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 پیشگفتار 
باش  د.    امری س  ردرگم کنندهدر همه جا و   کادر درمان ی تواند برا  یم ها یتمیر سیو د  EKG  ریدرک و تفس  

 نیکمک کند، رس الت ا  ی حرفه ا  تیمس وول نیتواند به س وولت ا  یکه م ییدانش و گنجاندن ابزارها  گاهیپا  کی  جادیا

ب ه نشش م ا در مراقب ت از   یمثبت  فزودهتوان د ا یم ک ار  نیدرک ش   ون د، انج ام ا  یکل  نیک ه قوان یکت ا  اس   ت. هنگ ام

 ی که برا تجویزاتیما و  ی در مورد کارها ی که س واتت متددد س تین  ماریتنوا ب نیا  رایباش د. ز  زانش انیو عز مارانیب

جنبه از مراقبت  نیا کس  ب  ی که در حال مطالده برا یانیدارد. دانش  جو  ،میکن  یکمک به مراقبت مطلو  اس  تفاده م

 یبا تجربه ا  ن و پرس   خود را تشویت می کنندخود اعتماد به نفس   ی موارت ها با تشویتکه   ی دیجد  پرس ن هس تند،  

 کتا  بوره مند شوند. نیتوانند از مطالب ا یم یکند، همگمجدد  تید دانش خود را تشونخواه یکه م

این بلوک ه ا را بر روی هم بیینیم ت ا ب ه ابو ام زدایی و م ا تال  کرده ایم ک ه از پ ای ه ش   روو کنیم و گ ام ب ه گ ام  

را به خود  یوگرافیالکتروکارد ی ایاز دن یجنبه متفاوتکتا   هر فص      فراگیری آس   انتر این س   اختار کمک ش   ود.  

 ی هش  دارها"و  موم  میفاهم  ،ی ولوژیزیو پاتوف  ی ولوژیزیف ای   نهیزمفاهیم پایه و کتا ، م  نیا در.  دهدیاختص  اص م

با  مارانیش ود تا ب تلفیقدر آن   دیکه با ی موض وو، بلکه هنر  نیاز نه تنوا علم ا  یتا درک کامل  ش ده اس تارائه   "ینیبال

 مراقبت ما احساس راحتی کنند؛ فراهم آید.و انجام کار روند 

 یموض وو کمک م  درک هدف و ی خواننده برا ییس اخته ش ده اس ت که به توانا ریز  ی فص   بر اس اس ابزارها هر

 کند:

 شود یفص  استفاده م هرکه در  ی دیاهداف و اصطالحات کل •

 اهداف هر فص و بیان  یمرور کل •

 موم موضوو  ی نشان دادن اجزا ی برا ینیبال  ی هشدارها •

 آسان یارائه اطالعات در قالب  ی برا جداول •

 کنند یرا برجسته م یموم ی که فاکتورها ییهاکادر •

 اطالعات ی ضرور ی بخش ها اندکاس  ی ارقام برااعداد و  •

 که آزمون زمان را پس داده است یواقد ی ایدن یعمل حکمت •

 برجسته شده است ی ریگ جهیکه در نت ی دیکل نکات •

از  کی. هر دیلذت ببر ،پرداخته اس ت تفس یر نوار قلبمختلف  ی به جنبه هاکه   مطالده این کتا از   میدواریما ام

مراقبت  اتیبه جزئ  میتا بتوان میخود ادامه ده  یانتخاب ی را در طول حرفه خود در تخصص ها ی ریادگی ندیفرآ دیما با

دلس وز دس ت  یش ما به خرد و دانش، وض وف فکر، دس تان ماهر و قلب که. باش د  میداش ته باش   یخود توجه عال ماریاز ب

تحت مراقبت ما هس  تند تال    که  یس  طم محافظت از کس  ان نیهمه ما در جوت باتتر  رایز  دیحفظ کنآنرا  و   دیابی

 .میکن یم
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 مقدمه  -1فصل 

 
 

 مقدمه 
 

 اهداف یادگیری

 در پایان این فص  فراگیران بایستی قادر باشند:

 ( و تجویزات مورد نیاز برای انجام این تست تشخیصی را توصیف کنند.EKGالکتروکاردیوگرام ) 

 و پیشرفته های مربوطه در فناوری امروزی را بطور تفضیلی بحث کنند. EKGتاریخیه   

 را لیست کنند. EKGاستفاده های بالینی  

 بگیرند و فرصت های مجوز گرفتن در دسترس EKGبین کادر بوداشت و درمان که ممکن است  

 برای این حرفه تمایز قائ  شوند.  

