
 میشه روشن براتون نکات تمام دزو خیلى اما بشید گیج کمى اوایل شاید

 کنید صبورى فقط و فقط

 داشت خواهید متفاوتى سواد کامال دیگه هفته 5-1

 باهم میکنیم مرور رو نکته و مثال کلى

 ..خب

 !قلبه نوار( ریتم) RHYTM تشخیص بدید، انجام باید قلب نوار خوندن موقع که کاری مهمترین و اولین ها، بچه ببینید

 !آسونه دیگه قسمتاى تمام بشه، انجام درستى به مرحله این اگه واقعا

 گرفتن یاد همه رو قسمت این که بشم مطمئن کامال باید و بزنم حرف باهاتون ریتم درمورد فقط آینده، روز 59 تا شاید

): 

 چى؟ یعنى ریتم اوال

... 

 میشه؟ تولید داره کجا از قلب ضربان کیه؟ قلب فرمانده کنید، تعیین شما اینکه یعنى نوار، ریتم تعیین

 میشه؟ تولید ضربان قلب کجاهاى از اصال ببینیم باید ازون قبل پس

 !دارن رو قلب فرماندهى و ضربان تولید قدرت( میوسیتها) قلبى سلولهاى تك تك و قلب، حفره 1 که میدونید

 !سلولها همه

 !دارن مشابهى خصوصیات متقس هر سلولهاى که! میکنیم تقسیم قسمت 1 به رو قلب کل و میایم ما اما

 :بشن قلب فرمانده و کنن ایجاد خاصى ضربان میتونن( میدم توضیح مرور به که) ناحیه 1 ازین کدوم هر

 میکنه ایجاد سینوس ریتم بنام ریتمى که SA node دهلیزى سینوسی گره منطقه. 4

 

 atrial rhytm میکنن ایجاد لیزىده ریتم بنام ریتمى که( AV گره و SA گره بجز)  دهلیزى سلولهاى سایر. 5

 

 junctional جانکشنال ریتم بنام ریتم میتونن هم اینها و( میدم توضیح مفصل بعدا که)  AV گره منطقه سلولهاى. 1

 ..کنن ایجاد

 

 کنن ایجاد Ventricular بطنى ریتم میتونن که بطنى سلولهاى. 1

 



 [51,90,42 44:40(, ]ECG آموزش) مجری دکتر

 #5 صفحه

 

 ..قلب نوار داستان ادامه سراغ بریم خب

 تقسیم کلى منطقه 1 به رو سلولها این تمام ما و کنن، سازى ضربان میتونن قلب سلولهاى کل که، رسیدیم اونجا تا

 !داره ضربان تولید در رو خودش خاص خصوصیات هردسته، که اینه هم بندى تقسیم این علت! میکنیم

 

 :کنید گاهن فرستادم براتون که شکلى به-

 ( رنگ قرمز)  گرفته قرار راست دهلیز باالى دهلیزى، سینوسی گره همون یا SA گره

 

 (رنگ قرمز)  گرفته قرار راست دهلیز پایین هم بطنى دهلیزى گره همون یا AV گره

 ندلبا" بهش که قرمز رنگ به مشخصه شکل در و میره بطنها و پایین سمت به که میشه جدا عصبى مسیر یك AV گره از

 !میگن "هیس

 

 junction "جانکشن" منطقه میگن هیس، باندل و AV گره این مجموعه به

 ...میکردن تولید ضربان که بودن گروهى سومین که

 

 :مشخصه براتون کامل هم(  میکنن تولید ضربان که گروهى دومین)  دهلیز منطقه حاال

 (شده صمشخ آبى هاشور با که)  AV گره و SA گره بجز دهلیزها، کل

 

 هم اونا شده، مشخص قرمز هاشور با که "ventricular" بطنى منطقه: میگن هم چپ بطن و راست بطن مجموع به

 !میکردن  تولید ضربان که بودن گروهى   چهارمین

 

 :پس    

 : منطقه 1 به کردیم تقسیم رو قلب کل

  

 :4 منطقه



  میکنه تولید سینوسی ریتم که SA گره

 

 :5 منطقه

 تولید دهلیزى ریتم که( ابى هاشور)  دهلیزى منطقه میگیم بهشون که AV گره و SA  گره بجز دهلیز، 5 لولهاىس مجموع

