




 دو گوش داریم و یک زبان ،  

 . برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم

 دیوژن 





 .هی گیشًذ هٌـبء(junction) پیًَذگبُ اص کِ هی ؿًَذ هؼشفی سیتن ّبیی ثخؾ ایي دس

 گفتِ AV (AV junction) پیًَذگبُ ّیغ، ؿبخِ اثتذای ثخؾ ّبی ٍ AV گشُ ثِ

 دس ثبس 40-60 راتی ػشػت ثب سا الکتشیکی جشیبًبت تَلیذ تَاًبیی ثخؾ ّب ایي .هی ؿَد

 .ّؼتٌذ داسا دقیقِ

  

 



 چَى .اػت فشد ثِ هٌحصش خصَصیبتی داسای پیًَذگبّی سیتن ّبی دس P ؿکل

 هی کٌٌذ، دپَالسیضُ ثبال ثِ پبییي اص سا دّلیضّب پیًَذگبُ، دس گشفتِ ؿکل ایوپبلغ ّبی

 ثؼتِ .هی گشدًذ (ٍاسًٍِ) هٌفی داسًذ، هثجت P طجیؼی طَس ثِ کِ لیذّبیی دس P اهَاج

  اص قجل اػت هوکي P هَج ، گشفتِ هٌـبء آًجب اص ایوپبلغ ّب کِ کِ پیًَذگبُ اص هحلی ثِ

QRS، کوپلکغ دسٍى یب ٍ گشدد ٍاقغ آى اص ثؼذ یب QRS ؿَد هخفی.  

  

 



 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 بار در دقیقً 60-100 سرعت

 (ضربان زَدرس)گاٌی وامىظم  نظن

َاقغ شُد، اما در  QRSممکه است قبل، بؼد یا درَن کمپلکس  Pاهواج 

 .ٌر حال َارَوً است

 .در ضربان زَدرس کُتاي می شُد PRفواصل 

 ثاویً 0/12تا  0/04مؼمُاّل  QRSعرض 

  یک کٌذ، پیذا سا ثؼذی ایوپبلغ صذٍس فشصت ػیٌَػی گشُ آًکِ اص قجل ثی ًظوی، ایي دس
 ،P هَج ؿکل جض ثِ سیتن ایي .هی کٌذ صبدس خَد اص سا ایوپبلؼی پیًَذگبُ، دس ًبثجب کبًَى

 .اػت هـبثِ PAC ثب خصَصیبت ػبیش دس
  



 هی تَلیذ جبًکـي ًبحیِ دس کِ ثبؿذ هی ًبثجب ٍ صٍدگزس ایوپبلغ اص ًبؿی سیتن ایي
 .ؿَد هی هـبّذُ ًبکبهل ججشاًی هکث یک هؼوَال آى دًجبل ثِ ٍ .ؿَد

  هی آى ػلل اص الکتشٍلیتی اختالالت ٍ الکل کبفئیي، ًیکَتیي، داسٍّب، خؼتگی، اضطشاة،
 ػالهت ثذٍى هؼوَال ثیوبس ٍ ًذاسد خبصی دسهبى ثِ ًیبص ٍ اػت خین خَؽ هؼوَال .ثبؿٌذ
 غیش پبلغ یک ًجض لوغ ٌّگبم دس ٍ داسد قلت سیضؽ ٍ قلت تپؾ احؼبع یب اػت

 ػذد 6 اص ثیؾ ثِ آى تکشاس دسصَست اهب .ؿَد هی احؼبع PJC ثشٍص ٌّگبم دس طجیؼی
  صَست ایي دس کِ .داسد ٍجَد جبًکـٌبل کبسدی تبکی ثِ آى تجذیل اهکبى دقیقِ یک دس
 ثِ ًیبص ٍ ؿَد هی اػتفبدُ کٌتشل جْت آهیذ پشٍکبئیي ّوچَى آسیتوی آًتی داسٍّبی اص

   .ًوبیذ هحذٍد سا اؽ دسیبفتی کبفئیي کِ ؿَد تَصیِ ثیوبس ثِ داسد ٍجَد هبًیتَسیٌگ
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 ،(دّلیضّب ٍ ػیٌَػی گشُ) ثبالتش ػطَح دس اؿکبل ایجبد ٍ ًبتَاًی ػلت ثِ سیتن ایي دس
 40-60) خَد، راتی ػشػت ثب ٍ کشدُ فؼبلیت ثِ ؿشٍع ،(پیًَذگبُ) ثؼذی پـتیجبًی ػطح

