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 قابل توجه خوانندگان:
ضر ترجمه خودآموز  سیر الکتروکاردیوگرام تکتاب حا ف

(ECG)  کتاب توسااا  این ساااامی ما دا ااا    24در
پارتماا  ترجماه متو  پک اااکا  مات د خ  تک )مرکک 

آماده و ده صاااورت رای ا  در و آکادمیک تک( ترجمه 
 ک کا و پیراپک کاپو دانشجویا   تخصصا ماختیار 

قرار گرفته اسااای  در این کتاب ده د ین فاا امکا  در  
ن ا ااای   اک وجود  ج او  و لی تصااااویرم نمودار ام 

د ین  ما اادراین اگر  ده د ی م  کامن مطلب  سااات عه  ه مطال
کترآ ل پرساااتااار دااه آدر کااادما ا فا   وکاااردیوگرا

parastar.infoecg.http://  مراجعه نمایی   مطلب در   اا ه
در ودسایی مرتب ده روز رسانا   ه و لیاک  ای زیادی ده فر اگ تعریف واژه  ام دارو ااسام 

 آناتوما و فیکیولوژی و     وجود دارد 
 

 کنید. کلیکدیگر این مجموعه  تبکبرای دانلود 
 

 ر گونه استفاده آکادمیک و پژو شا از این کتاب مجاز اسی و استفاده اقتصادی از این کتاب یا 
 در  کتاب در ودسایی  ای دی ر ماوط ده کسب مجوز از م یریی ودسایی اسی  

 مابع:
Sajjan M., (2013) Learn ECG in a day: A systematic approach, New York: JAYPEE. 
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 ن گروه پزشکی و پیراپزشکیهمکارا توجهقابل 
 پرستاران و دانشجویان پرستاری بویژه

 

اق ام ده تاساایژ ژورنا  تیقیقات پرسااتاری و پیراپک ااکا  پرسااتارود اه 
سی  این  صانموده ا سی  ژورنا  در حا  گذر از  فا  ای قانونا و حقوقا ا

پرسااتار از کلیه  مکارانا که در امر تیقیو و تفیس ساار ر ااته ای ه ود ا
  و روش  ای تیقیو را خوب ما  ااااسااا م دموت ده  مکاری ما کا   دارن

ده صاااورت پاره وقی دوده و  اااامن دازن ری و ویرایب مطالب  مکاری 
 ارسا    ه درای چاپ اسی 

صورت تماین ده  مکاری دا ود اه پرستارم لطفا از طریو فرم تما  دا ما در 
 ده آدر  زیر  مکاری خود را امال  دفرمایی :

http://parastar.info/index.php/management 
 

ده  مه  مکارا  خوش آم  گفته و حضور  ما را در  ود اه پرستارم یریی 
گونه سئوا  و پیشاهاد  درنگ نکای  و  رجمع پرستار مغتام ما  مرد  لطفا 
 و انتقاد خود را دا ما درمیا  د ذاری  

 
 موفو دا ی 

 م یریی ود اه پرستار
 گیویمروت  –میم  ذوالع   دکتر 
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 تاریخچه نوار قلب -1فصل 

پ ر وی  1860( ساااا  Einthovenایاتهو  ) یا آم    ده دن ن ونکی  در ا
پک ااک دودم که در زما  دچ ا ایاتهو  درگذ اای  ایاتهو  و مادرش 

ده  لا  مهاجرت کردن   وی درجه پک ااکا خود را از  1870در سااا  
دانش اه  کسب کرد  پژ از آ  وی در 1885دانش اه اوتر ی در سا  

 ده ت ریژ پرداخی  1886لی   در سا  
قبن از ایاتهو م ما دانستا  که جریا  الکتریکا در قلب وجود دارد که 
موجب ضاااردا  قلب ما  اااودم اما نما توانساااتا  د و  قرار داد  
مساااتقیم الکترود ا در روی قلبم این جریا  الکتریکا را ان ازه گیری 

انجام داد  در این  1901دا ر ااته  ای گالوانمتر در سااا   کاا   ایاتهو  یک سااری  اابیه سااازی
وسااایله یک ر اااته خیلا نازک از سااایم  ادی قرار دا ااای که از دین الکتروم ای  ای دسااایار 

سا موجب ما    که ر ته حرکی کا م زمانا که ق رتما ی مبور ما کرد   می ا  الکترومغااطی
ایه ای در روی یک رو  متیرک از کاغذ جریا  از میا  فیالمای مبور ما کرد  این ر اااته سااا

 مکاسا در زیر نور خیره ایجاد ما کرد 

 
ست اه الکتروکاردیوگرافا )1-1 کن  صا  electrocardiography: مکژ د شان ر طریقه ات ( وی که ن

سی  ا و یک پا در ظرف حاوی آب نمک گذا ته   ه  سی  در این مکژم د الکترود ا ده دیمار ا
 اسی 

ی توان زندگی کرد: طوری زندگی کنی که انگار هیچ معجزه ای وجود ندارد، یا طوری زندگی کنی به دو شیوه م
 (.Albert Einsteinکه انگار همه چیز معجزه است )آلبرت انشتین، 

  



 

 ecg.parastar.info     پرستارآکادمی الکتروکاردیوگرافی 

 

«9» 

الکتروم ای ق رتما  خود ده آب سرد نیاز دا ی  کار کرد  دا این دست اه اولیه درای خاک کرد  
پون  وز  دا ااای  این دسااات اه حسااااسااایی  600از دا ااای و ح ود اپراتور نی 5دسااات اه ده 

ستا   ستان ارد را افکایب داد دطوری که فعالیی الکتریکا قلب را ما توان گالوانومتر ای معمولا ا
 از دیرو  ملیرغم وجود مایو گو ی و استخوا  ان ازه گیری کاا  

از اصطالحاتا ریشه ما گیرد  (EKG)دیشتر واژه  ای مورد استفاده درای توصیف یک نوار قلب 
را ده مو   ای مختلف نوار قلب  P, Q, R, S, Tکه ایاتهو  اسااتفاده ما کرده اساای  وی حروف 

صطالح مثلث ایاتهو  نیک از نام وی گرفته   ه  سی  ا ستفاده ا تخصیس داد که  اوز  م مورد ا
 اسی 

 ت قلبا و مروقا را پژ از ایاتهو  توانسی خصیصه  ای الکتروکاردیوگرافیک  ماری از اختال
کشف دست اه خود توصیف کا   دع ا وی ده مطالعه خواص صوتا و دخصوص ص ا ای قلبا 

 ( مشترکا مطالعه ما کردن  Dr P Battaerdپرداخی که دا دکتر پا  داتارد )
  Haarlemmerstraatwegوی در  هر لی    لا  درگذ ی و قبر وی در قبرستا  کلیسای انقالدا در 

 ما دا    Oegstgeestر د
  

 پرستاربگاه وترجمه 
http://parastar.info 

http://parastar.info/


 

 ecg.parastar.info     پرستارآکادمی الکتروکاردیوگرافی 

 

«10» 

 فیزیولوژی سیستم هدایتی قلب -2فصل 
 سیستم   ایتا قلب از پاج دافی اختصاصا تشکین   ه اسی:

 (SA)گره  1گره سیاوسا د لیکی -1
 (AV)گره  2گره د لیکی دطاا -2
 (Bundle of Hisدسته  ای  یژ ) -3
 (RBB) 4( و  اخه دسته راسیLBB) 3 اخه دسته چپ -4
 5ر ته  ای پورکیاژ -5

(  روع ما  ود و از میا  د لیک SA nodeمانطور که تکانه الکتریکا از گره سیاوسا د لیکی ) 
سیو  د لیکی ما  ود  تکانه  ا از د لیک ده گره د لیکی دطاا )  AVما گذردم موجب دپو ریکا

node س م که مق اری تاخیر وجود دارد  این تاخیر اجازه ما د   که د لیک ماقبض   ه و ( ما ر
را ده داخن دطن  ا پمپ کاا   این تکانه سااپژ در دسااته  یژم دسااته  ای راساای و چپ  خو 

 ماتشر   ه و از میا  ر ته  ای پورکیاژ ما گذرد و موجب دپو ریکاسیو  دطاا ما  ود 
صلا و غالب قلب گره  ساز ا سلو   ای د لیکیم گره  SAضردا   سی   سته AVا م ر ته  ای د

سته ای و ر ضردا   یژ   اخه  ای د ضع  سایر موا سلو   ای میوکارد   ته  ای پورکیاژ و 
ممن نکا م آنها ما توانا  دا ریی کا  تکانه الکتریکا را ایجاد  SAساااز قلب  سااتا   زمانا که گره 

 کاا  

 ریت ضربان سازها

 ضردا  در دقیقه SA   60-100گره 
 ضردا  در دقیقه 60-55  سلو   ای د لیکی

 در دقیقهضردا   AV   45-50گروه 
 ضردا  در دقیقه 45-40  دسته  یژ

 ضردا  در دقیقه 45-40  دسته راسی و چپ
 ضردا  در دقیقه 40-35  سلو   ای پورکیاژ
 ضردا  در دقیقه 35-30  سلو   ای میوکارد

                                                           
1 Sinoatrial node 
2 Atrioventricular node 
3 Left bundle branch 
4 right bundle branch 
5 Purkinje fibers 
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 (6هرگز صبر نکنید. زیرا وقت مناسب هرگز نمی رسد )ناپلئون هیل»

 

 

 قلبتوزیع نرمال فعالیت الکتریکی 

  
 دپو ریکاسیو  دیواره دین دطاا پو ریکاسیو  د لیکید

 از راسی ده چپ

  
 دپالریکاسیو  ناحیه آنتروسپتا 

 میوکارد دطاا
 دپو ریکاسیو  دخب مم ه ای از
 میوکارد دطاا از سطح ده پریکارد

                                                           
6 Napolean Hill 
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 دپالریکاسیو  تاخیری دخب خلفا قام ه ای دطن چپ و مخروط ریوی

 

 اهمیت بالینی

ه اختال  در توالا تیریک دافی  ای تخصصا قلب موجب اختال  ریتم قلب ما  ود که آریتما  ر گون
 نامی ه ما  ود و یا موجب نا اجاری   ایتا ما  ود که دلوک قلبا نامی ه ما  ود 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خدادها هستند، و مردم سه دسته اند، کسانی که موجب رخداد وقایع می شوند، کسانی که تماشاچی وقوع ر
 کسانی که اصال نمی دانند اتفاقی افتاده است )انجیل(

  

 پرستاربگاه وترجمه 
http://parastar.info 

http://parastar.info/
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 اساس الکتروکاردیوگراف -3فصل 

 الکتروکاردیوگرافی

س  قلب تولی  ما  ود  این تکانه  ا  سی که تو الکتروکاردیوگرافا ثبی ایمپالژ  ای الکتریکا ا
صطالح وکتور یا دردار ضالت قلب را موجب ما  ون   ا صیف این تکانه  ای  انقباض م درای تو

الکتریکا استفاده ما  ود  دردار  یوه دیاگراما نشا  داد  ق رت و مسیر تکانه  ای الکتریکا 
سا   سیر آنها یک سا  دا  م تجمعا ما  ون  و زمانا که م سیر دردار ا یک سی  وقتا م قلب ا

شکین د ا م انرژی را  سن ما  ود  اما اگر دا  م ی ر زاویه ت سر ما کاا  و نبا   کا جمع یا ک
 مسیر جریا  حاصله تغییر ما کا  

سلو ! داادراین میلیو   ا  سی؟ میلیو   ا  شکین   ه ا سلو  ت صویر کای  که قلب از چا   حا  ت
سر یا تغییر  سیر جمعم ک سلو  دردار م شکین ما د ا   زمانا که این میلیو   ا  سلو  دردار را ت

دردار ما رسا ! این دردار حاصن را میور الکتریکا دطن ما  مسیر دا ته دا ا م در نهایتا ده یک
سیم زمانا که از زیر الکترود رد ما  ون   ECGناما   داادراین   ECG ان ازه گیری این دردار ا ا

سی که از زیر الکترود یا لی  ای دست اه  صلا قلب ا سیته از دردار ا نمایب گرافیکا حرکی الکتری
 رد ما  ود 

سیله  سی که فعالیی الکتریکا که در زیر آ  رخ ما د   را ثبی ما کا   الکترود و ست اه ا س ر د ح
آ  را ده اموا  مافا تب ین ما کا    ECGوقتا تکانه  ای مثبی از الکترود دور ما  ااون م ما ااین 
 آ  را ده اموا  مثبی تب ین ما کا   ECGوقتا اموا  مثبی ده سمی الکترود حرکی ما کاا م ما ین 

 

 

: مجموع دردار ای دطاا مساوی 2-3کن  
 میور الکتریکا قلب اسی 

 نمونه  ایا از مجموع دردار ا

بیشتر به دنبال پیشرفت پایدار باشید تا اینکه به دنبال خوشبختی سریع اما مصنوعی بدوید )ابدول کالم، 
Abdul Kalam) 
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نیاا ای مثبی دا توجه ده مق ار آ  را ده ا ECGاما زمانا که الکترود در مرکک دردار دا  م ما ین 
انرژی که ده سااامی الکترود ما آی  و اموا  مافا دا توجه ده مق ار انرژی که از الکترود دور ما 