 میکنن

 

 :1 منطقه

  میکنن ایجاد جانکشنال ریتم و جانکشِن منطقه میگیم بهشون  که هیس، باندل و AV گره مجموع

 

 :1 منطقه

 ایجاد( بطنى) ونتریکوالر  ریتم و بطنى منطقه میگیم بهشون که(مزقر هاشور)  بطن   5 در موجود سلولهاى تمام مجموع

 ..میکنن

  

 بررسی رو میکنن ایجاد که قلبى نوار نوع و مناطق این تك تك میکنیم شروع بعد جلسه اند، مهم خیلى مناطق این

 :( میکنیم

 باشید موفق                         

 



 

 

 [51,90,42 44:19(, ]ECG آموزش) مجری دکتر

 1# صفحه

 

 در رو قلب ریتم و بشه قلب فرمانده میتونه ناحیه هر که کردیم تقسیم ناحیه 1 به رو قلب کل که رسیدیم اونجا به

 !بگیره دست

 :بگیریم یاد رو قلب نوار دستگاه هاى لید# محلِ همینجا، وقتشه حاال

 !میکنیم نگاه قلب به جهت 45 از یعنى میگیریم، لید 45 روش به رو قلب نوار ما معموال ها، بچه

 اتفاقات اینجورى! کرد نگاهش روبرو از فقط مثال نمیشه و مختلفه سطوح با بعدى 1 عضو یه قلب: مشخصه هم دلیلش

 !نمیشیم متوجه رو اتفاقاتشون و نمیبینیم رو قلب( جانبى) لترال منطقه یا و قلب پشت یا و قلب کف

 :میگم لیدها این به من

 !دوربین



 !بله

 ات دور تا میذاریم کار داریم که هستن دوربینهایى میبندیم، مریض بدن به داریم که لیدها ازین هرکدوم کنید ورتص

 !ببینیم رو قلب دور

 ..ضروریه ریتم، بحثِ  ادامه یادگیرى براى و مهمه خیلى چون میگم، بهتون رو دوربینها این محل ساده بطور حاال

 :نامهاى به دارن نام اندامى لیدهاى دوربینها، ازین تا ٦ خب، 

 

 :AVL لید -4

 دیواره بهش که! چپ بطنِ چپِ دیواره: میبینه رو قلب کجاى عمال! میکنه نگاه قلب به داره بیمار، چپ شونه از عمال که

 میگن هم لترال

 

 :4 لید -5

.. نهمیک نگاه قلب به افقى ربطو و چپ، بغلِ زیر از دقیقا داره عمال و( شکل مثل بشه نوشته یونانى حروف به باید که)

 AVL مثلِ! میکنه نگاه داره رو چپ بطن چپِ ى دیواره هم دوربین یا لید این

 

 :AVF لید -1

: نهمیبی رو کجا داره عمال! میکنه نگاه قلب به پایین ازون داره و گذاشتیم کار مریض ناف روى که دوربینه، یه انگار که

 که قلبه از قسمتى همون درحقیقت و چپه بطنِ از قسمتى دیواره این! یبینهم رو قلب inferior تحتانى دیواره بله

 !دیافراگم روى میشینه

 

 :5 لید -1

 قلب هب سرش باالى داره و گذاشتیم کار مریض چپ پاى روى که دوربینى مثل میکنه، نگاه قلب به پایین از داره اونم که

 AVF لید به نسبت تر متفاوت کمى اى زاویه از میبینه رو چپ بطن تحتانى دیواره همون هم دوربین این! میکنه نگاه

 

 :1 لید -2

 !راست پاى محلِ از اینبار میکنه، نگاه قلب به داره پایین از هم ایشون که

 دهاىلی مثل هم ایشون پس میکنه، نگاه قلب به سرش باالى داره و شده بسته مریض راست پاى روى که دوربینى مثل

 میبینه رو( چپ بطن)  قلب تحتانى دیواره فقط AVF و 5

 



 نگاه قلب کف به دارن پایین از همگى که inferior یا تحتانى لیدهاى: میگیم AVF و 1 و 5 لیدهاىِ به که همینه براى)

 (میکنن

 

