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 بسمه تعالی



 :قلب انسان بطور متوسط     

72 بار در دقیقه 

100000 بار در روز 

5/22 (سال 70)بیلیون بار در طول عمر 

8×12 سانتی متر 

 گرم 255در زنان 

 گرم 310در مردان 

مابین ریه ها پشت استرنوم و سینه چپ و 

 قسمت تحتانی آن باالی دیافراگم قرار دارد    



 سیستم هدایتی قلب

 سیستم هدایتی قلب از یک سری سلول های ویژه 

تشکیل شده که با تولید و هدایت ایمپالس های 
 . الکتریکی موجب انقباض میوکارد می گردند

 :این سیستم شامل

 گره سینوسی دهلیزی 

مسیرهاي هدایتی بین گره ای و داخل دهلیزی  

  گره دهلیزی بطنی 

 باندلLBB , RBB , HISS 

  شبکه پورکنژ 



گره سینوسی دهلیزی      

 Sinoatrial node (SAN) 

 گره سینوسی در نزدیک مدخل قدامی ورید اجوف فوقانی به 

 .دهلیز راست قرار گرفته است            

 12-4اندازه آن بطور متوسطmm  است. 

 در قسمت مرکزی این گره سلول های پیشگام (Pacemaker)  

پیس میکر اولیه قلب وجود دارد که قادر است سریعتر از سایر                          
سلول های دیگر قلب بطور منظم و خودکار از خود ایمپالس          

 .الکتریکی تولید و خارج سازند

 ضربه در دقیقه با تحریک الکتریکی   60-100این گره با تولید
 .  ریتمیک موجب دپوالریزاسیون دهلیزها و بطن ها می گردد

 از  % 40خون خود را از کرونر راست  و% 60گره سینوسی
 .کرونر چپ می گیرد



 گره دهلیزی بطنی
 Atrioventricular node (AVN) 

      این گره در کف دهلیز راست زیر اندوکارد کنار سپتوم بین
دهلیزی، جلوی مدخل سینوس کرونری، نزدیک دریچه سه 

 .لتی واقع شده است

 7-3اندازه آن بطور متوسطmm است 

  با توجه به تداخل فیبرهای این گره با فیبرهای میوکارد
تشخیص مرزهای آن دشوار است ، بنابراین برخی از 

 .استفاده می کنند  Junctionاصطالح 

 از کرونر چپ          % 10از کرونر راست و % 90این گره
 .خونگیری می کند



  AVعملکرد اصلی گره  4

 .در زمانیکه نارسایی دارد SAجایگزین گره  -1

 (پر شدن بطن ها در زمان دیاستول)ایجاد تاخیر در عبور ایمپالس  -2

 (در دقیقه 180حداکثر )کنترل میزان عبور ایمپالس  -3

 (Retrograde)قابلیت انتقال ایمپالس از پایین به باال  -4



 باندل Hiss  سمت راست سپتوم بین بطنی در 

 12mmاندازه آن بطور متوسط زیر اندوکارد و     

 

RBB  سپتوم بین بطنی تا سمت راستApex  

 50mmاندازه آن بطور متوسط پایین می رود و     

 

LBB  سپتوم بین بطنی پایین می رودسمت چپ 

 LPD =20mmو  LAD = 25mmو به دوشاخه     

 

Purkinjs در تمام سطح اندوکارد پخش هستند 
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 اصول الكتروكاردیوگرافي 

( Electrocardiography ) ECG  رسم

 .  نمودار فعاليت الكتريكي قلب ميباشد 

 سطح اندوكارد شروع و موج دپوالريزاسيون از 

دستگاه   و توسطبه سطح اپي كارد انتشار مي يابد 

Electrocardiograph رسم مي شود. 



 در بدن را میتوان توسط  منفي و مثبت ختالف پتانسیل ا

 .اندازه گیري نمود  دستگاه الكتروكاردیوگرام

  

  نزدیكچنانچه موج دپوالریزاسیون به الكترود دستگاه 

اگر از الكترود مثبت  ثبت خواهد شد و مثبتشود یك موج 

  . ثبت میشود منفيیك موج  شود، دور

 اصول الكتروكاردیوگرافي 





Augustus Waller 

1887 First Electrical recording of the Heart 



First Recording of the ECG by Einthoven 



 جابجایی یونها توصیف فاز 

 

  NA ورود Upstroke صفر

  CLورود Overshoot یک

 Kو خروجCaورود  Plateau دو

 Kخروج Repolarization سه

 Kو ورود  NAخروج  Resting.M.P چهار

Cardiac Action Potential 



Cardiac Action Potential 
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 تكنیك الكتروكاردیو گرافي

استاندارد کردن دستگاه 

استاندارد کردن بیمار 

استاندارد بستن لیدها 
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 انواع 

 اشتقاقهای

 قلبی

Limbs Lead - 1 

Chest Lead - 2 

دو قطبی -1  

یک قطبی -2   

I 

II 

III 

AVR 

AVL 

AVF 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 
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Lead I 