  ودم تب ین ما کا  

 
 مختلف ماتج از یک دردار یکسا  دا سه مین متفاوت نصب الکترود ECG: سه مو  3-3 کن 

 
 ایجاد ما کاا   ECGوتا در ال وی اموا  : دردار ای مختلف انیاا ای متفا4-3 کن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بار شکست خورد. اگر شکست خوردید، نا امید  10000ادیسون قبل از اینکه بتوان المپ الکتریکی را کشف کند، 
 (Napoleon Hillنشوید و تا پیروزی ادامه دهید )ناپلئون هیل، 
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 ECGالکترودهای  -4فصل 

ست اه نوار قلب  ( و I, II, III, aVR, aVL, aVFم د ما دا  م از  ب لی  ان اما ) 12الکترود ای د
( I, II, III( تشیکن   ه ان   لی  ای ان ام از لی  ای استان ارد دو قطبا )V1–V6 ب لی  سیاه ای )

این لی  ا دوقطبا نامی ه ما  اون  ( تشاکین  ا ه اسای  aVR aVL, aVFو لی  ای تقویی  ا ه )
 کتریکا دو ان ام را ان ازه گیری ما کاا  زیرا اختالف ولتاژ ال

 درای مثا :
 دسی چپ و دسی راسی را ثبی ما کا  تفاوت ولتاژ  :  Iلید 
 تفاوت ولتاژ دین پای چپ و دسی راسی را ثبی ما کا   :IIلید 
 تفاوت ولتاژ دین پای چپ و دسی چپ را ثبی ما کا   :IIIلید 
 

 
 : لیدها1-4شکل 

صورت مخفف در لی  ای تقویی   ه  سیم  Rولتاژم  Vیعاا تقویی   هم  aان ام ده  سی را  Lد
 پای چپ اسی  این لی  ا ولتاژ الکتریکا ان ام متااظر خود را ثبی ما کا   Fدسی چپ و 

 
 

یعنی داشتن جرات، عزم راسخ و اراده تبدیل شدن به شخصی که اعتقاد دارید باید به آن شخص  تموفقی
 (.George Sheehanتبدیل شوید )جورج شیهان، 
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 : لیدها1-4فلوچارت 

 

 
 .به دو نیمه تقسیم کنددر نمای کروی را آنها قلب  عبور: لیدهای اندام به شیوه ای بسته می شوند که مسیر 2-4شکل 

 

 
 : لیدهای سینه ای به شیوه ای بسته می شوند که قلب را در مقطع افقی به دو نیمه تقسیم کنند.3-4شکل 

مانی می آید که ایده آل ها و اهداف و اصول خود در زندگی را فراموش کنیم )جواهر لعل شکست فقط ز
 (Jawaharlal Nehruنهرو، 
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 لید نوار قلب با قلب 12: رابطه 1-4جدول 
 

V1–V2  دیواره سپتا 
V3–V4 دیواره ق اما 
I, aVL ,V5-V6 دیواره جانبا 
II, III, aVF دیواره تیتانا 

 

 
 

 
 لید به قلب 12رابطه  :4-4شکل 

 
 

زمانی را برای سنجش و سبک و سنگین کردن صرف کنید، اما وقت عمل هرگز فکر نکنید و فقط پیشروی 
 (Napoleon Bonaparteکنید )ناپلئون بناپارت، 
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 محل قرارگیری لیدها -5فصل 
دای  لی  ا را  قبن از صیبی در مورد جای ذاری لی  ام د ذاری  در مورد الکترود صیبی کایم  چرا

در جایا خاص از د   گذا ته  ون ؟ لی  ا الکترود ایا  ستا  که فعالیی الکتریکا سلو  )درای 
آنها را ده اموا  تب ین ما  ECGنمونهم دردار ای تولی    ه توس  سلو ( را دردا ی ما کاا  و 

 کاا  
ستا م که از زوایای مختلف ده قل صور کای  که لی  ا دوردین   ب ن اه ما کاا   این دوردین حا  ت

 ا از زوایه ای که ده قلب ن اه ما کاا م مکژ ما گیرن   زمانا که تماما تصاااویر گرفته  اا ه از 
سی؟  سی ما یادیم  جالب ا سه دع ی قلب د صویر  زوایای مختلف قلب را دا  م ترکیب کایمم ده ت

 دازنمایا   ه اسی  ECG در واقع  ما ده تصویر سه دع ی قلب ن اه ما کای  که توس  نوار

 
 جهات مختلف: میدان دید لیدها )دوربین ها( به قلب از 1-5شکل 

 
 
 
 

 (Abdul Kalamاول باید رویایی داشته باشی، که رویایت به واقعیت تبدیل شود )عبدول کالم، 
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 : محل قرارگیری لیدها2-5شکل 

 محل قرار گیری لیدهای سینه ای

V1 - ه ای در لبه راسی استخوا  جااغچهارمین فضای دین دن  
V2 - چهارمین فضای دین دن ه ای در لبه سمی چپ استخوا  جااغ 
V4 - پاجمین فضای دین دن ه ای رو خ  میا  ترقوه ای 
V3 -  ح  وس  دین لی  ایV2  وV4 
V5 -   در سطح افو لیV4 در خ  ق اما زیر دغن 
V6 -   در سطح افقا لیV4 در خ  میانا زیر دغن 

 
 : محل قرار گیری لیدهای سینه ای3-5شکل 

 (Mahatma Gandhiتغییری را که می خواهی در جهان ببینی، اول در خودت ببین )ماهاتما گاندی، 
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 نرمال ECGمورفولوژی  -6فصل 

 

 
 : کاغذ نوار قلب1-6شکل 

 
 

 
 

 ( اندازه گیری می شود.ms) ( و پهنای آن بر حسب واحد میلی ثانیهmm: ارتفاع کاغذ به میلی متر )2-6شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر به توانستن خود اعتقاد داشته باشیم، مطمئنًا ظرفیت الزم برای انجام آن را بدست خواهیم آورد حتی اگر 
 (Mahatma Gandhiدر آغاز این ظرفیت را نداشته باشیم )ماهاتما گاندی، 
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 ECG: مورفولوژی موج 3-6شکل 

   د لیکدپو ریکاسیو – Pمو  
 دپو ریکاسیو  دطاا – QRSکمپلکژ 

 رپو ریکاسیو  دطاا – Tم مو  STقطعه 
 درای درک دهتر موضوع:

2 1 mm = 0.04 sec 
3 mm = 0.08 sec 
4 mm = 0.12 sec 
5 mm = 0.16 sec 
6 mm = 0.20 sec 
10 mm = 0.40 sec 
15 mm = 0.60 sec 
20 mm = 0.80 sec 
25 mm = 1.00 sec 

 
 ECGاستریپ : بخش های 4-6شکل 

 (Bhagvad Gitaذهن برای کسانی که توانایی کنترل آن را ندارند، همانند یک دشمن است )باجواد گیتا، 
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Lateral Posterior Septal Anterior 
Inferior Lateral Septal Lateral 
Inferior Inferior Anterior Lateral 

Rhythm strip 

 ECGالگوی نرمال 

 مشخس نمایی   ECGرا روی یک نوار  Tو  QRSم Pوا  سعا کای  که ام

 
 ECG: الگوهای نرمال 5-6شکل 

 QRSطریقه نامگذاری کمپلکس 

   اولین تورفت ا یا انیاای مافا مو  )ده سمی زیر خ  پایه( را موQ   ما ناما 
   اولین تورفت ا مثبی را موR  ما ناما   اگر کمپلکژ مثبی دوما وجود دا ااته دا اا م

 پریم( ما ناما   R) 'R آ  را
   تورفت ا مافا دع  از موR   را موS   ما ناما 
   این قام ه ده تماما لی  ا ده استثاای لیaVR  قادن امما  اسی 

 
 QRS: الگوهای مختلف امواج 6-6شکل 

)رالف در مسیر شناخته گام بر ندار، بجای آن جایی برو که هنوز جاده ای ندارد و مسیری از خود بجای بگذار 
 (Ralph Waldo Emersonوالدو امرسون، 
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 در لیدهای سینه ای مختلف Rرشد نرمال موج 

رون  نسبتا افکایشا  R مانطور که در مسیر   ایی الکتریکا غالب دطن چپ پیب ما رویمم مو  
 V3نسبتا کوچکتر ما  ود  مموماً در لی  ای  Sپی ا ما کا  و دکرگتر ما  ود در حالا که مو  

سبی اموا  V4یا  ساوی یک ما  ودم یعاا این دو مو  تقریبا درادر ما  ون    Sده  Rم ن تقریبا م
رخ  V2( ما ناما   اگر ناحیه انتقا  در اواین و در لی  transition zoneاین پ ی ه را ناحیه انتقالا )
رخ د  م  V5  ( اطالق ما  اود اگر انتقا  دیر و در لیearly transitionد  م ده آ  انتقا  زودر  )

 ( اطالق ما  ود late transitionده آ  انتقا  دیرر  یا تاخیری )

 
 در لیدهای سینه ای R: پیشرفت و رشد نرمال موج 7-6شکل 

 
 نامگذاری شده ECG: الگوهای نرمال 8-6شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پردازیم، این  وقتی ما وظایف سخت را به عنوان یک چالش می پذیریم و با لذت و اشتیاق به آنها می
 (Arland Gilbertزمانی است که معجزه رخ می دهد )آرلند گیلبرت، 
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 ECGتفسیر سیستماتیک  – 7فصل 

 (ECGدستورالعمل تفسیر نظامدار الکتروکاردیوگرافی )

 aVRاستان ارد و لی   یافتن -1
 ریی -2
 ریتم -3

I. ماظم 
II. ناماظم 

 میور -4
I. طبیعا 
II. انیراف میور ده راسی 
III. انیراف میور ده چپ 

 Pژی مو  مورفولو -5
I. P  میترا 
II. P – پولمونر 

 P-Rفاصله  -6
I. دلوک درجه یک قلبا 
II. دلوک درجه دو قلبا 
III. دلوک درجه سه قلبا 

 Tو مو   STنا اجاری قطعه  -7
I.  دا  رفتن قطعهST 
II.  تورفت ا قطعهST 
III.   معکو      قطعه موT 

  یپرتروفا -8
I. یپرتروفا دطن چپ  
II. یرپرتوفا دطن راسی  

 دلوک دسته  اخه ای -9
I. یدلوک دسته  اخه راس 
II. دلوک دسته  اخه چپ 

 سال ا مسئو  ظا ر و نمای خویب اسی )ادرا ام لیاکلنم ( 40 رکسا دع  از 

 aVRجستجو به دنبال استاندارد و یافتن لید  -1

 0.20میلا متر ارتفاع و  10یک کادر اساااتان ارد وجود دارد که دایساااتا  ECGدر پایا   ر نوار 

 پرستاربگاه وترجمه 
http://parastar.info 

http://parastar.info/
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 میلا متر( مرض دا ته دا    5میلا ثانیه )

 
 : عالمت استاندارد1-7شکل 

 
 معکوس مشخص می شود. Tو  P ،QRSکه به صورت امواج  aVR: لید 2-7شکل

تماما اموا  دایستا مافا دا ا  م ر ایاکه لی  ای ان ام درمکژ دسته   ه دا ا  و  aVRدر لی  
ستروکاردیا ) سdextrocardiaیا  خس دچار دک سه  سی قف سمی را یاه ( یا قرار گرفتن قلب در 

 دا   

 ریت -2

 مفهوم
 ثانیه 0.04یک مردع کوچک = 

 ثانیه 0.20پاج مردع کوچک )یک مردع دکرگ( = 
 مردع دکرگ 5مردع کوچک یا  25ثانیه =  1داادراین 

 مردع دکرگ 300مردع کوچک یا  1500=  60*  25و یک دقیقه = 
 اگر ریتم قلب ماظم دا  م خوا یم دا ی

 R-Rله تقسیم در فاص 1500ریی قلب = 
 مردع کوچک( 25تا  15ضرده در دقیقه )درای نمونهم  100تا  60ریی نرما  قلب = 

 مردع کوچک دا  م خوا یم دا ی: 15درادر  R-Rم ان ازه فاصله ECGاگر در نوار 
 ضرده در دقیقه 100=  1500/15ریی قلب = 

 

 در سختی ها فرصت ها نهفته است )آلبرت انشتین(
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 R-R: فاصله 4-7شکل 

 مردع کوچک دا  م داادراین 25متوالا( درادر  R)فاصله دین دو مو   R-Rاگر فاصله 
 ضرده در دقیقه 60=  25تقسیم در  1500ضردا  قلب = 

 ضرده در دقیقه 100-60ضردا  طبیعا قلب = 

 
صن  دا  م فرق داردم در ایا ونه موارد تع اد اموا   R-Rاگر ریتم قلب ناماظم دا  م  ر یک از فوا

R  ثانیه(  مارش   ه و در ده ضرب ما  ود تا تع اد تقریبا ضردا  قلب  6مردع دکرگ ) 30در
 در  ر دقیقه میاسبه  ود 

 
 نامنظم R-R: فواصل 5-7شکل 

 ریتم قلب -3

 ویژگا  ای ریتم سیاوسا مبارتا  از:
   دع  از  ر موP  دایستا یک کمپلکژQRS   وجود دا ته دا 
  فاصلهP-R   و یکاواخی دا   دایستا نرما 
   کن مو P   دایستا نرما  دا 
  صن ساوی دا ا م ده آ  ریتم ناماظم گفته ما  R-Rفوا ساوی دا  م اگر نام ستا م دای