 :AVR لید -٦

 میکنه نگاه قلب به داره نریض راست شانه روى از دوربینى، مثل که

 میدم یادتون ازش جالبى نکات بزودى اما نمیگرفتیدش جدى زیاد االن تا شاید که مهمیه لید

 برعکسِ امواجش، تمام که دید خواهید لذا میکنه نگاه قلب به راست سمت از داره که دوربینیه تنها عمال AVR لید این

 لیدهاست سایر

 

 ..کنید نگاه اندامى لید ٦ این محل و فرستادم که شکلى لطفابه-

 

 ..میگم خدمتتون رو "قلبى جلوى" لیدِ ٦ محلِ بعدى، صفحه در

 

 :( باشید دیگران از جلوتر یکقدم همواره

 



 

 

 [51,90,42 44:19(, ]ECG آموزش) مجری دکتر

 1# صفحه

 

 در رو قلب ریتم و بشه قلب فرمانده میتونه ناحیه هر که کردیم تقسیم ناحیه 1 به رو قلب کل که رسیدیم اونجا به

 !بگیره دست

 :بگیریم یاد رو قلب نوار دستگاه هاى لید# محلِ همینجا، وقتشه حاال

 !میکنیم نگاه قلب به جهت 45 از یعنى میگیریم، لید 45 روش به رو قلب نوار ما معموال ها، بچه

 اتفاقات اینجورى! کرد نگاهش روبرو از فقط مثال نمیشه و مختلفه سطوح با بعدى 1 عضو یه قلب: مشخصه هم دلیلش

 !نمیشیم متوجه رو اتفاقاتشون و نمیبینیم رو قلب( جانبى) لترال منطقه یا و قلب پشت یا و قلب کف

 :میگم لیدها این به من



 !دوربین

 !بله

 ات دور تا میذاریم کار داریم که هستن دوربینهایى میبندیم، مریض بدن به داریم که لیدها ازین هرکدوم کنید تصور

 !ببینیم رو قلب دور

 ..ضروریه ریتم، بحثِ  ادامه یادگیرى براى و مهمه خیلى چون میگم، بهتون رو ینهادورب این محل ساده بطور حاال

 :نامهاى به دارن نام اندامى لیدهاى دوربینها، ازین تا ٦ خب، 

 

 :AVL لید -4

 دیواره بهش که! چپ بطنِ چپِ دیواره: میبینه رو قلب کجاى عمال! میکنه نگاه قلب به داره بیمار، چپ شونه از عمال که

 میگن هم لترال

 

 :4 لید -5

.. نهمیک نگاه قلب به افقى بطور و چپ، بغلِ زیر از دقیقا داره عمال و( شکل مثل بشه نوشته یونانى حروف به باید که)

 AVL مثلِ! میکنه نگاه داره رو چپ بطن چپِ ى دیواره هم دوربین یا لید این

 

 :AVF لید -1

: نهمیبی رو کجا داره عمال! میکنه نگاه قلب به پایین ازون داره و گذاشتیم رکا مریض ناف روى که دوربینه، یه انگار که

 که قلبه از قسمتى همون درحقیقت و چپه بطنِ از قسمتى دیواره این! میبینه رو قلب inferior تحتانى دیواره بله

 !دیافراگم روى میشینه

 

 :5 لید -1

 قلب هب سرش باالى داره و گذاشتیم کار مریض چپ پاى روى که ینىدورب مثل میکنه، نگاه قلب به پایین از داره اونم که

 AVF لید به نسبت تر متفاوت کمى اى زاویه از میبینه رو چپ بطن تحتانى دیواره همون هم دوربین این! میکنه نگاه

 

 :1 لید -2

 !راست پاى محلِ از اینبار میکنه، نگاه قلب به داره پایین از هم ایشون که

 دهاىلی مثل هم ایشون پس میکنه، نگاه قلب به سرش باالى داره و شده بسته مریض راست پاى روى که دوربینى مثل

 میبینه رو( چپ بطن)  قلب تحتانى دیواره فقط AVF و 5



 

 نگاه قلب کف به دارن پایین از همگى که inferior یا تحتانى لیدهاى: میگیم AVF و 1 و 5 لیدهاىِ به که همینه براى)

 (میکنن

 