 



3   راهنمای ساده فراگیریEKG 

 

 

 بازنگری 

نیز نامیده می ش ود( یک تس ت تش خیص ی اس ت، در بالینی انجام می   ECG)که   EKGیا    1الکتروکاردیوگرام

این فدالیت الکتریکی داخ  ش ود و به بررس ی و ش ناخت مش کالت یا اختالتت فدالیت الکتریکی قلب کمک می کند.  

ترودها روی الکمتص   اس ت، مش اهده می ش ود.  2الکترودهاخارجی که توس   کاب  به    EKGقلب توس   ماش ین  

الکتریکی قلب را تش  خیص دهند. این  ۳های(  های )ایمپالس  پوس  ت بیمار قرارداده می ش  ود، جایی که بتوانند تکانه

برگردان ش ده و به ص ورت خطور رد فدالیت الکتریکی بر روی   EKGایمپالس های الکتریکی س پس توس   ماش ین  

  EKGبا   4لید« می نامند. اس تری  ریتم 12کاغذ ثبت می ش وند. رد ثبت ش ده روی کاغذ مخص وص نوار قلب را نوار  

ختلف ثبت می ش ود نمای م 12به تمامی زوایای س یس تم هدایت الکتریکی قلب نگریس ته ش ده و   EKGفرق دارد. در 

(EKG  لید نیز وجود دارد که برای تش خیص های خاص مث  پروس ه های انفارکتوس میوکارد اس تفاده -18و   15های

می ش ود(. اس تری  ریتم فش  یک لید را نشان می دهد. این برای تدیین ریت و ریتم مناسب است و یک ابزار مستمر 

لب امروزی دارای ابزارهای س  ر خود زیادی هس  تند که به کادر در طی تحت نظر گرفتن بیمار اس  ت. مانیتورهای ق

 نیز گرفت. EKGدرمان در غربالگری مشکالت بیماران کمک می کنند. استری  ریتم را می توان با دستگاه 

لید را -12طبیدی    EKGیک    2-1طبیدی نمایش داده ش ده اس ت و ش ک     EKGیک اس تری   1-1در ش ک   

یا   EKGکه می توان از تریس   EKGکتا  ش ما قادر خواهید بود اس تری  ریتم نرمال   نش ان می دهد. در پایان این

مانیتور قلبی بدس  ت آورد تمایز قائ  ش  ده، تمامی ناهنجاری های الکتریکی رایب قلب را ش  ناس  ایی کنید و مفاهیم  

 و فرآیندهای بیماری را درک کنید. EKGمرتب  با 

 

1 Electrocardiogram 

2 Electrodes 

3 Impulses 

4 Rhythm Strip 

 واژه های کلیدی
 

 انفارکتوس میوکارد
 ایسکمی
 آریتمی

 آندوکاردیت
 آنژین

 برادیکاردی
 بیماری درییه ای قلب

 بیماری عروق کرونر
 پریکاردیت
 )ضربانساز(پیس میکر 
 تاکیکاردی
 تست ورز 
 دیس ریتمی
 فیزیولوژیست

 کاردیولوژیست
 کاردیومیوپاتی

 الکترودها
 الکتروکاردیوگرام
 مانیتور هولتر
 نارسایی قلبی

 نشص های مادرزادی قلب



4   مقدمه -1فصل 

 

 
 .Saladin KS. (2012)ی  نشانگر ریتم سینوسی نرمال است ]اقتباس از این استرنرمال.  EKGاستریپ  1-1شکل 

Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function, 6e. McGraw-Hill] 

 
 لید استاندارد که استری  ریتم -12یک الکتروکاردیوگرام لید. -12الکتروکاردیوگرام  2-1شکل 

 را نیز نمایش می دهد   1Vگرفته شده از لید 

 [Raff, Hershel and Levitzky, Michael, (2011). Medical Physiology A Systems Approach, McGraw-Hill]منبع: 

 EKGتاریخچه  
ن را مدرفی کرد. گرچه امتیاز اولیه آ  EKGدس تگاه    190۳فیزیولوژیس ت آلمانی اس ت که در س ال   1اینتوونویلم 

نوار ض  ربان قلب را در پلیت  داده می ش  ود که برای اولین بار    ۳و دانش  جوی وی آگوس  توس والر  2به کارل لوودویگ