 هی کٌذ الکتشیکی ایوپبلغ ّبی تَلیذ ثِ اقذام (دقیقِ دس ثبس

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 بار در دقیقً 40-60 سرعت

 مىظم نظن

َاقغ شُد، اما در  QRSممکه است قبل، بؼد یا درَن کمپلکس  Pاهواج 

 .ٌر حال َارَوً است

 کُتاي PRفواصل 

 ثاویً 0/12تا  0/04مؼمُاّل  QRSعرض 



 ؿذُ صبدس ایوپبلغ ّذایت ػذم یب ٍ SA گشُ اص ایوپبلغ صذٍس ػذم صَست دس سیتن ایي
   .ؿَد هی ایجبد

 کلؼین ٍ ثالکشّب ثتب دیظیتبل، ثب هؼوَهیت ثیوبس، ػیٌَع ػٌذسم ثِ تَاى هی آى ػلل اص
  ٍ هیَکبسدیت ٍاگ، ػصت تحشیک قلجی، سٍهبتیؼن تحتبًی، MI ثالکشّب، کبًبل

 .ثشد ًبم سا کبسدیَهیَپبتی
 ػلل اصالح ثب ّوَدیٌبهیک ػالین ثشٍص صَست دس ٍ اػت کبسدی ثشادی هـبثِ آى ػالین
   .ؿَد هی دسهبى هیکش پیغ یب ٍ آتشٍپیي ًیض ٍ ّب الکتشٍلیت ٍ ای صهیٌِ

 خطشًبک ثطٌی ّبی ًظوی ثی ثؼیبسی ثشٍص اص صیشا ؿَد ػشکَة ًجبیذ سیتن ایي
 .کٌذ هی جلَگیشی



 AV) ثؼذی پـتیجبًی ػطح ،SA دس اؿکبل ایجبد ٍ ًبتَاًی ػلت ثِ سیتن ایي دس
 تَلیذ ثِ اقذام دقیقِ دس ثبس 60-100 ػشػت ثب ٍ کشدُ فؼبلیت ثِ ؿشٍع ،(جبًکـي
 .کٌذ هی الکتشیکی ایوپبلغ

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 بار در دقیقً 100-60 سرعت

 مىظم نظن

َاقغ شُد، اما در  QRSممکه است قبل، بؼد یا درَن کمپلکس  Pاهواج 

 .ٌر حال َارَوً است

 کُتاي PRفواصل 

 ثاویً 0/12تا  0/04مؼمُاّل  QRSعرض 



 ثب هؼوَهیت ی ًتیجِ دس جبًکـي AV ثبفت اتَهبتیؼیتی افضایؾ اثش دس سیتن ایي
 تغییشات ّب، آهفتبهیي الکل، هصشف ًیض ٍ قلت سیت کبٌّذُ داسٍّبی ػبیش یب ٍ دیظیتبل

 ٍجَد ثِ ّب اهیي کبتکَل ؿذى آصاد ٍ ّبیپَکؼی ّبیپَکبلوی، فیضیَلَطیک، ٍ هتبثَلیک
 .آیذ هی

 جْت .دّذ ًـبى سا قلت دُ ثشٍى کبّؾ ػالین یب ٍ ثَدُ ػالهت ثذٍى اػت هوکي
 هی قلت سیت کبّؾ جْت ًیض ٍ دیظیتبل ٍ ّب الکتشٍلیت ػطح کٌتشل ٍ اصالح دسهبى،

 .کشد اػتفبدُ کیٌیذیي ٍ ایٌذسال ٍ ٍساپبهیل اص تَاى



ضشثِ دس دقیقِ سا تبکی   100-200یب ثیـتش ثب ػشػت ( PJC)ٍجَد ػِ ضشثبى هتَالی صٍدسع جبًکـي

 .کبسدی جبًکـي هی گَیٌذ کِ ػشػت آى اص توبم جبًکـي ّب ثیـتش اػت

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 بار در دقیقً 100-200 سرعت

 مىظم نظن

َاقغ شُد، اما در  QRSممکه است قبل، بؼد یا درَن کمپلکس  Pاهواج 

 .ٌر حال َارَوً است

 کُتاي PRفواصل 

 ثاویً 0/12تا  0/04مؼمُاّل  QRSعرض 



 ثِ ٍ دیظیتبل ثب هؼوَهیت ی ًتیجِ دس جبًکـي AV ثبفت اتَهبتیؼیتی افضایؾ اثش دس سیتن ایي

  تحتبًی، MI ثالکشّب، کبًبل کلؼین ٍ ثالکشّب ثتب ثب هؼوَهیت ؿذیذ، ّیپَکبلوی آى دًجبل