  ود 
 

 اگر از تو تقدیر نشد، نگران نباشد، بلکه تالش کن که ارزش تقدیر را داشته باشی )ابراهام لینکلن(
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 علل ریتم نامنظم

 فیکیولوژیک: رتیم سیاوسا .1
 پاتولوژیک: .2

 فیبریالسیو  د لیکی 
 فیبریالسیو  دطاا 

 محور قلب -4

ستا  aVFو  Iدرای تعیین میور قلب ده لی  ای  ن اه کای   در  ر دوی این لی  ا ده طور طبیعا دای
 مثبی و دا رو دا    QRSکمپلکژ 

 
 برای تعیین محور قلب aVFو لید  I: مقایسه لید 6-7شکل 

  
 : انحراف محور به راست7-7شکل  حور به چپ: انحراف م8-7شکل 

 اگر امیدوار نباشی نمی توانی آنچه که فراتر از آرزوها و امیدهای توست را بیابی )سنت کلمنت الکساندرا(
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 علل انحراف محور قلب

 انیراف میور ده چپ انیراف میور ده راسی
  یپرتروفا دطن چپ  یپرتروفا دطن راسی

 وک دسته  اخه چپدل دلوک دسته  اخه راسی
 نیمه دلوک ق اما چپ نیمه دلوک تیتانا چپ
 وایی –پارکیاسو   –سا رم ولف  آمفیکم و کورپولمونن

 کاردیومیوپاتا  یپرتروفیک (fallot’s tetralogyتترالوژی فالوت )

 Pمورفولوژی موج  -5

 3-2ثانیه ) 0.11تا  0.08نمایان ر دپو ریکاسیو  د لیک راسی و چپ اسی  این فرآیا  دین  Pمو  
ش   در لی   سی و در  Pمورفولوژی مو   IIمیلا متر( طو  ما ک سا ا ده دهترین  کن قادن درر

 درمکژ اسی  V1مو  
 

 
 P: مورفولوژی موج 9-7شکل 

توس  د لیک  Pدپو ریکاسیو  را از د لیک راسی  روع ما کا  داادراین دخب او  مو   SAگره 
 دوم آ  توس  د لیک چپ ایجاد ما  ود  راسی ایجاد ما  ود و دخب

در لی  ا دا  م فرق دارد و دسااات ا ده موضاااعا از قلب دارد که ده ماوا   Pمورفولوژی مو  
 ضردا  ساز )پیژ میکر( ممن ما کا  

 
 با توجه به موضع ناحیه ای P: مورفولوژی مختلف موج 10-7شکل 

 که به عنوان پیس میکر عمل می کند
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P گی دهلیز چپمیترال یا بزر 
 کن( اسی و فاصله دین  Mثانیه اسی و دن انه دار ) 0.12دیشتر از  IIدر لی   Pپهاای مو  : معیار

 ثانیه دا    0.04دو قله یا دو دن انه مو  دایستا دیشتر یا مساوی 
در ایاجا د لیک چپ دکرگ  ااا ه و طو  م ت دپو ریکاسااایو  د لیک چپ در مقایساااه دا : مفهوم

 دن انه دار پهن دی ه ما  ود  Pدیشتر اسی  داادراین مو  د لیک راسی 

 

 
 میترال P: 11-7شکل 

P پولمونر یا بزرگی دهلیز راست 
 اسی  IIمیلا متر در لی   2.5دارای قله و تیک اسی و داماه آ  دیشتر از  Pمعیار: مو  

 دپو ریکه    مفهوم: در این وضعیی د لیک راسی دکرگ   ه اسی  طو  م ت مورد نیاز درای 
 دلا  و تیک ما  ود  Pد لیک راسی طو نا تر ما  ودم از ایارو مو  

 

 
 پولمونر P: 12-7شکل 

 شخصی هرگز اشتباه نمی کند که هیچ کار جدیدی انجام ندهد )ابراهام لینکلن(.
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 ملن
 نا اجاری د لیک چپ نا اجاری د لیک راسی

 تا ا میترا  آسم درونشیا 
 اسیو  میترا رگورژیت آمفیکم

 آمبولا ریه
 تترالوژی فالوت

 نقس دیواره دین د لیکی
 تا ا دریچه ریوی

 تا ا آئورت

 معکوس Pموج 

سازی یا  روع تکانه الکتریکا قلب از گره  Pاموا   ضردان  AVمعکو  زمانا دی ه ما  ون  که 
ما  ااود و یا دع  آ  دا اا   داادراینم مو  دپو ریکاساایو  د لیک ده صااورت درگشااتا ماتشاار 

شکاا  و  Pدرمکژ ما  ود  مو   Pموجب وقوع مو   شان ر ریتم گره ای یا ریتم جان معکو  ن
 ریتم ای یوونتریکو ر اسی 

 7(IACDتاخیر هدایت داخل دهلیزی )

شکن توس  دکرگا د لیک ایجاد ما  سیم م صا در د لیک  ا ا صا شکن   ایتا غیر اخت شان ر م ن
دو  Pپولمونر  اااود   رچا  مو   Pمیترا  یا  Pوجب دروز  اااودم اما دکرگا آنق ر نیسااای که م

درای افتراق دین دکرگا د لیک چپ و راساای اسااتفاده  V6و  V1مرحله ای )دایفازیک( در لی  ای 
 ما  ود 

 :معیار
دا ااا م احتما   V6در لی   Pدو مرحله ای دکرگتر از نیمه او  مو   Pنیمه او  مو   V1اگر در لی  

   ه اسی د لیک راسی دکرگ 
 
 
 
 

بیشتر مردم فرصت ها را از دست می دهند زیرا فرصت ها در لباس معمول و کار اضافی ظاهر می شوند 
 )توماس ای. ادیسون(

 
                                                           

7 Intra-atrial Conduction Delay 
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 : تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز راست13-7شکل 

 معیار:
ی   Pاگر نیمه دوم مو   ر( دا ااا م ده احتما  میلا مت 1ثانیه ) 0.4پهن تر و ممیو تر از  V1در ل

 دیشتر دطن چپ دکرگ   ه اسی 

 

 
 : تاخیر هدایت داخل دهلیزی در بزرگی دهلیز چپ14-7شکل 

 P-Rفاصله  -6

  فاصله طبیعاP-R  میلا متر( اسی  5-3ثانیه ) 0.20تا  0.12درادر 
  فاصلهP-R دیشتر در تعیین ریتم و استریپ ریتم دکار گرفته ما  ود 

 P-Rکوتاه بودن فاصله 
 میلا متر( کوتاه میسوب ما  ود  3ثانیه ) 0.11کمتر از  P-Rفاصله 
 جانکشاا  درگشتا Pمو   -1
  (L-G-L)لواین -سا رم    گانونگ -2
 (WPW)وایی  –پارکیاسو   –ال و و سا رم ولف  -3

 در میانه سختی ها و مشکالت فرصت ها نهفته است )آلبرت انشتین(
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 P-Rطوالنی شدن فاصله 
 میلا متر( طو نا میسوب ما  ود 5ثانیه ) 0.20ر از دیشت P-Rفاصله 
 AVدلوک درجه او  گره  -1
 معیار

صله  شتر از  P-Rدر این نوار فا ضردا   ای دع ی ثادی داقا  0.20طو نا و دی سی و در  ثانیه ا
 ما مان  

 
 AV: بلوک درجه یک گره 15-7شکل 

 AVبلوک درجه دوم گره 
 )پ ی ه ونکباخ( Iدلوک مودیتک نوع 

 معیار
 دی ه ما  ود و در پا آ  یک ضردا  حذف ما  ود  P-Rطو نا     پیشرون ه فاصله 

 
 I: بلوک موبیتز نوع 16-7شکل 

 IIبلوک موبیتر نوع 
 وجود ن ارد اما حذف ضردا  دی ه ما  ود  P-Rطو نا     فاصله 

 
 II: بلوک موبیتز نوع 17-7شکل 

 
 
 

، مگر اینکه شجاعت دور شدن از ساحل داشته باشی )کریستوفر هرگز نمی توانی از اقیانوس عبور کنی
 کلمبوس(
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 عوارض
 دلوک کامن قلبا -1
 نارسایا قلبا -2
 آدامک –حمالت استوکک  -3

 AVبلوک درجه سه گره 
 معیار

در این مارضااه از تع اد  Pرادطه ماطقا ن ارن    میشااه تع اد اموا   QRSدا کمپلکژ  Pدر ایاجا اموا  
 سی دیشتر ا QRSکمپلکژ 

 
 AV: بلوک درجه سوم گره 18-7شکل 

 ویژگی های بالینی
 –ساارگیجهم تاری دی  یا از دساای داد  ناگهانا  و اایاری و ساااکوب )حمله اسااتوک  -1

 آدامک(
 تا در دقیقه( 40نبض: معمو  درادیکاردی )ضردا  کاتر از  -2
 فشار خو : فشار خو  دا  )سیستولیک دا م دیاستولیک نرما ( -3
دکرگ( ممکن اسااای وجود  a)مو   (Cannon): اموا  کانو  (JVP)ی فشاااار وری  مرکک -4

 دا ته دا   

 QRSمورفولوژی موج 

 نمایان ر دپو ریکاسیو  دطاا اسی  QRSکمپلکژ 
 ثانیه اسی  0.12درادر  QRSطو  م ت نرما  کمپلکژ 

 
 
 

موفقیت نزدیک بوده  بیشتر شکست های زندگی از آن کسانی است که متوجه نیستند زمان دست کشیدن چقدر به
 اند )توماس ادیسون(
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 انفارکتوس حاد میوکارد
 : پاتولوژی انفارکتوس حاد میوکارد1-7فلوچارت 

 

 
 ST: قطعه 19-7شکل 

 معیار
نشان ر وجود ماطقه جراحی اسیم این تشخیس دا تغییرات درگشتا  STدا  رفتن قطعه  -1

 یوار مقادن ماطقه آسیب اسی در لی  ای د STحمایی ما  ود که  ما  تورفت ا قطعه 
 معکو  نشان ر ناحیه ایسکما اسی   Tمو   -2
سوم کن طو  کمپلکژ  Qمو   –پاتولوژیک  Qمو   -3 شتر  QRSدکرگتر از یک  و پهاای دی

نشان ر ناحیه انفارکتو  یا مضله مرده قلب  –پاتولوژیک گویا   Qثانیه را مو   0.03از 
 اسی 

امروز؟ امروز هدیه ای است و به همین خاطر آن را هدیه می نامند  دیروز تاریخ است. فردا راز است. و
(Sin Vye St Tan) 
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میلا متر از خ  پایه در لی  ای ان اما و دیشتر  1ده میکا  دیشتر از  STتوجه: دا  رفتن  -4
میلا متر در دو یا چا  لی  ای سیاه ای که ده یک نقطه ن اه ما کاا م پاتولوژیک ما  2از 

 دا   

 MIم مرتبط با نواحی مفاهی
 ایسکمی

دن  قام ه قلب در مقا له )اپکژ( قلب در جلوی اپیکارد و  ایساااکما دخب گوه ای  اااکن قلبم ق
 ان وکارد را درگیری ما کا  

سی که ماجر ده فررفت ا قطعه  ما  ود   STاین ماطقه مافا تر از دافی  ای نرما  اطراف خود ا
 یرا رپالریکاسیو  در مسیر نا اجار رخ ما د   معکو  در ایسکما دی ه ما  ون  ز Tاموا  

 
 : ایسکمی20-7شکل 

 آسیب )جراحت(
از آنجایا که ماطقه جراح ده طور کامال دپالریکه نما  ودم داادراین مثبی تر از دافی  ای اطراف 

 ما  ود  STخود اسی و موجب دا  رفتن قطعه 

 
 : جراحت21-7شکل 

 

 سایز جنگ سگ مهم است )مارک تواین(سایز سگ در جنگ مهم نیست، بلکه 
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 انفارکتوس

انفارکتو  نشاان ر مرگ دافتا اسای  از آنجایا که دافی ناحیه انفارکتو  مرده اسایم  یچ ونه 
پتانساااین و حرکی دالقوه ای ن اردم داادراین از نظر الکتریکا خاثا اسااای  ناحیه خاثا از نظر 

ممن ما کا   که از میا  این دریچه الکترود دیواره الکتریکا  مانا  دریچه ای در دیواره میوکارد 
 Qره دی ر که از الکترود دور ما  ود موجب تولی  مو  سمی مقادن را ما دیا   دردار مثبی دیوا

پاتولوژیک ما  اااود  تشاااکین مادقا کمپلکژ توسااا    ایی نواحا اطراف ماطقه انفارکتو  و 
 جراحی صورت ما گیرد 

 
 : انفارکتوس22-7شکل 

 ررسا وقایع انفارکتو  میوکارد ده ترتیب زمانا:د
 ردگیری مو  نرما  -1

 
 (MIدروز انفارکتو  حاد میوکارد )ال وی اولیهم چا  سامی پژ از  -2

 