قلب در س ال    ثابت ش ده بر روی یک قطار اس با  بازی فیکس کردند که امکان ض ب  زمان واقدی ض ربان  4فنوگرافیک

به کمال رس انده و دس تگاه خیلی حس اس تری خلق   190۳این س یس تم را در س ال    اینتوونرا فراهم س اخته بود.    1887

هر یک از اندام های خود را در یک ظرف حاوی محلول نمک غوطه ور کرده و از آن  اینتوونکرد. نمونه های مط الده  

 500گرفته می ش ود چیزی که امروزه با اس تفاده از الکترودهای چس ب دار انجام می ش ود. ماش ین اولیه   EKGنوار 

 پوند وزن داشت و به چند نفر اپراتور نیاز داشت.

 

1 Willem Einthoven 
2 Carl Ludwig 
3 Augustus Waller 
4 Phonographic Plate 
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  EKGکه امروزه هنوز اس تفاده می ش ود را به امواو و قطدات موو یافت ش ده در    Tو  P  ،Q  ،R ،Sحروف    اینتوون

 را به ارمغان آورد. 1924این کار برای وی جایزه نوب  پزشکی در سال  (.۳-1تخصیص داد )شک  

 

 
 را نشان می دهد   Tو  P ،Q ،R ،Sالکتروکاردیوگرام نرمال که امواو  3-1شکل 

 [ Huff, Jane.(2012). ECG Workout Exercises in Arrhythmia Interpretation 6e]منبع: 

 

مورد بوینه س  ازی و پیش  رفت های زیادی قرار گرفته اس  ت. یک   الکتروکاردیوگرافدر طول دهه های گذش  ته  

تبدی  ش ده که یک س یس تم الکترونیک متراکم اس ت و تفس یر   EKGماش ین بزر  آزمایش گاهی حات به وس یله 

وان نمونه باریک، کوچک، کم مصرف و کامپیوتری نوار قلب را نیز عرض ه می کند. با توجه به روند موبای  آینده، می ت

بی س یم از دس تگاه را به تلفن هوش مند خود وص   کرد و تلفن هوش مند را به کمک یک اپلیکیش ن موبای  به یک 

 دستگاه ضب  وقایع قلبی با کیفیت بالینی درمانگاهی تبدی  کرد.

 EKGکاربرد بالینی  

ز مراقبت بوداش  تی اس  تفاده می ش  ود. می توان از در هر جنبه ای ا  EKGزیاد اس  ت.    EKGکاربردهای بالینی  

در مطب پزش کان یا کادر درمان و یا در هر بخش ی از محی  بیمارس تان اس تفاده کرد از جمله )محدود   EKGدس تگاه  

ب ه اینو ا نمی ب اش   د( بخش اورژانس، بخش ه ای داخلی/جراحی، بخش مراقب ت ویژه، زن ان و زایم ان، جراحی، بخش  

بطور روتین در محی  پیش بیمارس تانی اس تفاده می ش ود و   EKGوش ی، بخش کودکان. دس تگاه  مراقبت پس از بیو

اغلب بص  ورت الکترونیکی به پزش  ک بخش اورژانس منتش  می ش  ود، اغلب قب  از اینکه بیمار وارد ش  ود. همینین 

  کس انی گرفته ممکن اس ت نوار قلب توس   پرس ن  موس س ه مراقبت س المت در منزل بیمار گرفته ش ود و یا توس 

برای غربالگری س  المتی و یا آمادگی قب  از   EKGش  ود که برای ش  رکت های بیمه کار می کنند. ممکن اس  ت از  

دری اف ت می کن د می توان د از   EKGجراحی برای موقدی ت ه ای جراحی الکتیو )انتخ ابی( اس   تف اده ش   ود. فردی ک ه 

که درد قفس ه س ینه دارد متغیر باش د. اس تفاده از   ش خص ی که یک رژیم ورزش ی جدید را ش روو کرده اس ت تا ش خص ی

EKG   بین نس  لی اس  ت، س  رن  هایی برای مراقبت از گروه های مختلف س  نی از نوزادان مبتال به بیماری مادرزادی

 قلب تا صد ساله های مبتال به تنگی نفس فراهم سازد.