 ّب، آهفتبهیي الکل، هصشف کبسدیَهیَپبتی، ٍ هیَکبسدیت ٍاگ، ػصت تحشیک قلجی، سٍهبتیؼن

 .آیذ هی ٍجَد ثِ ّب اهیي کبتکَل ؿذى آصاد ٍ ّبیپَکؼی فیضیَلَطیک، ٍ هتبثَلیک تغییشات

  .داسد ثیوبس قلجی سیت ٍ ای صهیٌِ ػلت ثِ ثؼتگی ػالین



 دس صَسست ثشٍص کبّؾ ثشٍى دُ قلجی ٍ ػالین اختالل ّوَدیٌبهیک ًیبص ثِ دسهبى هی ثبؿذ

دس اثتذا ثبیذ ػَاهل ایجبد کٌٌذُ دسهبى ؿًَذ ثٌبثشایي اقذام دس جْت اصالح الکتشٍلیت ّب  

ثخصَف پتبػین ٍ ًیض ػطح دیظیتبل دس خَى ٍ تَقف اداهِ دسهبى ثب دیگَکؼیي اقذام اػبػی 

 .اػت

ؿشٍع تجَیض آهیَداسٍى ٍسیذی ٍ آدًَصیي ٍ یب ثتب ثلَکشّب ٍ کلؼین کبًبل ثلَکشّب جْت دسهبى 

 .  پیـٌْبد هی ؿًَذ

 .دس صَست ثشٍص ػالین ّوَدیٌبهیک اص ؿَک کبسدیَسطى اػتفبدُ هی ؿَد

 .اػتفبدُ هی ؿَد( ضذ لختِ ّب)ػبػت طَل ثکـذ اص آًتی کَاگَالًت 48اگش ایي سیتن ثیؾ اص 





 

فَقسیتنّایتاهقایسِدسهیگیشًذهٌشاءتطيّااصکِسیتنّایی
ِایهذاخالتٍّستٌذخطشًاکتشهشاتةتِتطٌی .داسًذًیاصساقاطؼاً

راتیسشػتتاساالکتشیکیایوپالسّایتَلیذتَاًاییتطٌیسلَلّای
.ّستٌذداسادقیقِدسػشتاى20-40حذٍد

طثیؼی QRSاهَاجتاهیگیشًذ،هٌشاءتطيّااصکِاهَاجیشکل
چَىتطيّادسگشفتِشکلایوپالسّای:داسًذچشنگیشیتفاٍتّای
دپَالسیضُسلَلتِسلَلٍطثیؼیغیشهسیشاصساتطٌیسلَلّای
.هیکٌذپیذاطثیؼیغیشٍپْيشکل QRSکوپلکسهیکٌٌذ،
طَستدس-Pاهَاجهیشًَذ،دپَالسیضُتاالتِپاییياصدّلیضّاچَى
.هیشَددیذُ QRSاهَاجاصتؼذٍٍاسًٍِ-شذىدیذُ


 



 

 :ریتن زیر هعرفی هی شونذ 5در این بخش، 

 ضربان زَدرس بطىی -1

 ریتم تسریغ شدي  بطىی -2

 تاکی کاردی بطىی -3

 تُرساِدس دی پُیىت -4

 فیبریالسیُن بطىی -5

 

 

 

 

 



Premature Ventricular Complex/ PVC/ Ventricular Extrasystole 
 صذٍس فشصت ػیٌَػی گشُ ایٌکِ اص قجل ثطي ّب دس ًبثجب کبًَى یک ثی ًظوی ایي دس

 هبّیچِ کل ؿذى دپَالسیضُ ػجت کِ هی کٌذ صبدس ایوپبلغ یک کٌذ، پیذا سا ثؼذی ایوپبلغ
 .هی ؿَد قلت

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

ً ای قلب سرعت  سرػت زمیى

 (ضربان زَدرس)گاٌی وامىظم  نظن

 َ َارَوً QRSدر ضربان زَدرس یا َجُد ودارد َ یا بؼد از  Pاهواج 

 غیر قابل اودازي گیری PRفاصله 

 دارد QRSاغلب جٍتی َارَوً با  Tپٍه َ غیر طبیؼی، مُج  QRSعرض 



 

 عدم تعادل الکترولیت ها

 اسیدوز متابولیک

 هیپوکسی

 ایسکمی میوکارد

 مسمومیت با آمفتامین و ضد اضطراب و کوکائین

 بسرگی حفرات بطنی

 میوکاردیت

 

 



  uniform PVC  : ،در یک وُار ریتمPVCٌایی با اشکال مشابً دیدي می شُد. 