 هرگز دیر نیست به کسی تبدیل شوید که شاید می بودید )جورج الیوت(
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 ال وی تاخیریم ممکن اسی چا  سامی تا چا  روز دع  رخ د   -3

 
 ی تثبیی   هم چا  روز تا چا   فته دع ال وی تاخیر -4

 
 ال وی خیلا تاخیری -5

 
 ال ویا که ممکن اسی چا ین ماه تا چا  سا  دع  از انفارکتو  وجود دا ته دا   -6

 
 
 

 فرصت ... اغلب با تغییر قیافه ظاهر می شود، به شکل بدبختی یا شاید شکست موقت )ناپلئون هیل(
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 انفارکتوس دیواره تحتانی:

 
 : انفارکتوس دیواره تحتانی23-7شکل 

در  STو تغییرات رسااایپروکا  یعاا فرورفت ا قطعه  aVFم IIIم IIدر لی  ای  STدا  رفتن قطعه 
 دی ه ما  ود  V6م V5م aVLم Iلی  ای 

 
 انفارکتوس دیواره قدامی جانبی میوکارد:

 
 دیواره قدامی جانبی )آنترولترال( MI: 24-7شکل 

ی  ای  STدا  رفتن قطعه  در  STو تورفت ا رسااایپروکا  قطعه  V6م V5 مV4 مV3م aVLم Iدر ل
 دی ه ما  ود  aVFم IIIم IIلی  ای 

 اول کارهایی که می توانید و باید انجام شوند را مشخص کنید، راه انجامش پیدا خواهد شد )ابراهام لینکلن(
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در و  V6م V5 مV4 مV3م aVLم Iود: در لی  ای زیر دی ه ما   STآنترولترا م تغییرات قطعه  MIدر 
MI  دیواره تیتانام تغییرات قطعهST  :  در لی  ای زیر رخ ما دII مIII مaVF این  مچاین نشان ر  

دلا   Tدا مو   aVFو  IIIم IIدر لی  ای  STآ  اسااای که در انفارکتو  آنترولترا م تورفت ا قطعه 
م aVLم Iدیواره تیتانا قلبم لی  ای  MI(  یا در دی ه خوا      )ایاها تغییرات رسیپروکا   ستا 

V3 مV4م V5 مV6  تورفت ا قطعهST   دا موT   دلا  دی ه خوا    ااا  )ایاها تغییرات رسااایپروکا
رخ ما د  م نشان ر انفارکتو  وسیع  V6تا  V1 ستا (  زمانا که تغییرات ایسکمیک در لی  ای 

 دیواره ق اما اسی 

 حاد MIرسیپروکال در  مفاهیم مرتبط با تغییرات
حاد میوکارد از دو زوایه  MIتغییرات درگشتا یا رسیپروکا  زمانا رخ ما د   که دو الکترود ده 

 مخالف  م ن اه کاا   درای مثا :
 1الکترود 
یا  روزنه ماطقه خاثا از نظر الکتریکا ما ن ردم دردار قلبا را  -1 که الکترود از م زمانا 

 پاتولوژیک ثبی ما  ود   Qدور ما  ودم داادراین اموا  طوری ثبی ما کا  که از او 
 سپژ دردار ای دی ر را ثبی ما کا  که دا تشکین سایر کمپلکژ  ا  میاری ما کا   -2
 را موجب ما  ود STماطقه جراحی دا دار مثبی دا  رفتن قطعه  -3
 ا  ود م Tنا اجاری رپالریکاسیو  نا ا از ناحیه ایسکما و جراحی موجب معکو      مو   -4

 2الکترود 
 دلا  ما  ود  Rالکترود دوم نکدیک     دردار را ما دیا  داادراین موجب ایجاد مو   -1
 ثبی ما  ود STسپژ ناحیه جراحی را ثبی میکا  که ده صورت تورفت ا قطعه  -2
 تیک و درجسته اسی  Tدع  ناحیه ایسکما ثبی ما  ود که ده صورت مو   -3

 
 یرات رسیپروکال در انفارکتوس میوکارد: مفاهیم مرتبط با تغی25-7شکل 

 هیچ مرد خود ساخته ای را نمی بینی که به تنهایی به اهدافش رسیده باشد، مگر با کمک دیگران )جورج شاین(
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 ST (8IMETNS)انفارکتوس میوکارد بدون باال رفتن قطعه 

سیو   و تخی      STدارن م تورفت ا قطعه  MIدر دیمارا  د و   یپرتروفا دطن چپ که ان یکا
 دی ه ما  ود  Tیا معکو      مو   Tمو  

 
 ST: انفارکتوس میوکارد بدون باال رفتن قطعه 26-7شکل 

 مطالبی که دانستن آنها بد نیست:
 :ECGتعیین مین انفارکتو  از نظر  ریا  کرونر درگیر و لی  

 

زندگی را نفهمیده است )چارلز کسی که می تواند یک ساعت از عمر خود را هدر دهد، کسی است که معنی 
 داروین(

 

                                                           
8 Non ST-Elevation Myocardial Infarction 
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درای تعیین موضااع انفارکتو م فرض کای  که قلب یک تصااویر سااه دع ی اساای  درای ساااده تر 
    مطلبم ما قلب را دا یک میوه انبه مقایسه ما کایم  حا  میوه را ده چهار درش ممودی تقسیم 

ایم  از نظر آناتوما این ردع قلب  ا را  یک چهارم درش داده 4ما کایم  فرض کای  که قلب را ده 
د ین  کن نام ذاری کرده ان : ق اما فوقانام ق اما دیواره ایم تیتانام خلفا جانبا  حا   ر یک 
صا از  ریا  کرونر  س   اخه خا سیم ما کایم   ر ناحیه تو سه ناحیه تق از این ردع  ا را ده 

سا که در این سانا ما  ود   ر گونه انفارکتو  اخه  ا رخ د  م تغییراتا در لی  رودری  خونر
 ناحیه درگیر ایجاد ما کا  

 
 : قلب27-7شکل 

 
 : یک چهارم بطن چپ28-7شکل 

به عنوان یک قاعده، بشر بیشتر نگران چیزهایی است که نمی تواند ببیند، تا چیزهایی که می بیند )جولیوس 
 سزار(
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 : نواحی بطن چپ29-7شکل 

 
 نواحی بطن چپ: ربع و 30-7شکل 

عه  -1 ی  ای  STدا  رفتن قط هارم V3م V2م V1در ل یک چ یه  ناح فارکتو   ر سااااه  : ان
 آنتروسپتا  )ق اما دیواره ای(

 
 : انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ31-7شکل 

 هرگز سرت را خم نکن. همیشه سرت را باال نگهدار. مستقیم به چهره جهان بنگر )هلن کلر(
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: انفارکتو  تماما نواحا یک چهارم ق اما فوقانا aVLو  Iدر لی   STعه دا  رفتن قط -2
 )آنتروسوپریور( قلب

 
 : انفارکتوس شریان پایین رونده قدامی چپ32-7شکل 

: انفارکتو  یک چهارم تیتانا دا درگیری  V6م V5م V4در لی  ای  STدا  رفتن قطعه  -3
 ناحیه اپیکا  )قله قلب(

 
 شریان کرونر پایین رونده قدامی چپ: انفارکتوس 33-7شکل 

 انسان بزرگ کسی است که هنوز دل و قلب بچگی اش را از دست نداده است )منسیوس(
 



 

 ecg.parastar.info     پرستارآکادمی الکتروکاردیوگرافی 

 

«44» 

عه  -4 ی  ای  STدا  رفتن قط دا  V6م V5م V4در ل جانبا  هارم خلفا  یک چ فارکتو   : ان
 درگیری ناحیه اپیکا  )قله قلب(

 
 قدامی چپ : انفارکتوس شریان کرونر پایین رونده34-7شکل 

ی  ای  STدا  رفتن قطعه  -5 دا دری ری  aVFم IIIم IIدر ل فارکتو  یک چهارم تیتانا  : ان
 قام ه و ناحیه میانا

 
 : درگیری شریان پایین رونده خلفی35-7شکل 

درختی که بار بیشتر دارد، سر به زیرتر است. اگر می خواهی بزرگ باشی، سربه زیر و پربار باش )سر 
 اماهامسا(راماکریشنا پار
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عه  -6 ی  ای  STتورفت ا قط دا V3م V2م V1در ل جانبا  هارم خلفا  یک چ فارکتو   : ان
 درگیری قام ه و ناحیه میانا

 
 : شریان سیرکامفلکس چپ36-7شکل 

  ااسایا رگ کرونر مسئو  انفارکتو 

 
 

 هیچ کس زندگی بدون دوست را نخواهد پذیرفت )آلبرت انشتین(
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 هیپرتروفی

 چپهیپرتروفی بطن 

 معیار
I.  یو   –معیار ساااوکولوف (Sokolow-Lyon)  مجموع ممو مو :S   در لیV1   و ارتفاع موR   در لی

V5  یاV6  میلا متر و یا مو   35مساویR  در لی  ایV5  یاV6  میلا متر )حسا  تر( 26دیشتر از 
II.  میلا متر 45 ر یک از لی  ای پریکاردیا  دیشتر از 
III.   موR   لیaVL  میلا متر 11دیشتر از 
IV.   موR   لیI  میلا متر 12دیشتر از 
V.   موR   لیaVF  میلا متر 20دیشتر از 

 
 هیپرتروفی بطن چپ ECG: استریپ 37-7شکل 

 مفهوم
شان ر دکرگ     دطن چپ  (LVH) یپرتروفا دطن چپ  سلو   ای ن سی که توده و  دوده و حاکا از آ  ا

ممن دکرگتری موجب این مساائله ما  ااود که ده نوده دراین پتانسااین دیشااتری در دطن چپ وجود داردم داا
ما  ود  این مسئله دخصوص در لی  ای پریکاردیا  دیشتر  ECGخود موجب دردار دکرگتر و افکایب داماه 

 دی ه ما  ود زیرا ده دیواره قلب نکدیکتر  ستا  

بار است و بچه ای نوزاد است، با کارها  نگویید حاال صبح است و آن را به اسم دیروز نادیده بگیرید. همیشه انگار اولین
 برخورد کنید )رابیندراناث تاگور(
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 علل
  یپرتانسیو  سیستمیک -1
 کاردیومیوپاتا  یپرتروفیک -2
 کوارکتاسیو  آئورت -3
 تا ا آئورت -4

 خصیصه های بالینی
 دارای ضردا  اپکسا  ستا 

 الگوی استرین

عه  ا ی قط ده پیکرد ته ما  اااود  Tو مو   STال وی اساااترین  جاری  ای گف نا ا که در اثر 
 ایجاد ما  ود  LVHیا  RVHرپالریکاسیو  یافی   ه در 

 الگوی استرین بطن چپ
 معیار
ی  ای  -1 پایین و مو   STفرورفت ا قطعه  V6و  V5م V4در ل ده   Tدا می ب  ااا   رو 

 معکو  متقار  آ  دی ه ما  ود 
سیپروکا   بیه ده دا  رفتن  V3م V2م V1در لی  ای  -2 دا می ب      STقطعه تغییرات ر

 درجسته قریاه آ  دی ه ما  ود  Tرو ده دا ی و موجب 

 
 : الگوی استرین بطن چپ38-7شکل 

 توجه
 میلا متر دا    3-1دین  V3و  V2ما توان  در لی  ای  STدا  رفتن قطعه 

  ر چه مو  حاصله ممیو تر یا دلا تر دا  م تاب )استرین( دکرگتر اسی 

 موریت موفق باشید، بایستی به صورت یک قطبی خود را معطوف به هدف کنید )ابدول کالم(برای اینکه در ما
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 هیپرتروفی بطن راست

 معیار
 دا   )نشانه اختصاصا تر( 1دایستا دکرگتر از  V1لی   Sتقسیم در مو   V1لی   Rمو   -1
  یو (-لوفمیلا متر اسی )معیار سوکو 11درادر  V6یا  V5لی   Sده مالوه مو   V1لی   Rمو   -2
 میلا متر دا   5دایستا دیشتر از  aVRلی   Rمو   -3
 میلا متر 7مساوی  V1لی   Rمو   -4
 میلا متر 2مساوی  V1لی   Sمو   -5

 
 هیپرتروفی بطن راست ECG: استریپ 39-7شکل 

 ویژگی های بالینی
 تورفت ا فراجااغا سمی چپ -
 نبض اپا گاستریک -

 علل
 کور پولمونن مکمن -
  یپرتانسیو  پولمونر -
 تا ا پولمونر -
 تترالوژی فالوت -

 برنده ها کارهای مختلف انجام نمی دهند، بلکه کارها را متفاوت انجام می دهند )شیوا خرا(
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 الگوی استرین بطن راست
 معیار

 : V2و  V1در لی  ای 
 که فرورفته اسی  STمقعر     رو ده پایین قطعه  -1
 متقار  معکو  Tمو   -2

 
 : الگوی تنش بطن راست40-7شکل 

 باندل شاخه ایبلوک 

 بلوک باندل شاخه راست
 معیار
 پهن QRSکمپلکژ  -
 V1یا گوش خرگو ا در لی   RSRال وی  -
 V6و  Iپهن و مبهم در لی  ای  Sمو   -
 انیراف میور ده راسی ممکن اسی وجود دا ته دا    -
 معیار ای اصلا  ستا  که دای  دررسا کرد  V6و  Iمبهم در لی  ای  Sمو   -