6   مقدمه -1فصل 

 

دی فرق خواهد داش  ت زمانی که همینین برای تدیین ریتم قلب اس  تفاده می ش  ود که با ریتم طبی  EKGاز 

ی ا   1آریتمیایمپ الس ه ای الکتریکی غیرطبیدی س   یک   قل ب را ب ه هم بزن د. این ریتم ب ه هم خورده قلبی را  

(. این اص طالحات بطور جایگزین هم اس تفاده می ش وند هر چند دیس ریتمی 4-1می نامند )ش ک    2ریتمیدیس

ص حیم تر اس ت از آنجایی که آریتمی رس ما به مدنی غیا  ریتم قلبی اس ت. در این کتا  اص طالف دیس ریتمی برای 

تفض یلی و با جزئیات در ادامه تمایز ریتم غیرطبیدی از ریتم طبیدی اس تفاده خواهد ش د. این دیس ریتمی ها بطور  

 کتا  بحث خواهند شد.

 
 فیبریالسیون بطنی که نوعی دیس ریتمی است را نشانگر یک دیس ریتمی.  EKGنوار   4-1شکل 

 می توان در انفارکتوس میوکارد )حمله قلبی( مشاهده نمود  

 [ Saladin KS. (2012). Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function, 6e. McGraw-Hill]منبع: 

 

 برای موارد زیر استفاده می شود: EKGاز 

 بررسی و شناخت ریتم قلبی )ریت و منظم بودن ضربان قلب( 

 ضدیف به عضله قلب )ایسکمی(تشخیص جریان خون  

 تشخیص حمله قلبی )انفارکتوس میوکارد( 

 تشخیص هدایت الکتریکی غیرطبیدی قلب 

 تشخیص بزرگی اتاقک های قلب 

 اندازه گیری تاثیر داروها یا وسای  مورد استفاده برای تنظیم عملکرد قلب )از قبی  ضربانساز یا داروهای قلبی(  

 
1 Arrhythmias 
2 Dysrhythmias 

در طی دیس ریتمی قلب ممکن است خیلی سریع )تاکیکاردی(، خیلی کند )برادیکاردی( و یا 

 بدون ریتم منظم بتپد.

 هشدار بالینی
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 نی که عالئم و نشانه های زیر را تجربه می کنند، توصیه شود:ممکن است برای بیمارا EKGگرفتن 

 درد قفسه سینه )آنژین( 

 مشکالت تنفسی 

 خستگی و ضدف 

 صداهای غیرطبیدی قلب که در سمع قلب شنیده شود 

 ضربان قلب غیر مدمول، تند، سریع و کوبنده شده ضربان قلب 

 می تواند موارد زیر را نشان دهد: EKGنوار قلب یا 

 تمی هادیس ری 

 نشص های حین تولد قلب )نشص های مادرزادی قلب( 

 مشکالت درییه ای قلب )آندوکاردیت( 

 عدم پم  خون با قدرت کافی )نارسایی قلبی( 

 فشدان جریان خون به عضله قلب )بیماری کرونری قلب( 

 التوا  کیسه ای که قلب را احاطه کرده است )پریکاردیت( 

 ا بخشی از قلب که خیلی بزر  شده )کاردیومیوپاتی(عضله قلب ی یا هیپرتروفی شدن ضخیم 

 چه کسی می تواند نوار قلب بگیرد 
نوار قلب ممکن اس  ت توس    کادر درمان و مراقبت بوداش  تی که آموز  تخص  ص  ی آن را دیده اند از قبی  

پزش کی،  پزش کان، دس تیار پزش کان، پرس تاران درمانگر، پرس تاران، کمک پرس تاران، امدادگران، متخص ص ان فوریت

گرفته ش ود. آموز  این تخص ص   EKGتکنس ین های پزش کی اورژانس، تکنس ین های قلب و تکنس ین های متخص ص  

و مش ک  زدایی آن، مح  قرار دادن الکترود یا لیدهای دس تگاه، اس تفاده   EKGش ام  یاد گرفتن نحوه کار با دس تگاه  

 نرمال و غیر نرمال است. EKGو تشخیص الگوهای  EKGاز رول کاغذ 

کادر مراقبت بوداش تی می توانند این آموز  را از موس س ات آموزش ی خود دریافت کنند. هرچند بیش تر تکنسین 

ارت یک مربی یا کاردیولوژیس ت این کار را یاد می گیرند. تدلیم بالینی  هنگام کار در موس س ه و تحت نظ  EKGهای 

برنامه های مجوزدهی که می توان تا یکس  ال طول بکش  د هم موجود بوده و هفته طول می کش  د.    16تا   8مدموت  

مانیتور هولتر ش ام   را آموز  می دهند.    2یا تس ت ورز  و تس ت اس ترس 1پایه، مانیتورینگ هولتر  EKGبرنامه های 