+ - 

 لیدهای دو قطبی
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Lead II 

+ 

- 

 لیدهای دو قطبی
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Lead III 

+ 

- 

 لیدهای دو قطبی
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Lead AVR 

+ 

 لیدهای یک قطبی
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+ 

Lead AVL 

 لیدهای یک قطبی
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+ 

Lead AVF 

 لیدهای یک قطبی



MSSHERMEH@YAHOO.COM 

Einthoven triangle 
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Isoelectric Line (TP Interval) 

TP Interval TP Interval TP Interval 
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 دهلیز راست دهلیز چپ

msshermeh@yahoo.com 
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S موج 

R موج 

Q موج 

msshermeh@yahoo.com 
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 تكنیكهای مانیتورینگ

سه سیم 

چهار سیم 

پنج سیم 
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+ 

MCL6 
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HEART RATE 

روش اول - 1  

روش دوم - 2  

روش سوم - 3  

روش چهارم - 4  
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َُ 
SA node 

60-100/min 

AV node 

40-60/min 

Purkinje 

Fibers, 

20-40/min 
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 تعداد خانه های بزرگ

 = تعداد ضربانات قلبی

 تعداد ضربانات قلبی روش اول
 تعداد خانه های بزرگ

= 
300 

 این روش فقط برای ریتمهای منظم و رگوالر می باشد



MSSHERMEH@YAHOO.COM 

 تعداد ضربانات قلبی
 تعداد خانه های کوچک

1500 
= 

 روش دوم

 این روش فقط برای ریتمهای منظم و رگوالر می باشد



MSSHERMEH@YAHOO.COM 

 روش سوم 50 - 60 - 75 - 100 - 150 - 300

 این روش فقط برای ریتمهای منظم و رگوالر می باشد
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 روش چهارم

1S 2S 3S 4S 5S 6S 

 10 × ثانیه 6درQRSتعداد کمپلکس = تعداد ضربانات قلبی

 این روش فقط برای ریتمهای نا منظم و ایررگوالر می باشد



     

1 2 3 5 4 

5 × 10 = 50 
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I aVR V1 
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Einthoven triangle 
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LAD 

RAD 

- I + I 

- AVF 

+ AVF 

Undeterminate 
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NORMAL AXIS 
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Left axis deviation (LAD) 
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Right axis deviation (RAD) 



 علل بروز دیس ریتمی ها

فیزیکی برخی شرایط 

قلبی های بیماری  

بیماریهای سایر سیستمها 

اختالالت الکترولیتی و اسید و باز 

برخی فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی 

مسمومیت ها 



Mechanism of Dysrhythmia 

• Abnormal heart pulse formation 

1. - Accelerated automaticity  

2. - Triggered activity 

 

• Abnormal heart pulse 

conduction 

1. Reentry 

2. Conduct block 



Accelerated automaticity 

 و یاافزایش میزان دپوالریزاسیون دیاستولیک به دنبال •

 .اتفاق می افتد تغییر در آستانه تحریک   

و ممکن  می تواند اتفاق افتد قلبی بافت تمامتقریبا در •

 .شود موجب شروع آریتمی های است
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Triggered activity 

میوکارد آسیب دیده پتانسیل عمل  پایان که در نوساناتی•

تواند   می  )After depolarization(ایجاد می شود 

 .آریتمی باال ببرد تولید

 این نوسانات غیرطبیعی میتواند بطور بیش از حد توسط  •

 داروهاو بعضی از اختالالت الکترولیتی ، کاته کوالمینها    

 .ایجاد شود   
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Reentry 

Normal 

Reentry 
Tachycardia 
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Normal Sinus Rhythm(NSR) 

 :NSRمشخصات 

 .داشته باشد Pموج  - 1

 .یک شکل و مثبت باشند  Pامواج  - 2

 .در مقابل آن داشته باشد  QRSیک کمپلکس  Pبه ازای هر موج  - 3

 .و ثابت باشد ( ثانیه 12/0-20/0)اینتروال طبیعی  PRفاصله  - 4

 .باشد ( ثانیه 60/0-11/0)طبیعی  QRSزمان کمپلکس  - 5

 .ها با هم مساوی باشد R-Rها با هم وفواصل P-Pفواصل  - 6

 .ها با هم مساوی باشد R-Rها با فواصل P-Pفواصل  - 7

 .در دقیقه باشد  60-100تعداد ضربانات قلبی  - 8
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     NSR 
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   S.A.Nبا منشاء گره - 1

 با منشاء دهلیز - 2

 A.V.Nبا منشاء گره   - 3

 با منشاء بطن - 4
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Sinus arrhythmia 
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Sinus bradycardia 
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Sinus tachycardia 
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 S.A. BLOCK انواع

1درجه    

 

2درجه    

 

3درجه    

Type  1 

 

 

Type  2 
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Second-degree type I block 

A B 

B<2A 
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A B 

B=2A 

Second-degree type II block 
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Third-degree S.A. block 

B>2A 
B A 
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B>2A 

B A 

Sinus arrest 
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Sick sinus syndrome 
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Asystole 
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PAC 
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PAC WITH BLOCK 
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PAC WITH ABERRANCY 
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Wandering pacemaker 
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Paroxysmal atrial tachycardia (PAT) 
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Atrial flutter 
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Atrial fibrillation (AF) 
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