 :AVR لید -٦

 میکنه نگاه قلب به داره نریض راست شانه روى از دوربینى، مثل که

 میدم یادتون ازش جالبى نکات بزودى اما نمیگرفتیدش جدى زیاد االن تا شاید که مهمیه لید

 برعکسِ امواجش، تمام که دید خواهید لذا میکنه نگاه قلب به راست سمت از داره که دوربینیه تنها عمال AVR لید این

 لیدهاست سایر

 

 ..کنید نگاه اندامى لید ٦ این محل و فرستادم که شکلى لطفابه-

 

 ..میگم خدمتتون رو "قلبى جلوى" لیدِ ٦ محلِ بعدى، صفحه در

 

 :( باشید دیگران از جلوتر یکقدم همواره

 

 [51,90,42 45:5٦(, ]ECG آموزش) مجری دکتر

 1# صفحه

  

 کردیم، صحبت میکنن نگاه قلب به ازونجا هرکدوم، که محلى و اندامى دلی ٦ درباره براتون قبل ی جلسه

 AVF و 1 و 5(  لیدهاى)  دوربینهاى از( inferior) تحتانى دیواره همون یا قلب کفِ دیدنِ براى که گرفتیم یاد اینجا تا

 میکنیم استفاده

 

 !میبریم بهره AVL و 4 دوربینهاى از هم قلب چپِ دیواره دیدن براى

 

 ببینیم؟ چطورى رو( anterior) قلب جلوى حاال ،خب

 !میان کارمون به قلبى جلوى لیدهاى نامِ به دوربین، ٦ که اینجاست



 

 ..میگیرن عکس قلب از روبرو، از دارن که اِنگار و میگیرن قرار سینه قفسه روى که V6 تا V1 لیدهاى

 :باشیم بلد درست رو لیدها این محل که مهمه خیلى

 

 ینب فضاى دومین با اینو)  میگیره قرار راست سمت در استرنوم، به چسبیده اى، دنده بین فضاى چهارمین رد V1 لید -

 (نگیرید اشتباه آئورته دریچه صداى سمع محل که راست سمت در اى دنده

 

 !میکنه ثبت رو راست بطن اتفاقات و میگیره قرار راست بطن روى عمال V1 لید این

 راست بطن حساب به میذاریم ببعد ازین رو میوفته V1 در که اتفاقى هر پس

 

 رهدیوا عمال لید این.. میگیره قرار چپ سمت در بار این استرنوم، به چسبیده اى، دنده بین فضاى چهارمین در V2 لید -

 !چپ بطن حساب به بذارید تقریبا رو میبینید V2 لید در که اتفاقاتى ولى شما! میکنه نگاه رو بطن 5 بین

 

 !باشید نداشته کار لید این محل با فعال:  V3 یدل -

 

 همونجایى عمال.. میگیره قرار میگذره( کالویکل)  ترقوه وسط از که خطى در اى، دنده بین فضاى پنجمین در:  V4 لید -

 !گذاشت پستان زیر رو لید این و زد کنار رو پستان باید خانمها در.. داره قرار( پستان نوك)  نیپل که

 حلم اینجا: داره کاربرد جاها خیلى هست هم نیپل محل همون که میدکالویکوالر خط در اى دنده بین پنجم فضاى نای کال

 سینه قفسه روى از رو قلب نوك ضربان شما که محلى هست، هم PMI محل اینجا! هست هم میترال دریچه صداى سمع

 مانند V4 لید حال بهر. میکنن تعبیه مریض براى رو chest tube نقطه، همین از هم محترم جراحهاى کنم فکر.. میبینید

 میکنه نگاه رو چپ بطن قدامى سطح که دوربینیه

 

 ..میگیره قرار anterior axillary خط در اى، دنده بین فضاى پنجمین در هم باز:  V5 لید -

 میکنه نگاه رو چپ بطن قدامى سطح عمال هم لید این

 

 میگیره قرار Mid axillary خط در اینبار اى، دنده بین ىفضا پنجمین در بازهم:  V6 لید -

 رو چپ بطن( چپ) لترال دیواره بطوریکه میگیره قرار بغل زیر ناحیه در و میره کامال دیگه V6 لید این کنید دقت

 !میشه دیده AVL و 4 هاى لید توسط که اى منطقه همون.. میبینه