قاب  حم  )پرتاب ( اس  ت که به کمربند بیمار وص    ش  ده و الکترودهای آن روی   EKGتجویز بیمار به یک مانیتور  

س  اعت پایش می ش  ود تا هر گونه ریتم  48تا   24قفس  ه س  ینه بیمار نص  ب می ش  ود. فدالیت نرمال بیمار برای 

 
1 Holter monitoring 
2 Stress Testing 
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غیرطبیدی قلب تش خیص داده ش ود. نتایب تس ت پرینت ش ده و توس   متخص ص تفس یر می ش ود تا وض دیت قلب و 

 تالتت احتمالی از قبی  دیس ریتمی ها و مشکالت ضربان سازی مشخص گردد.اخ

بیمار در حالی اس ت که بیمار ایس تاده اس ت. س پس از بیمار خواس ته می   EKGنوار تس ت اس ترس ش ام  ثبت  

شود که ابتدا قدم زده و سپس روی تردمی  بدود همانطور که تکنسین سرعت تردمی  را افزایش می دهد. متخصص  

پس می تواند نتایب تس ت را تفس یر و تاثیر ورز  و فدالیت جس می بر قلب بیمار را تدیین کند. به همین دلی  آن س 

را تس ت ورز  نیز می گویند. تس ت اس ترس یا تس ت ورز  را می توان با دارو جوت س رعت بخش یدن قلب بیماری 

 که نمی تواند روی تردمی  قدم بزند، انجام داد.

 

 خالصه فصل
 EKGالکتروکاردیوگرام یک تس ت تشخیصی است که برای چک مشکالت فدالیت الکتریکی قلب انجام می شود. 

 برای شناسایی و تشخیص دامنه وسیدی از مشکالت قلبی استفاده می شود. به نکات کلیدی زیر توجه داشته باشید:

یک وس یله خارجی اس ت که از الکترود متص   به پوس ت بیمار برای تش خیص ایمپالس های   EKGماش ین   

 الکتریکی قلب استفاده می کند.

 استفاده می شود. EKGار کاغذ مخصوصی برای ثبت نو 

را به خود   1924اختراو کرده و جایزه نوب  پزش کی س ال   190۳را در س ال    EKGدس تگاه   اینتوونویلم  

 اختصاص داد.

 EKG    ،برای بررس ی و ش ناخت ریتم قلبی، تش خیص جریان خون ض دیف عض له قلب، تش خیص حمله قلبی

قلبی و اندازه گیری تاثیر داروها یا  اتحفرتش   خیص هدایت الکتریکی غیرطبیدی قلب، تش   خیص بزرگی 

 دستگاهوا بر تنظیم قلب استفاده می شود.

ممکن اس ت برای بیمارانی که آنژین، مش ک  تنفس ی، خس تگی و ض دف، ص داهای غیرطبیدی    EKGگرفتن   

 قلب، ضربان غیرطبیدی قلب، پر  قلبی، ضربان کوبنده قلب را تجربه می کنند، توصیه شود.

و کشورهای مختلف در مورد متخصص درمانی که می تواند بطور قانونی نتایب  قوانین ایاتت

EKG  را برای مشاصد تشخیصی تفسیر کند، فرق دارد. در تمامی ایاتت پزشکان می توانند نتایب

EKG  را تفسیر کنند. بجز مواردی که تفسیرEKG  جز شرف وظایف شغ  شماست، از تفسیر

   کنید.نوار قلب برای بیماران اجتنا

 هشدار بالینی
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 EKG    می تواند شواهدی مبنی بر دیس ریتمی، نشص مادرزادی قلب، بیماری های درییه ای قلب، نارسایی

 قلبی، بیماری عروق کرونر قلبی، پریکاردیت و کاردیومیوپاتی فراهم سازد.

 EKG    را کادر بوداش   ت درمان که آموز  تزم را دیده اند می توانند بگیرند از قبی  پزش   کان، دس   تیار

س تاران درمانگر، پرس تاران، کمک پرس تاران مجوز دار، کمک پزش ک ها، متخص ص ان فوریت ها، پزش کان، پر

 .EKGتکنسین های طب اورژانس، تکنسین قلب و تکنسین های مخصوص 

در محی  بالینی مث  مطب پزش   ک، درمانگاه یا بیمارس   تان و س   ایر اماکن از قبی  منزل    EKGگرفتن   

 بیماران انجام می شود.