 
 احتمال شکست است و تالش در زمان آگاهی از باختن است )تام کروز( شجاعت دانستن
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 بلوک باندل شاخه ای راست ECG: استریپ 41-7شکل 

 
 مبهم دا مورفولوژی متفاوت در زیر دی ه ما  ود Sاموا  

 

 
 مبهم با مورفولوژی متفاوت S: امواج 42-7شکل

 

 مفهوم
پالژ  ا از میا  مساایر   ایتا نرما  انتقا  نما زمانا که دان  راساای دچار دلوک ما  ااودم ایم

یادا  دلکه ده صورت دپالریکاسیو  سلو  ده سلو  ده دخب داخن دطاا سپتوم قلب و دطن راسی 
موجب کا      ایمپالژ ده دلین زما  دپو ریکاسیو  کا تر ما  ودم که ده انجام ما  ود  این 

 ما  ود  مشخس ECGدر نوار  QRSصورت طو نا     فاصله 
 
 
 
 
 

 بزرگترین مانع موفقیت ترس از شکست است )سون گوران اریکسون(



 

 ecg.parastar.info     پرستارآکادمی الکتروکاردیوگرافی 

 

«51» 

 
 : بلوک باندل شاخه راست43-7شکل 

 
 

 
 : هدایت ایمپالس از میان بلوک باندل شاخه راست44-7شکل 

 

 

 موفقیت آسان است. کار صحیح را به شیوه صحیح در زمان صحیح انجام بده )آرنولد اچ گلسکو(
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 علل
 کتو  حاد میوکاردانفار -1
  یپرتروفا دطن راسی -2
 کورپولمونن مکمن -3
 آمبولا ریه -4

 بلوک باندل شاخه چپ
 معیار
 میلا متر( 3ثانیه )دیشتر از  0.12پهن دا طو  م  دیشتر از  QRSکمپلکژ  -
 Rد و  مو   V1ممیو و پهن در لی   Sمو   -
 V6و  Iدر لی  ای  Qد و  مو   RRمبهم پهن یا ال وی  Rمو   -
 انیراف میور چپ  مراه اسی  میشه دا -

 
 بلوک باندل شاخه چپ ECG: استریپ 45-7شکل 

 مفهوم
دلوک دان    اااخه چپ موجب ما  ااود پتانسااین الکتریکا ادت ا ده ساامی پایین و دان   راساای 
حرکی کا   سپژ دپو ریکاسیو  دطاا از سمی راسی ده چپ توس    ایی سلو  ده سلو  رخ 

مافا  V2و  V1ار از راسی ده چپ مایرف ما  ودم کمپلکژ  ا در لی  ما د    از انجایا که درد
 مثبی ما  ون   V6م V5م I  ه و در لی  ای 

 

 شجاعت یک رهبر بزرگ برای رسیدن به هدف از اشتیاق وی بر می خیزد نه از رتبه وی )جان مکسول(
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 : بلوک باندل شاخه چپ46-7شکل 

 

 

 
 باندل شاخه چپ: هدایت ایمپالس در بلوک 47-7شکل 

 

 

 

 پیروزی زمانی شیرین تر است که طعم شکست را چشیده باشی )مالکولم اس. فوربس(
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 خوب است بدانیم

 معیارهای تشخیصی

 (Left Anterior Hemiblockبلوک ناقص شاخه قدامی چپ )
 درجه( -90درجه تا  -30انیراف میور چپ ) -1
 Iدر لی   Rیا مو   QRمو   -2
 دی ه  ود  aVFو  IIو ممکن اسی در ل ی  IIIدر لی   rSکمپلکژ  -3

 
 : بلوک ناقص شاخه قدامی چپ48-7شکل 

 (Left Posterior Hemiblockبلوک ناقص شاخه خلفی چپ )
 معیارهای تشخیصی

 درجه( 180تا  90انیراف میور راسی ) -1
 IIIدر لی   Qو مو   Iدر لی   Sمو   -2
 رخ ما د    RVHو یا  RAE مراه دا  -3

 
 ناقص شاخه خلفی چپ : بلوک49-7شکل

موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر عاشق کار خود باشی، موفق خواهی شد 
 )هرمن کین(
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LBBB با انفارکتوس حاد میوکارد 
 :را لیاظ ما کا حاد  MIمعیار ای  3امتیاز 
مثبی  QRSکژ میلا متر در لی  ای دارای کمپل 1ده میکا  دیشااتر از  STدا  رفتن قطعه  -

 (5( )امتیاز ST) مکما  دا انیراف 
ی  ای  1ده میکا  دیشاااتر از  STفرورفت ا قطعه  - دا  V3تا  V1میلا متر در ل ) مکما  

 امتیاز( ST( )3انیراف 
مافا  QRSمیلا متر در لی  ای دارای کمپلکژ  5ده میکا  دیشاااتر از  STدا  رفتن قطعه  -

 امتیاز( ST( )2)م م  مکمانا انیراف 
 حرکی ما کا   QRSدر مسیری حرکی کا  که دخب آخر کمپلکژ  T مکمانا: مو  

 حرکی ما کا   QRSدر مسیر مخالف آخرین دخب از کمپلکژ  Tم م  مکمانا: مو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اگر می خواهی در زندگی خوشبخت باشی، زندگی را به هدفی گره بزن، نه به مردم یا چیزها )آلبرت انشتین(
  

 پرستاربگاه وترجمه 
http://parastar.info 

http://parastar.info/
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 آریتمی ها – 8فصل 

اصاااطالح آریتما را ما توا  ده ماوا  آ ااافت ا و اختال  انقباض ریتمیک د لیک و دطن در اثر 
 اختال  تولی  ایمپالژ یا   ایی ایمپالژ تعریف کرد 

 اختالالت ایجاد ایمپالس

I.  اختال ت مکانیسم سیاو 
i. تاکیکاردی سیاوسا 
ii. درادیکاردی سیاوسا 
iii. آریتما سیاوسا 

II.  لیکاختال ت د 
i. انقباض زودر  د لیکی 
ii. فیبریالسیو  د لیکی 
iii. فلوتر د لیکی 
iv. تاکیکاردی حمله ای فوق دطاا 

III. اختال ت گره د لیکی دطاا 
i.  اکتوپا  ای جانکشاا 
ii.  ریتم جانکشاا 
iii.  تاکیکاردی جانشکاا 

IV. اختال ت دطاا 
i. اکتوپا  ای دطاا 
ii. تاکیکاردی دطاا 
iii. فیبریالسیو  دطاا 

 
 
 

 و اطمینان به خود )مارک تواین( جهلنیاز داری:  برای موفقیت در زندگی به دو چیز
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 اختالالت هدایت ایمپالس

I. دلوک سیاوسا د لیکی 
II.  دلوک  ای گرهAN 

i.  دلوک درجه او 
ii. ک درجه دودلو 

a.  مودیتک نوع( دلوک ونکباخI) 
b.  دلوک مودیتک نوعII 

iii. دلوک کامن یا درجه سوم 
III. دلوک دان    ا 

i. دلوک دان    اخه راسی 
ii. دلوک دان    اخه چپ 

a. ک ناقس ق اما چپدلو 
b. دلوک ناقس خلفا چپ 

 ضربان های زودرس / ضربان های نابجا /اکستراسیستول

 SAاین ضردانا اسی که از کانو  نادجا )اکتوپیک( در خار  از گروه 
نشااات ما گیرد و قبن از ضااردا  ساایاوسااا دع ی رخ ما د    این 

 ضردا  ممکن اسی از د لیکم گره  ام یا دطن تشکین  ود  
ضااردا  زودر  یا نادجا ممکن اساای از  ر یک از این کانو   ا این 

ایجاد  ود زیرا نقب ضردا  ساز یا پیژ میکر ده خود ما گیرن  که 
 ده ترتیب زیر واقع   ه ان :

 
 : ضربان های زودرس1-8شکل 

 
 

 (Napoleon Hillمنتظر نمان. هیچ وقت زمان صحیح نمی رسد )ناپلئون هیل، 
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ضااردا  رخ داده اساای  در نتیجهم  3  زودر  دع  از ضااردا   ااماره در اسااتریپ فوق ضااردا
سا مورد انتظار  ماره  سا  4سیاو سیاو ضردا   سی و یک وقفه کوچک دع  از  حذف   ه ا

سر گرفته   ه  5دع ی وجود دارد  درای نمونهم  ماره  سا از  سیاو ظا ر   ه و دوداره ریتم 
 اسی 

 وقفه جبرانی
( تیی ماوا  وقفه دین ضااردا  زودر  و ضااردا  ساایاوسااا Compensatory pauseوقفه جبرانا )

 دع ی تعریف ما  ود  وقفه جبرانا دو نوع اسی:
 وقفه جبرانا کامن -1
 وقفه جبرانا ناقس -2

اگر جبرا  دقیقا درای ضاااردا  حذف  ااا ه رخ د   و ساااومین ضاااردا  وقفه جبرانا کامن:  -
 وقفه جبرانا کامن ما گویا  سیاوسا دقیقا جایا که دای  ایجاد  ودم این وقفه را 

 
V   وقوع مورد انتظار موR 
   وقوع مورد انتظار موP 

 

 
 : وقفه جبرانی کامل2-8شکل 

ضردا  مورد انتظار دع ی رخ وقفه جبرانا ناقس:  - ضردا  زودر  قبن از  ضردا  پژ از  اگر 
 د  م وقفه جبرانا ناقس اسی 

 
 : وقفه جبرانی ناقص3-8شکل 

 
 

ن بزرگ دقیق یک گام مانده به شکست به موفقیت خود دست یافته اند )ناپلئون هیل، بیشتر مردا
Napolean Hill.) 
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سته دا ی  صورت زیر د ضردانات زودر  قلبا ده  ضردا  زودر م  شاء  ضع ما دا توجه ده مو
 ما  ون :
I – ( ضردا  زودر  فوق دطااSupraventricular premature beat) 

II –  ضردا  زود  دطاا(Ventricular premature beat) 

 ضربان زودرس فوق بطنی / اکستراسیستول

 معیار
 ریتم زمیاه ایریی : 
 ناماظم دا کمپلکژ  ای د لیکی زودر  ریتم:

 SA: پیژ میکر نادجای د لیکی خار  از گره ضردانساز
 فرق دارن   SAنرما  گره  Pنادجا وجود داردم مموما دا اموا   Pاموا   :Pمو  
PRI:  میلا ثانیهم اما دا ریتم زمیاه ای تفاوت دارد 200-120مموما در داماه طبیعا 

QRS:  دا ریتم زمیاه ای یکسا  اسی 
در  QRSایمپالژ  ا از طریو مسااایر   ایی طبیعا قلب ده دطن ما رسااا  داادراین کمپلکژ  ای 

 دارای پیکردا ی نرما  خوا ا  دود  ECGاستریپ 
 اسی  18ا  قبلا نرم R-Rفاصله  ECGدر این 
 اسی  22اسی و وقفه جبرانا آ   11ضردا  زودر   RRفاصله 
11+22  =33 

  44که ما  ود  R-R  =2 × 22فاصله نرما   × 2

 
 ضربان زودرس فوق بطنی ECG: 4-8شکل 
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طبیعا نیسیم این یک  R-Rاز آنجایا که مجموع ضردا  زودر  و وقفه جبرانا دو درادر فاصله 
 اقس اسی که در ضردا  زودر  د لیکی دی ه ما  ود وقفه جبرانا ن

 مفهوم
جب  پالژ د لیکی مو ناقس رخ ما د   زیرا ایم فه جبرانا  دا  زودر  د لیکی وق در ضااار

ما  ود که حاصن آ  اختال  ریتم اسی  داادراین ایمپالژ دع ی  SAدپالریکاسیو  زودر  گره 
ظار دع ی رخ ما د    ضاااردا  زودر  آم ه و مطمئاا زودتر از ضاااردا  مورد انت SAاز گره 

 روع ما  ودم از ایارو اساما مثن ضردا  نادجام اکستراسیستو  ده  SA میشه از خار  گره 
 آ  داده ما  ود 

 ضربان زودرس بطنی / اکستراسیستول بطنی

 معیار
 ناماظم ریتم:
QRS:  ا  ثانیه طو  ما کش   امو 0.12دارای ظا ر نرما  نیسی  پهن رم دیشتر ازP   معمو  توس
 پو ان ه و ماسکه ما  ون   QRSاموا  

در این حالیم ایمپالژ از زیر مین دو  اخته     دان    یژ در یکا از  اخه  ای دان   یا در 
دطن رخ ما د     ر دو دطن ده طور  مکما  فعا  نما  اااون   این ماجر ده مبهم و غیر معمو  

 ما  ود  QRSصلا کمپلکژ مخالف جهی ا Tدا مو   QRS    کمپلکژ 
ستریپ  ضردا  زودر  نیک  RRاسیم فاصله  21نرما  درادر  R-Rما دیایم که فاصله  ECGدر ا

 اسی  داادراین RR 30اسی و وقفه جبرانا فاصله  12درادر 
12+30 =42 

 R-R  =2 × 21  =42فاصله نرما   × 2
 
 
 
 
 
 
 