 



  multiform PVC  : ،گاٌی در یک وُار ریتمPVC  ٌایی با اشکال متفاَت دیدي

 .می شُد

 



:Interpolated PVC  از بعد اگر PVC نشود، دیده جبرانی هکث 
PVC هی خوانند نام این به را. 

:R on T PVC اگر PVC ًهوج روی بر دقیقا T این به شود، زده قبل کوپلکس 
 بی نظوی این تبدیل سبب هی تواند و بوده خطرناک پدیده این .هی شود ناهیده نام
 .گردد بطنی خطرناک تر ریتن های به



: Couplet PVC دٍاگش PVC هیشَداًجامًامگزاسیایيشَدصدُّنسشپشت. 

   

:Bigeminal PVC یکطثیؼیػشتاىّشاصایتِاگشPVC ُشَددیذ.



:Trigeminal PVC ؿَد دیذُ طجیؼی غیش یک طجیؼی، ضشثبى دٍ ّش اصای ثِ اگش. 

.ًویشَدتَطیِ PVCدسهاىتشایسٍتیيطَستتِداسٍییدسهاىاهشٍصُ

.هیتاشذکٌٌذُایجادػَاهلحزفٍشٌاساییاٍلقذمآسیتویّاسایشّواًٌذ



:دسطَستیکِتیواسػالهتذاستَد

اکسیظىتذّیذٍسگگیشیًواییذ

.هیلیگشمتِاصایّشکیلَگشمٍصىتذىلیذٍکائیيتذّیذ1/5-1

هیلیگشمتِاصایّشکیلَگشماػافِکٌیذتا0/5-0/75دقیق10ِتا5دسطَستًیاصّش

.هیلیگشمتشکیلَگشمتشسذ3حذاکثشتِدٍص

هیکشٍگشمدس2-4کاهالسشکَبشذ،اًفَصیَىقطشُایلیذٍکائیيساتاسشػت PVCاگش

.دقیقِششٍعکٌیذ

دستیواساىهسيٍداسایاختاللکثذیاتتذادٍصػادیساتذّیذٍتؼذتاًظفدٍصاداهِ

.دّیذ

دستیواساًیکِتِلیذٍکائیيآلشطیداسًذٍیاتیواساًیکِحذاکثشدٍصداسٍسادسیافت

.کشدًذٍتاثیشیًذاشتاصپشٍکائیيآهیذٍیاآهیَداسٍىاستفادُکٌیذ



(Idioventricular Rhythm) 
سطحآخشیيػٌَاىتِتطيّاتاالتش،ساصیػشتاىکاًَىّایدساشکالتشٍصطَستدس

.هیکٌٌذدقیقِدستاس20-40راتیسشػتتاساصیػشتاىتِششٍعپشتیثاًی

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 بار در دقیقً 20-40 سرعت

 مىظم نظن

 .َ َارَوً دیدي می شُد QRSَجُد ودارد َ یا بؼد از  Pاهواج 

 غیر قابل اودازي گیری PRفاصله 

 دارد QRSاغلب جٍتی َارَوً با  Tپٍه َ غیر طبیؼی، مُج  QRSعرض 



ػشتاىدسدقیقِهشاّذُشَد،سیتنساسیتن40-100اگشسیتنتطٌیتاسشػتتیي
.هیگَیٌذ( (accelerated idioventricularتسشیغشذُیتطٌی

ساًظشهَسدسیتنشَد،دیذُدقیقِدستاس100-250تیيسشػتتاتطٌیسیتناگش
.هیًاهٌذ( (Ventricular Tachycardia/ VT بطنی تاکی کاردی