امیدهای شما چه نهفته است )سنت کلمنت از  اگر امید و آرزو نداشته باشید، نمی فهمید فراتر از
 (St. Clement of Alexandraالکساندرا؛ 
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 ضربان زودرس بطنی ECG: استریپ 5-8شکل 

صله  ضردا  زودر  و وقفه جبرانا دو درادر فا سی؛ این یک وقفه جبرانا  R-Rمجموع  طبیعا ا
 کامن اسی که در ضردا  زودر  دطاا دی ه ما  ود 

 مفهوم
ضردا  شا ما گیرن م روی ریتم گره  در   SAزودر  دطاام  مانطور که ایمپالژ  ا از دطن  ا ما

 تاثیری ن ارن   داادراین  میشه وقفه جبرانا کامن خوا   دود 
 انواع
در ضااردا  نادجا در تماما لی  ا دی ه  QRSپیکردا ی مشاااده اکتوپا  ای تک کانونا:  -1

 نادجا در دطن اسی  ما  ود و ماشاء ایمپالژ از یک کانو  مافرد
متغیری در ضاااردا   ای نادجای یک لی  دی ه  QRSپیکردا ی  اکتوپا  ای چا  کانونا: -2

 ما  ودم زیرا اکتوپا  ا از کانو   ای متفاوتا در دطن ماشا ما گیرن  
اکتوپا  ای دطاا دین دو ضااردا  ساایاوسااا نرما  و اکتوپا  ای در  م تای ه دطاا:  -3

  ا  ) مراه دا درادیکاردی سیاوسا دی ه ما  ود( د و  فاز جبرانا رخ ما د
اه دطاا: -4 دا ضاااردا   ای  دای ژمی ده طور یک در میا   نادجای دطاا  ضاااردا   ای 

 سیاوسا رخ ما د ا  
 
 

 Napoleonمردان بزرگ درست یک گام انده به شکست به موفقیت دست یافته اند )ناپلئون هیل، 

Hill) 
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 (VPBبان زودرس بطنی )ضر (SVPBضربان زودرس فوق بطنی )
 پهن و مجیب QRSکمپلکژ  نرما  QRSکمپلکژ 

 وقفه جبرانا ناقس رخ ما د  
وجود دا اااته  Pممکن اسااای قبن از آ  مو  

 دا  
 مشهود نبا   P میشه ممکن اسی مو  

زودر  ادغام  Tدا مو   Pممکن اسااای مو  
  ود

 وقفه جبرانا کامن رخ ما د  
 ن ارد Pمو  

دارای پیکردا ی نرما  دا اا م پژ مشااخس ما  ااود که ضااردا  از نوع فوق  QRSاگر کمپلکژ 
 دررسا  ود  Pدطاا اسیم حا  درای تعیین موضع ایجاد ضردا  نادجام دایستا مو  

 گره ای دهلیزی
 کوتاه P-Rمعکو  دا فاصله  Pمو   دلا  و تیک Pمو  

در ما  AVایمپالژ فاصااله ای از دخب پایین تر گره  نرما  P-Rفاصله 
 خیکد

 
 : منشا دهلیزی ضربان زودرس6-8شکل 

 

 
 : منشاء گرهی ضربان زودرس7-8شکل 

 
 
 

واقعا صحت دارد که با کمک به موفق شدن دیگران، می توانید سریع و قطعی به موفقیت برسید )ناپلئون 
 (Napoleon Hillهیل، 
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 ریتم گرهی یا ریتم جانکشنال

 معیار
 قیقهتا در د 60-40ضردا  قلب  -1
 QRSدرمکژ دالفاصله قبنم دین یا پژ از کمپلکژ  Pمو   -2

 
 SA: بخش های گره 8-8شکل 

 انواع
 QRSمعکو  قبن از  Pریتم گر ا دا : مو   -1

 
 : ریتم فوق گرهی )باالی گره(9-8شکل 

 

 ادغام   ه اسی  QRSدی ه نما  ودم در داخن  Pریتم میا  گر ا: مو   -2

 
 رهی: ریتم میان گ10-8شکل 

 

 (Alan Kayبهترین راه برای پیش بینی آینده، ابتکار است )آالن کی، 
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 ظا ر ما  ود QRSدالفاصله دع  از کمپلکژ  Pریتم پایین گر ا: مو   -3

 
 : ریتم پایین گرهی11-8شکل 

 SAبلوک گره 

 وقفه سیاوسا -1
 ایسی سیاوسا -2

 (escape beatد لیکی ) جهشاایسی سیاوسا دا ضردا   •
 دا ضردا  جهشا گره ای یا جانکشاا  ایسی سیاوسا •
 ایسی سیاوسا ده  مراه ضردا  جهشا دطاا •

 وقفه سینوسی

سیم و  ضردا  قبن از آ  زودر  نی ضردا   ا وجود دارد اما  سا یک وقفه دین  سیاو در وقفه 
سی که خود گره  سازی را  روع  SAد ین معاا ا ضردان درای م تا دچار وقفه   ه و مج دا 

 کرده اسی 
ویر ما دیایم که پژ از یک وقفهم ریتم سیاوسا نرما  مج دا  روع   ه اسیم داادراین در تص

 یک وقفه سیاوسا اسی 

 
 : وقفه سینوسی12-8شکل 

 توجه
 وقفه جبرانا پژ از ضردا  زودر  ایجاد ما  ود 
 وقفه سیاوسا پژ از ضردا  نرما  ایجاد ما  ود 
  م ده آ  ایسی سیاوسا اطالق ما  ود ثانیه طو  دکش  1.5اگر وقفه سیاوسا دیشتر از 
  زمانا که ایساای ساایاوسااا رخ د  م گرهSA  ممکن اساای دهبود یافته و مملکرد خود را

ثانیه از سااار د یرد یا اگر فعالیی آ  مج دا  اااروع نشاااودم کانو   1.5مج داً پژ از 
 اکتوپیک از پایین دسی تر  روع ده ص ور تکانه و تیریک قلب ما کا  
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 ر ضردانساز )پیژ میکر( وجود دارد:در نواحا زی
  گروهSA 
  گرهAV 
 دان    یژ 
 ر ته  ای پورکاژ 
 SAگره 
سریعترین و غالب ترین پیژ میکر قلب اسی  در حالی طبیعا این گره اجازه نما د   که  SAگره 

سا رخ ما د  م پایین مرکک این گره  سیاو سی  سلو  دی ری ایمپالژ تولی  کا  اما زمانا که ای
ما فرست  و یکا از این کانو   ا ص ور ایمپالژ  SAایمپالژ دپو ریکه کاا ه ای ده گروه موقتا 

 مج دا غالب  ود  SAرا ادامه ما د   تا زمانا که گره 
داادراینم ضردا  ایجاد   ه در پا ایسی سیاوسا از یک ضردانساز رده پایین تر رخ ما د   و 

 اسی  SAاما  که نشان ر فرار از مهار گره داادراین آ  را ضردا  جهشا یا فراری ما ن
ضردا   ضردا  جهشا یا  شاء  سیاوسا ده  ما ما گوی  که ما ضردا  پژ از وقفه  دررسا دقیو 

 طبیعا نشا  ما د    QRSنسبتا تغییر یافته را ده  مراه کمپلکژ  Pمو   13-8 کن  فراری کجاسی 

 
 ی: ایست سینوسی همراه با ضربان دهلیزی جهش13-8شکل 

نیک  Pنرما  را نشاااا  ما د    فق ا  مو   QRSمعکو  ده  مراه کمپلکژ  Pمو   14-8 اااکن 
 ثانیه ای دی ه  ود  1.6تا  1.2ممکن اسی دع  از وقفه 

 
 : ضربان جهشی گرهی یا جانکشنال14-8شکل 

شا  ما د    این حالی پژ از  Tده  مراه مو   QRSپهن     کمپلکژ  15-8 کن  معکو  را ن
 ثانیه رخ ما د    2.2تا  1.8

 
 : ضربان فراری بطنی15-8شکل 

 با حرف زدن نمی توان برنج پخت )ضرب المثل چینی(
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  رگاه که وقفه ای مشا  ه کردی م ادت ا ده ضردا  دع  از آ  ن اه کای  
 ضربان سینوسی ضربان زودرس

فه  دا وق اگر زودتر رخ د  م ضاااردا  زودر  
 جبرانا خوا   دود

نرما  دا  م پژ وقفه  R-R اگر فاصله
 سیاوسا دا ضردا  جهشا اسی

فه جبرانا و مو  QRSکمپلکژ  را درای  Pم وق
 دررسا ماشاء ضردا  زودر  دررسا کای  

ضردا  دع  از وقفه را دررسا کای  تا 
 نوع ضردا  فراری مشخس گردد

 ناهنجاری های ریتم قلب

 مبارتا  از: SAد یرد  نا اجاری  ای ریتم گره م د لیکم دطن ماشا SAریتم قلب ممکن اسی از گره 
 آریتما سیاوسا -1
 درادیکاردی سیاوسا -2
 تاکیکاردی سیاوسا -3

 آریتمی سینوسی

دطور نرما  ریی قلب در طا دم افکایب ما یاد  و در طا دازدم کا ب ما یاد م این تغییر ریتم 
 قلب را آریتما سیاوسا ما ناما  

 معیار
 ضردا  در دقیقه 100-60 ریی:
ماظم  آریتما سیاوسا ریتم قلب در پاسخ ده تافژ تغییر ما کا   این  ریتم:

 مسئله دخصوص در افراد جوا  سالم دی ه ما  ود
 نشات ما گیرن  SAتماما ضردا   ا از گره  ضردانساز:

 (SAیکسا م  م ا دارای یک کانو  یکسا   ستا  )گره  :Pمو  
PRI: 120-200 میلا ثانیه 

QRS: 80-120   میلا ثانیهم داریک م ر تیی تاثیر آنومالا زمیاه ای دا 

 
 آریتمی سینوسی ECG: استریپ 16-8شکل 

 این آریتما در دچه  ا و دالغین جوا  دی ه ما  ود 
 

 (Joshزندگی یعنی یک تصمیم درست و حرکت در جهت آن )جاش، 
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 مفهوم
یجه اش افکایب ریی قلب اساای  در طا فعالیی امصاااب پاراساامپاتیک در طا دم کا ب ما یاد م که نت

 دازدم این مسئله درمکژ اسی 

 (Sinus Bradycardiaبرادیکاردی سینوسی )

 معیار
 ضرده در دقیقه 60کمتر از  ریی:
 مموما ماظم ریتم:

  SAگره  ضردانساز:
 نشات گرفته و مشاده  ستا  SAوجود داردم  م ا از گره  :Pمو  
PRI:  یهم یکاواخیمیلا ثان 200کمتر از 

QRS:  میلا ثانیه 120-80طبیعام 

 
 برادیکاردی سینوسی ECG: استریپ 17-8شکل 

 علل
 فیکیولوژیک )دخاطر افکایب تو  واگ(  در طا خوابم در ورز کارا  دی ه ما  ود -1
 پاتولوژیک: -2

 کم کاری تیروئی  -
 دا  رفتن فشار داخن جمجمه -
 انفارکتو  حاد دیواره تیتانا قلب -
  ایا از قبین دی وکسینم دتادلوکر ام وراپامیندارو -
 زردی انس ادی نا ا از رسوب دیلا رودین در سیستم   ایتا -
  یپوترما )کا ب دمای د  ( -

 
 
 

خیالپردازی مهمتر از دانش است. دانش بیانگر آنچه است که می دانیم و می شناسیم، خیاالت به تمامی چیزهایی 
 (Albert Einsteinخلق نشده است )آلبرت انشتین، اشاره دارند که هنوز کشف نشده و 
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 تاکیکاردی سینوسی

 معیار
 ضرده در دقیقه 100دیشتر از  ریی:
 مموما ماظم ریتم:

 SAگره  ضردانساز:
ادغام  Tوجود دارد و نرما  اسی  ممکن اسی در ضردا  سریع در مو   :Pمو  

  ود
PRI: 120-200  یلا ثانیهم 120میلا ثانیه؛ مموما نکدیک ده 

QRS:  نرما 

 
 تاکیکاردی سینوسی ECG: استریپ 18-8شکل 

 علل
 :فیکیولوژیک

 اضطراب -
 ورزش -
 حامل ا -

 پاتولوژیک:

 آنما -
 تب -
 تیروتوکسیکوز )سمیی تیروئی ( -
  وک -
 سا رم سیاو  دیمار -
 انفارکتو  حاد ق اما -

 
 
 

از خود بجای بگذار )هارولد آر. مسیرهای شناخته شده را طی نکن، مسیری را برو که کسی نرفته است و ردی 
 (Harold R McAlindonمک آلیندون، 

 پرستاربگاه وترجمه 
http://parastar.info 

http://parastar.info/
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 ریتم های دهلیزی

 این ریتم  ا مبارتا  از:
 (SV)تاکیکاردی فوق دطاا  -
 فلوتر د لیکی -
 فیبریالسیو  د لیکی -

 (PSVTتاکیکاردی حمله ای فوق بطنی )

 ضرده در دقیقه اسی  220-140در این اختال  ریی قلبا دین 
 معیار
 در دقیقه هضرد 220-140 ریی:
 ماظم ریتم:

 (Re-entry circuitم ار چرخب مج د ) ضردانساز:
 مجرای نرما  یا کوتاه )اگر از مسیر فرما دا  ( فرما

A-V در پایا  یا داخن  گر اQRS مخفا اسی 
PRI: دست ا ده موضع م ار دارد 

QRS:  ستفاده از مجرای فرما صورت ا ش –نرما  در   120تر از طو نا )دی
 میلا ثانیه( دا مو  دلتا

 پاتولوژی
 دوگانه AVمفهوم مجرای گره 

 در مجرای سریعم   ایی سریع و دوره دازگشتا طو نا دارد  مجرای سریع:
 در این نوع مجرا   ایی کا  دوده و دوره دازگشتا کوتاه اسی  مجرای کا :

 در طی ریتم سینوسی
سی شهود ا سریع م صله تاها   ایی در مجرای  ما  ود  میرک  PRم این موجب طبیعا     فا

اضافا در د لیک تولی  ما  ود توس  مجرای سریع مس ود ما  ود که دخاطر دوره دازگشتا 
سی   سیر کا    ایی ما  ون م اگر   ایی در مجرای کا  طو نا ا داادراین ایمپالژ  ا از میا  م

شت سریع دازگ سا که از ده ان ازه کافا کا  دا   که ده مجرای  ا قبلا امکا  دهبودی د   م ایمپال
 مسیر کا    ایی   ه و موجب انقباض دطن   ه اسی 

وقتی کاری را شروع کردی، از شکست نترس و آن را ترک نکن. کسانی که با خلوص کار می کنند خوشبخت 
 (.Chanakyaترین مردن هستند )چاناکایا، 
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 : هدایت ایمپالس در ریتم سینوسی19-8شکل 

 (:PSVTعلل تاکیکاردی حمله ای فوق بطنی )
 افکایب اتوماتیسیته )خودکار دود ( د لیک -
 AV  ایی ایمپالژ در مسیر آنتروگراد از میا  گره  -
 AV  ایی رتروگراد از میا  مسیر فرما  -
 تاکیکاردی دطاا -

 تاکیکاردی دهلیزی -1
سااا د لیکی ده طور ( اساای  کانونا خار  از گره ساایاو200-100ضاارده در دقیقه ) 200ریی 

 خودکار و دا سرمی دا   روع ده ضردا  سازی ما کا  

 
 : تاکیکاردی دهلیزی20-8شکل 

 AV یتاکیکاردی چرخشی گره -2
ضرده در دقیقه اسی  ضردا  دا یک ضردا زودر  د لیکی  روع ما  ود   200-140ریی قلبا 

ماشااااء گرفته و ده طور  AV ( از می وده گرهRe-entry rhythmریتم چرخشاااا یا ورود مج د )
معمو  در داخن  P مکما  ده دا  و د لیک و پایین و دطن ماتشااار ما  اااود؛ در نتیجه آ  اموا  

 مخفا ما  ون  زیرا د لیک و دطن  ا ده طور  مکما  فعا  ما  ون   QRSکمپلکژ 

 (Chanakyaاکایا، به محض اینکه ترس به شما نزدیک شد، به آن حمله کنید و آن را تخریب کنید )چان
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 AV: تاکیکاردی چرخشی )ورود مجدد( گره 21-8شکل 

 AVتاکیکاردی چرخشی  -3
صا  غیر طبیعا  این تاکیکاردی در اثر مجرای دای پژ )مجرای فرما( رخ ما د  م درای نمونه ات

سیر فرما ما  ود  از ایاجا  AVمضله قلب دین د لیک و دطن که موجب دور زد  گره  و ایجاد م
ستم   ایتا )درای نمونه گره  ده سی سیر نرما   ده دان    یژ( ده داخن دطن  AVدع    ایی از م
 توس  مسیر فرما دازیافی   ه و ده د لیک در ما گردد پیب ما رودم   ا

 
 AV (AV re-entry tachycardia): تاکیکاردی ورد مجدد 22-8شکل 

 تاکیکاردی فوق دطاا تاکیکاردی سیاوسا نکات
 ناگهانا  ریجات دروز

ضااارده در  160کمتر از  ضردا  قلب
 دقیقه

شتر از  ضرده در  160دی
 (220-140دقیقه )

 پاسخ ناگهانا د و  واکاب یا جکئا ماساژ سیاو  کاروتی 
یف  طپب قلب مالئم ن گهااا قلااب نااا طپب 

سرگیجهم ساکوب و تا ا 
 نفژ

تحصیل بهترین دوست است. شخص تحصیلکرده در همه جا مورد احترام است. تحصیالت برتر از زیبایی و 
 (Chanakyaجوانی است )چاناکایا، 
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 فیبریالسیون دهلیزی

( آریتما اساای که در آ  د لیک ا سااریع و ناموثر ما Atrial Fibrillationفیبریالساایو  د لیکی )
تپا  در حالا که دطن  ا ده طور ناماظم و دا فاصله پاسخ ما د ا م نبض ناماظم خاصا تولی  ما 

  ود 
 معیار
  ریتم ناماظم غیر معمو 
   فق ا  امواP   دا اموا(f )فیبریله جای کین ما  ود 
 ارتعاش خ  پایه 

 

 
 ون دهلیزی: فیبریالسی23-8شکل 

 ویژگی های بالینی
 م تیروتوکسیکوزIHDسادقه تب روماتیسمام  -1
 نبض ناماظم ناماظم -2
 فشار خو  دا  -3
 ویژگا  ا و تظا رات پاتولوژی زمیاه ای -4

 لعل
شار د لیکی را دا  دبردم  ضالنا د لیک  ودم ف ضعیتا که موجب افکایب توده م  ر اختال  یا و

 موجب فیبروزم التهاب و انفیلتراسیو  د لیک  ود؛ ما توان  ملی فیبریالسیو  د لیکی دا   
 دیماری  ای روماتوئی  قلب  مراه ضایعات دریچه ای )تا ا میترا ( -1
 انفارکتو  حاد میوکارد -2
 رتانسیو  یپ -3
 تیروتوکسیکوز -4

 

 (Chanakyaوقتی انسان عصبانی می شود، فقط به خودش آسیب می زند )چاناکایا، 
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 توجه
 فیبریالسیو  20 ×مردع دکرگ اسی  15درادر  Rریی = مو  

 اموا  فیبریالسیو  د لیکی ده صورت زیر وصف ما  ون :
 ریک 
  متوس 
 زمخی 
  گا ا فیبریالسیو  زمخی دارای نمای فلوتر د لیکی اسی 
 مفهوم

د مج د و یا دعلی مواضاااع چا گانه ایمپالژ ( وروre-entrant waveletsاین اخال  یا در اثر موجچه  ای )
 خودکار د لیکی رخ ما د   

 
 (Multiple re-entrant wavelets: موجچه های ورود مجدد متعدد )24-8شکل 

 فلوتر دهلیزی

 معیار
 (ضرده در دقیقه )د لیک 300-250 ریی:
 8:1تا  2:1ریی د لیکی ماظمم   ایی دطاا  ریتم:

 ریتم م ار ورود مج د واقع   ه در د لیک راسی ضردانساز:
 دن ا  اره ای یا فاژ سیما :Pمو  
PRI: دروز یکاواخی 

 
 
 
 

 (Atrial flutter: فلوتر دهلیزی )25-8شکل 
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 علل
  ا میترا (دیماری روماتوئی  قلب ده  مراه ضایعات دریچه ای )تا -1
 انفارکتو  حاد میوکارد -2
  یپرتانسیو  -3
 تیروتوکسیکوز -4
 مفهوم

سامی از دا  ده پایین ده  شات ما گیرن  و خالف جهی مقرده  سی ن اموا  فلوتر از د لیک را
دا  حرکی ما کاا م دم خود را دنبا  ما کاا   داادراین موجب ما  اااون  که ایمپالژ ده 

  و اموا  ماظم و فلوتر د و  نوسااا  ایجاد  ااود  از صااورت دایره ای در د لیک حرکی کا
شه دا  AVآنجایا که گره  سیم فلوتر د لیکی  می ش ه ا سریع ایمپالژ تاظیم ن درای   ایی 

  مراه اسی و ریی دطاا خیلا کا تر اسی  AVدلوک 

 
 : ایمپالس به صورت دایره ای حرکت می کند26-8کل ش

 خوب است بدانیم
دیشتر ایمپالژ  ا را در ما  AVضرده در دقیقه اسی  اتصا   300در فلوتر د لیکی ریی د لیکی 

ضاارده در  150گردان  و تاها کسااری از این ایمپالژ  ا ده دطن  ا ما رساا   اگر دطن  ا دا ریی 
( 150( ده ریی دطاا )300ما ناما م زیرا نساابی ریی د لیکی ) 2:1تر دقیقه پاسااخ د  م آ  را فلو

:! ما 3ضااردا  در دقیقه را فلوتر  100دو ده یک اساای  فلوتر د لیکی ده  مراه ریی دطاا ح ود 
 نامی ه ما  ود  4:1ضرده در دقیقه فلوتر  75گویا  و در ریی دطاا 

 
 

 (Indira Gandhiتوانایی افراد را همیشه نمی توان با آزمون تعیین کرد )ایندرا گاندی، 
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 تفاوت بین تاکیکاردی، فلوتر و فیبریالسیون دهلیزی
 فیبریالسیون دهلیزی فلوتر دهلیزی تاکیکاردی دهلیزی 

 bpm 200–300 bpm 350–500 bpm 200ح اکثر  ریی

د لیک ده صااورت ماظم  نوع انقباض د لیکی
دا انقباضااات یک  ااکن 

 پاسخ ما د  

د لیک ده طور ناماظم دا 
انقباضااات یک در میا  
دکرگ و کوچک پاساااخ 

 ما د  

سریع و  ضردا   د لیک 
داردم دطن  ا دا  ناموثر

فواصاان ناماظم پاسااخ 
ظم  ا م بض نااا ن داده و 

 ایجاد ما کاا 
کوتاهم  TPو  PRفواصن  ECGیافته  ای 

ساایکن  Pدا مو   Tمو  
قلبا دعاا ی ادغااام ما 

  ود 

ظا ر دن ا  اره ای دارد 
یا مو  فلوتر  fکه مو  

گفتااه ما  اااود  ریتم 
ماظم اسیم در صورت 

 دلوک ناماظم اسی  

( fالساایو  )ظا ر فیبری
فاع  م اوم ارت که تغییر 
و پهاای ریتم ناماظم را 
نشا  ما د    خ  مباا 

 ارتعا ا اسی 

 ریتم های بطنی

 تاکیکاردی بطنی

 معیار
 ضرده در دقیقه 220تا  100مموما  ریی:
 مموما ماظمم گا ا ممکن اسی ان کا ناماظم دا   ریتم:
 وجود ن ارد Pمو  

کژ  ل پ م ک
QRS 

 از دطن اسی QRSان ر نشات گرفتن کمپلکژ  ای پهن و مجیب نش

دا   ضااار
 کپچر

 نرما  در میانه تاکیکاردی دطاا QRSظا ر     کمپلکژ 

دا   ضااار
 فیوژ 

و ضردانساز  SAاین کمپلکژ توس  دو پیژ میکر ایجاد ما  ودم گره 
دطاا  نتیجه پیون  خورد  دو کمپلکژ فیوژ  اسااایم که یک کمپلکژ دا 

 ما  ود  مشخصات  ر دو ایجاد

بزرگترین خطر برای بیشتر انسان ها این نیست که اهدافمان خیلی باال است و دستمان به آن نمی رسد 
 (Michelangeloبلکه زیاد پایین بودن و در دسترس بودن آن است )میشل آنجلو، 
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 : تاکیکاردی بطنی با ضربان کپچر و فیوژن27-8شکل 

 
 : تاکیکاردی بطنی )وی تک(28-8شکل 

 علل
 انفارکتو  حاد میوکارد -1
 میوکاردیی )التهاب میوکارد( -2
3- IHD مکمن دا مملکرد ضعیف دطن چپ 
 آنوریسم دطاا -4
 م م تعاد  الکترولیی و مم تا  یپوکالما و  یپومایکیما -5

 توجه
از دطن  ا  QRSپهن و مجیب وجود دارد و نشااان ر آ  اساای که کمپلکژ  QRSکمپلکژ  •

 نشات گرفته اسی 
 و  میوکارد ده دلین تشکین   ایی دایره ای حو  ناحیه ایسکما رایج اسی دع  از انفارکت •
 یک نشانه اخطاری اسی که ممکن اسی ده فیبریالسیو  دطاا و مرگ پیشرفی کا   •

 تورسادس دی پوینتز )نقاط پیچشی(
( ده معاا پیچب نقاط اساای  نوما Torsades De Pointesدر زدا  فرانسااه تورساااد  دی پویاتک )

سیر کمپلکژ خاص ا سی  در ایاجا م سیکلیک  QRSز تاکیکاردی دطاا پلا مورفیک ا صورت  ده 
ما پرخ م در چا  ضااردا  نقاط رو ده پایین دوده و سااپژ درای چا  ضااردا  نقاط مرجع رو ده 

 دا  اسی 
 

هرچه شیب کوه بیشتر باشد، کوهنوردی سخت تر است، اما منظره خط پایان زیباتر است )والت امرسون، 
Walt Emerson) 
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 فیبریالسیون بطنی