ّویيتِهیتاشذ،آسیستَلاصقلةًجاتساُآخشیيسیتنایيشذگفتِکِّواًطَس

.دًویشَاستفادُػذآسیتویداسٍّایاصسیتنایيدسهاىتشایخاطش

اصًیضهَاسدیدسٍقلةػشتاىسشػتتشدىتاالتشتشایآتشٍپیياصػَعدس

.هیشَداستفادُپیسهیکش

تشسذهطلَبپاسختِتاشَدتکشاسدقیق5ِتا3ّشآتشٍپیيسَلفاتگشمهیلی0/5

.تشسذتیواسٍصىکیلَگشماصایتِگشمهیلی0/04سطحتِیا

شَدهیاستفادُهیکشپیساصًذادجَابآتشٍپیياگش





ػشٍقیکالپسٍقلثیدُتشٍىافتتاػثسشیؼاًکِاستخطشًاکیسیتنسیتنایي

 .استفَسیاقذاهاتًیاصهٌذٍشذخَاّذ

داسٍییدسهاىّایاصتاشذ،َّشیاسًٍذاشتِاختاللیّوَدیٌاهیکیًظشاصتیواساگش

.هیشَداستفادُلیذٍکاییيٍآهیَداسٍىهثلآسیتویػذ

ّوَدیٌاهیکیًظشاصتیواساهاتاشٌذ،لوسقاتلٌَّصتیواسهحیطیپالسّایاگش

.هیشَداستفادُ(کاسدیٍَسطى)سیٌکشًٍیضُالکتشیکیشَکاصتاشذ،شذُاختاللدچاس

شکلتِالکتشیکیشَکاصسشیؼاًًثاشذ،لوسقاتلتیواسًثغاگشًْایتدس

.شذخَاّذاستفادُ (asynchronized DC shock/ defibrillation)دفیثشیلِ



(Torsades de Point) 

سیتنًَػیسیتنایي.هیتاشذًقطِیکدٍسگشدشهؼٌایتٍِفشاًسَیٍاطُایلغت،ایي
سیتنایيشکل.هیشَدتثذیلتطٌیفیثشیالسیَىتِسشیؼاًکِاستخطشًاکٍگزسا
.استتشخیضقاتلًگاُیکتاٍخاص



 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 بار در دقیقً 150-300 سرعت

 مىظم یا وامىظم نظن

 َجُد ودارود Pاهواج 

 غیر قابل اودازي گیری PRفاصله 

 پٍه َ غیر طبیؼی، طُل امُاج بً تدریج تغییر می کىد QRSعرض 



الکتشٍلیتیاختالالتاطالح

 (سَتالَلٍآهیذپشٍکائیي)QTفاطلِکٌٌذُطَالًیداسٍّایهظشفقطغ

هٌیضیَمسَلفاتاصاستفادُ

کاسدیٍَسطىالکتشیکیشَک





(Ventricular Fibrillation) 

ّیچکذامکِهیدٌّذًشاىخَداصسااستؼاشاتیسشییکتطٌیسلَلّایسیتنایيدس
ٍسٍدهذاسچٌذٍجَدػلتتِهؼوَالٍ.ًویشَدقلةػؼلِدسکاهلاًقثاعیکتِهٌجش
الکتشٍکاسدیَگشاماجضایاصّیچکذام ECGسٍیًتیجِدس.استتطٌیداخلهجذد
ِایساصهاىاهَاجػَعدسًٍویشَددیذُ .هیگشددهشاّذًُیافت



 fine َ coarse :است وُع دَ AF ٌماوىد



 داسد CPRتًِیاصسشیؼاًسیتنایي

کاسایيدستؼللّشگًَِ.شَددسهاىسیٌکشًٍایضُغیشطَستتِ DC shockتاتایذ

تاپاسخػذمطَستدسٍطٍل300سپسطٍل،200اتتذا.شذخَاّذتیواسهشگسثة

.کٌیذتکشاسطٍل360

شَداًجامگیشیسگٍکٌتشلَّاییساُشَکاٍلیيتذًثال

40ٍاصٍپشسیيیا)دقیق3ِ-5ّشتکشاسًیاصطَستدسٍگشمهیلییکًفشیياپی

(دٍصتکٍاحذ

لیذٍکائیيٍآهیَداسٍىهثلآسیتویػذداسٍّایاصپاسخػذمطَستدس





.گَیٌذهیًیضطافخطآًشاهؼوَالً

هختلفلیذدٍدسشذُتأییذ QRSکوپلکسٍجَدػذمٍسیلِتِتطٌیآسیستَل

گشددهیهشخض I ٍavfیا П ٍШلیذهثلّنتشػوَد

ًٍثغقلة،ػشتاى.شًَذظاّشکَتاّیهذتتشای Pاهَاجاستهوکيچِاگش

 .استکشٌذُتطٌیآسیستَلفَسی،دسهاىتذٍىًذاسد،ٍجَدتٌفس



 داسد CPRایي سیتن ػشیؼبً ًیبص ثِ   

 اًتَثبػیَى ثب لَلِ تشاؿِ

 تٌفغ هٌبػت ٍ هَثش

 دػتشػی ٍسیذی

 هٌتفی ثَدى فیجشیالػیَى ثطٌی

 اپی ًفشیي ٍ آتشٍپیي

 اصالح ػلت ّبی ثشگـت پزیش

 















Multifocl Atrial Tachycardia/ MAT 

 خصوصیات الکتروکاردیوگرام

 سرعت

 نظن

 Pاهواج 

 PRفواصل 

 QRSعرض 











 









Mobitz type I  