 معیار
 500-350خیلا سااریعم سااازما  خاصااا درای  اامارش ن ارد  ح ود  ریی:

 یقهضرده در دق
 ناماظمم اموا  از نظر سایک و  کن متغیر  ستا  ریتم:
QRS  کمپلکژQRS پهنم مجیب و ناماظم 
 Tم اموا  Pم اموا  STفاق  قطعه  :Pمو  

 
 (Torsades de pointesپویاتک ) : تورساد  دی29-8 کن 

 
 : فیبریالسیو  دطاا30-8 کن 

 
 ویژگی های بالینی

 دیمار دا  وش -1
 فق ا  نبض -2
 فشار خو  غیر قادن ان ازه گیری -3
 قطع تافژ -4
 فق ا  ص ا ای قلبا -5

 علل
 انفارکتو  حاد میوکارد -1
 م م تعاد  الکترولییم دخصوص  یپوکالما و  یپومایکیما -2
 (Electrocutionدرق گرفت ا ) -3
 اوردوز دارو و مواد از قبین دیجیتا   ام ایکوپرنالین و آدرنالین -4
 غرق     -5

 
 (Aristotleا بخاطر پیری بازی را رها نمی کنیم، پیر می شویم چون بازی را رها می کنیم )ارسطو، م
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 (Idioventricular Rhythmیتم ایدیوونتریکوالر )ر

 ده معاا تاکیکاردی دطاا کا  اسی 
 معیار
 ضرده در دقیقه 40-20ریی قلبا  -1
 ریتم ماظم -2
 Pفق ا  اموا   -3
4- PRIرادطه ای دا کمپلکژ( در صورت وجود متغییر : QRS  ن ارد ]انفکاکAV)] 
 پهن و مجیب QRSمیلا ثانیهم  120دیشتر از  QRSفاصله  -5

 

 
 : ریتم ایدیوونتریکوالر31-8شکل 

 ویژگی های بالینی
سامی او  پژ از  72-48ا  درما  نیسی  در طا د و  مالمیم موقیم خود می ود  ون هم نیازم

 انفارکتو  حاد میوکارد رخ ما د   

 تفاوت بین تاکیکاردی بطنی و فیبریالسیون بطنی

 فیبریالسیون بطنی تاکیکاردی بطنی 
 bpm 350–500 pm 200ح اکثر  ریی

 QRSکمپلکژ  ای  ECGیافته  ای 
چا   کن )پلا 

 مورفیک(  ستا 

العاده سریع و ناماظم  مراه دا  پتانسین کوچک فوق
 نوسا  ریی و ریتم و داماه 

توجه: مارضه خطرناکا اسی زیرا دطن  ای فیبریله 
خو  را دطور موثر پمپ نما کاا  و قطع گردش خو  

 ممکن اسی موجب مرگ  ود 

 (WPW)وایت -پارکینسون-سندرم ولف

 معیار
ایجاد ما  ECGه مشخصات زیر را در ( سه گانWolf-Parkinson-White Syndrome) WPWسا رم 

 کا :
 ثانیه( 0.12کوتاه )کمتر از  P-Rفاصله  •
 ثانیه( 0.10پهن )دیشتر از  QRSکمپلکژ  •
 اموا  دلتا •

 (Bob Marleyچیزی را می بینی که به دنبالش هستی )باب مارلی، 
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 : امواج دلتا23-8شکل 

 پاتولوژی
را دور ما  AVدر قلب خود  سااتا  که گره  دارای یک مساایر فرما دی ر WPWدیمارا  مبتال ده 

(  ااخته ما  ود  در این حالیم زمانا که ایمپالژ از Kent bundleزن  و تیی ماوا  دان   کای )
سمی پایین  AVد لیک ده پایین حرکی ما کا م  مکما  ده دان   کای و گره  س   ایمپالژ ده  ما ر

ما  خود ما رس   این ایمپالژ از میا  دان   حرکی ما کا  و ده دلوک فیکیولوژیک نر AVو گره 
کای نیک ساافر ما کا م دا  یب دلوکا مواجه نما  ااود و داادراین در میوکارد دطاا ماتشاار ما 

 ایجاد ما کا   ECG ود  پیشرفی این ایمپالژ کا  دوده و ال وی پهن اموا  در 

 
 را دور می زند )باندل کنت( AVدارای یک مسیر فرعی هستند که گره  WPW: مبتالیان 33-8شکل 

 ویژگی های بالینی
 د و  مالمی اسی -1
 طپب قلب -2
 تاکیکاردی فوق دطاا )خیلا  ایع( در اثر م ار ورود مج د )چرخشا( -3
 فیبریالسیو  د لیکی -4
 ساکوب -5
 مرگ ناگهانا -6
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 مفهوم
ب کوتاه ده دلین   ایی سریع ایمپالژ از د لیک ده دطن  ا از طریو مسیر فرما که موج PRفاصله  -1

 دپو ریکاسیو  زودر  دخشا از دطن ما  ود 
( delta waveاین دپالریکاساایو  زودر  موجب اموا  سااردا یا ما  ااود که ده آ  اموا  دلتا ) -2

 در اثر دپالریکاسیو  داقیمان ه دطن دوجود ما آی   QRSگفته ما  ود  مادقا کمپلکژ  ای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Napoleon Bonaparteپلئون بناپارت، یروزی از آن کسانی است که مقاومت بیشتری دارند )ناپ

  

 پرستاربگاه وترجمه 
http://parastar.info 

http://parastar.info/
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 مرور سیستماتیک آریتمی ها -9فصل 

 : رویکرد نظام ار ده آریتما  ا1-9فلوچارت 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 بجای لعنت به تاریکی، بهتر است شمع کوچکی روشن کنیم )ضرب المثل چینی(

  

 پرستاربگاه وترجمه 
http://parastar.info 

http://parastar.info/
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 تشخیص افتراقی -10فصل 

 Pموج 

 پهن: Pمو  
  یپرتروفا یا دکرگا د لیک چپ -1
 دلا  Pمو  
  یپرتروفا یا دکرگا د لیک راسی -1
 کوچک Pمو  
 ریتم نودا  دا  -1
 اکتوپا نودا  دا  -2
 تاکیکاردی د لیکی -3
 اکتوپا د لیکی -4
 معکو  Pمو  
 ریتم نودا  دا   ایی درگشتا )رتروگراد( -1
 ضردا   ای اکتوپیک پایین د لیکی و نودا  دا  -2
 دکستروکاردی )قلب سمی راسی( -3

 Pمورفولوژی متغییر مو  
 ردانساز )پیژ میکر( سرگردا ض -1
 متع د Pمو  
 دلوک درجه سه قلبا -1

 Pفق ا  مو  
 فیبریالسیو  د لیکی -1
 فلوتر د لیکی -2
 ریتم نیمه نودا  -3
 اکتوپا دطاا -4
 تاکیکاردی دطاا -5
 تاکیکاردی فوق دطاا -6
 ریتم نادجای دطاا -7
  یپرکالما -8

 (Albert Einsteinرت انشتین، ابتدا بایستی قواعد بازی را آموخت، سپس بهتر از دیگران بازی کرد )آلب
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 P-Rفاصله 

 طو نا: P-Rفاصله 
 دلوک درجه او  قلبا -1
 کوتاه: P-Rفاصله 
   در ایاجا اموا  دلتا وجود داردWPWسا رم  -1
   اموا  دلتا وجود ن ارد (LGL)لواین -گانونگ-سا رم لوا  -2
 ریتم نودا  -3
 اکتوپا نودا  دا  -4
 متغیر: P-Rفاصله 
 پ ی ه ونکباخ(قلب ) Iدلوک مودیتک نوع  -1

 Qموج 

 پاتولوژیک: Qمو  
 (MIانفارکتو  میوکارد ) -1
 (V1, V2, V3 یپرتروفا دطن چپ )در لی  ای  -2
 (LBBBدلوک دان    اخه چپ ) -3
 (IIIآمبولا ریوی )تاها در لی   -4
 (aVFو  III)در لی  ای  WPWسا رم  -5

 Rموج 

 :V1دلا  در مو   Rمو  
  یپرتروفا دطن راسی -1
 ا حقیقا انفارکتو  میوکارد خلف -2
 WPWسا رم  -3
 (RBBBدلوک دان    اخه راسی ) -4
 دکستروکاردی )قلب در سمی راسی( -5

از گذشته بیاموز، امروز را زندگی کن، به فردا امیدوار باش. مهمتر از همه تداوم سئوال و تفحص است )آلبرت 
 (Albert Einsteinانشتین، 
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 کوچک Rمو  
 ECGاستان ارد نامااسب  -1
 چاقا -2
 آمفیکم -3
 افوژ  پریکارد -4
 کم کاری تیروئی  -5
  یپوترما -6

 Rتوالا ضعیف مو  
 انفارکتو  میوکارد ق اما یا ق اما دیواره ای )آنتروسپتا ( -1
 (LBBBدلوک دان    اخه چپ ) -2
 دکستروکاردی -3
 افوژ  پلورا  حجیم سمی چپ -4
 (COPDدیماری انس ادی مکمن ریه ) -5
 پاوموتوراکژ ریه سمی چپ -6
 چرخب چشم یر قلب در جهی مقرده سامی -7

 QRSپلکس کم

QRS : ولتاژ دا 
 استان اردسازی نامااسب -1
 نازک دود  دیواره قفسه سیاه -2
 WPWسا رم  -3

QRS  کمتر از( میلا متر در لی  ای  5ولتاژ پایینI, II, III  10و کمتر از )میلا متر در لی  ای سیاه ای 
 استان اردسازی نامااسب -1
 چاقا یا ضخامی دیواره قفسه سیاه -2
 افوژ  پریکارد -3
 آمفیکم -4
 پریکاردیی می ود کاا ه مکمن -5
 کم کاری تیروئی  -6
  یپوترما -7
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QRS پهن 
1- LBBB  وRBBB 
 اکتوپا دطاا -2
 تاکیکاردی دطاا -3
 ریتم ای یوونتریکو ر -4
 WPWسا رم  -5
  یپرکالما -6

 QRSتغییر  کن 
1- RBBB 
2- LBBB 
 تاکیکاردی دطاا -3
 فیبریالسیو  دطاا -4
 WPWسا رم  -5

QRS :متغیر 
 تورساد  دی پویاتک -1
 ااکتوپا دطاا چا  کانون -2
 فیبریالسیو  دطاا -3

 STقطعه 

 :STدا  رفتن قطعه 
 انفارکتو  حاد میوکارد -1
 پریکاردیی حاد -2
 آنژین پریاکمتا  )ایسکما ترانژ مورا  د و  انفارکتو ( -3
 انواع نرما  )ال وی رپالریکاسیو  زودر ( -4
 آنوریسم دطاا -5

 :STتورفت ا قطعه 
 انفارکتو  حاد میوکارد -1
 آنژین ص ری -2
 دا استرین یپرتروفا دطن  مراه  -3
 (V2و  V1انفارکتو  میوکارد حاد خلفا حقیقا )در لی  ای  -4
 مسمومیی دی وکسین -5

 (Napoleon Hillصبر، مداومت و عرق ریختن ترکیب غیر قابل شکستی برای موفقیت است )ناپلئون هیل، 
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 Tموج 

 دلا : Tمو  
  یپرکالما -1
 انفارکتو  حاد میوکارد -2
 (V2و  V1انفارکتو  خلفا حاد حقیقا )در لی  ای  -3
 کوچک: Tمو  

  یپوکالما -1
 کم کاری تیروئی  -2
 افوژ  پریکارد -3

T : معکو 
 (MIانفارکتو  میوکارد ) -1
 ایسکما میوکارد -2
 انفارکتو  میوکارد ساب ان وکاردیا  -3
 اکتوپا دطاا -4
  یپرتروفا دطن  مراه دا استرین -5
 پریکاردیی حاد -6

 Uموج 

 غالب: Uمو  
 دطور نرما  دی ه ما  ود -1
  یپوکالما -2
 ردیدرادیکا -3
  یپرتروفا دطن -4
  یپرکلسما -5
 پرکاری تیروئی  -6

 Q-Tفاصله 

 کوتاه: Q-Tفاصله 



 

 ecg.parastar.info     پرستارآکادمی الکتروکاردیوگرافی 

 

«87» 

 تاکیکاردی -1
  یپرترما -2
  یپرکلسما -3
 تاثیر دی وکسین -4
 تیریک مصب واگ -5
 طو نا Q-Tفاصله 
 درادیکاردی -1
  یپوکلسما -2
 انفارکتو  حاد میوکارد -3
 میوکاردیی حاد -4
 (CVA)سکته مغکی  -5
 کاردیومیوپاتا  یپرتروفیک -6
  یپوترما -7
 م  ای ارثاسا ر -8

a.  سا رمJervell, Lange-Nielsen syndrome ( کری مادرزادیم ساکوب و مرگ
 ناگهانا(

b. سا رم Romano-Ward syndrome (ساکوب و مرگ ناگهانا) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Lou Holtzه کسی مادرزاد برنده و نه بازنده متولد می شود. شما چیزی هستید که خودتان ساخته اید )لئو هولتز، ن
  

 پرستاربگاه وترجمه 
http://parastar.info 

http://parastar.info/
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