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  )نوار قلب(: ECGبررسی 

  شود.ها ایجاد میاست و توسط خود این یاخته بطنیهای ختهشود، مربوب به استراحت یامی Tای که سبب ثبت موج پیام الکتریکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نوار قلب( ECGبررسی 

 شود.ایجاد شده در هر قسمت قلب، باعث ثبت بخشی از این منحنی میتحریکات 

«ECG » شود، نشان داده میکاغذ یا صفحة حساس نمایشنرهمان نوار قلب است که روی 

 است Tو  P ،QRSسه موج 

 ECGتعریف 

 شامل

اما  رسد؛بطنی میدهلیزی پیام الکتریکی به گره

بطن، با فاصلة فرستادن پیام از این گره به درون 

 شود.زمانی انجام می

تاخیر ایجاد شوووده سوووبب عدم ثبت موج الکتریکی در حد 

 شود.می Qتا  Pفاصل 

 کند.ثبت می Qرا به صورت موج  دستگاه، آن

 شود.، انقباض دهلیزها آغاز میقلة منحنیدر 

دهلیزی بطنی به  پیام الکتریکی پس از عبور از گره

های دیوارة داد زیادی از یاختهبه تع همزمانطور 

 رسد.بطن می
 کند.ها( حرکت میسپس به سمت باال )قاعدة بطن

 ای دهلیزهاهای ماهیچهبه یاختهپیام الکتریکی  ارسال

 خودکاره طور بساز )پیشاهنگ( ضربان گره توسط

 شود.ثبت می Pمنحنی این پیام توسط دستگاه به صورت 

های بطنی و دستة تاردهلیزی ابتدا توسط دستة تارهای

 .رسدبه نوک قلب می ( از دیوارة بین دوبطن)بطنی

1 

2 

3 

 کند.ثبت می Sو  Rدستگاه آن را به صورت موج 

باض  یل، انق به همین دل

ها از قسوومت پایین بطن

شود و به ها شروع میآن

 یابد.سمت باال ادامه می

 شود.در دستگاه می Tباعث ثبت موج 

 شود.یآغاز م Rشود و انقباض نوک بطن از قلة موج ها میسبب انقباض بطن QRSج مو

ها نیز، پیام در هنگام به استراحت رفتن بطن

 شودخارج می هایاختهالکتریکی از 

پیام الکتریکی سپس از نوک قلب به سمت قاعدة آن 

 4 شودها منتشر میکند و در سراسر بطنحرکت می

5 
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 (ECGبررسی وقایع یک چرخة قلبی با توجه به منحنی نوار قلب )

 سه نقطة مهم بر روی منحنی نوار قلب:

 : Pقلة موج  -1 

 شود.انقباض دهلیزی آغاز می Pدر قلة موج 

 : QRSقلة موج  -2 

نقباض دهلیزی متوقف، و انقباض بطنی آغاز ا QRSدر قلة موج 

بطنی بسته های دهلیزیها، دریچهشود. با شروع انقباض بطنمی

 شوند.های سینی باز میشده و سپس دریچه

 : Tاواخر موج  -3 

ها آغاز ، انقباض بطنی متوقف، و استراحت بطنTدر اواخر موج 

بسته شده  های سینیها، دریچهشود. با شروع استراحت بطنمی

 شوند.بطنی باز میهای دهلیزیو سپس دریچه

 

 

 نوار قلب تغییرات شکل بررسی

 ت سالمت قلب را مشخ  کنند؛ تواند به متخصصان کمک کند تا وضعیها میبررسی منحنی نوار قلب از نظر شکل، ارتفاع و فاصلة منحنی

 

 منحنی نوار قلب تغییرع نو اختالل ایجاد شده در قلب

 Pکاهش ارتفاع موج  بروز سکتة قلبی در دیوارة دهلیزها

 Qتا  Pافزایش فاصلة موج  کاهش سرعت هدایت پیام در مسیرهای بین گرهی

 QRSافزایش عرض موج  هاکاهش سرعت انتشار پیام در میوکارد بطن

 QRSافزایش ارتفاع موج  فشار خون مزمن :در اثر  شدن قلببزرگاست نشانة  ممکن

 باشد. هاتنگی دریچها ی

 QRSکاهش ارتفاع موج  ها باشد.ممکن است نشانة سکتة قلبی یا آنفاکتوس در بطن

 هاافزایش یا کاهش فاصلة منحنی اشکال در بافت هادی قلب :ممکن است نشانة

 های اکلیلیرسانی رگاشکال در خون

 در اثر حملة قلبی باشد.آسیب به بافت قلب یا 
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  )های خونیرگب 

 

 شوداین شبکه، از قلب شروع می

 ها تشکیل شدهها و سیاهرگا، مویرگهاز سرخرگ

 گرددها به قلب باز میپس از عبور از بافت

 دهد.ها متناسب با کاری است که انجام میساختار هر یک از این رگ

 تشکیل شده است سه الیة اصلیها از ها و سیاهرگدیوارة همة سرخرگ

در دستگاه گردش خون، سه نوع رگ 

 وجود داردای مرتبط به هم در شبکه

 بافت پوششی سنگفرشی ساده است که در زیر آن، غشای پایه قرار گرفته است. الیة داخلی

 های کشسان )االستیک( زیادی وجود دارد.ای صاف است که همراه این الیه رشتهماهیچه الیة میانی

 باشد.نوعی بافت پیوندی می الیة خارجی

 

تر و بیشتر ها گستردهآن حفرة داخل

 است.

ها، اندازة آنهای همدرحالی که سیاهرگ

 تر دارندای نازکدیواره

ها در برش به همین دلیل سرخرگ

 شوندعرضی، بیشتر گرد دیده می

ای و پیوندی در ضخامت الیة ماهیچه

 داری بیشتر استها به طور معنیسرخرگ

 ها شباهت داردگها با سیاهرای سرخرگساختار پایه

 مقایسه سرخرگ و سیاهرگ

 تا بتواند خون بیشتری را در خود جای دهد

هایی دارند که جهت ها دریچهاز سووویاهرگ بستتیاری

 کنند.طرفه میحرکت خون را یک

 

 تا بتواند فشار زیاد واردشده از سوی قلب را تحمل و هدایت کند.
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 هاسرخرگالف( 

 

 

 

 

 

 

 دوششی همراه با غشای پایه دارنفقط یک الیه بافت پ هاساختار مویرگ

 بافتی است، هماهنگی دارد.ها که تبادل مواد بین خون و آب میاناین ساختار با وظیفة آن

 ای هستای ماهیچهحلقه هادر ابتدای بعضی از مویرگای نیست ولی ها الیة ماهیچهدر دیوارة مویرگ

 کاربرد

 های رودهمویرگاز جملة هایی در مویرگ

 کاربرد گویند. بندارة مویرگیکند و به آن ها را تنظیم مییزان جریان خون در آنم

 
 نقش

های سرخرگها بر اساس نیاز بافت به اکسیژن و مواد مغذی با انقباض و انبساب در مویرگ تنظیم اصلی جریان خوناگرچه 

 شود که قبل از مویرگ قرار دارندانجام می کوچک

 هاسرخرگ

 ساخته شده است. های کشسانبافتو  های صافماهیچهها از آن دیوارة

 شوند.ها میو هدایت آن در همین رگ حفظ پیوستنی جریان خونباعث 

 رسانند.های بدن میکنند و به بافتخون را از قلب خارج می

 ساختار

پمپاژ ناگهانی مقدار زیادی خون 

 از آن به درون سرخرگ

وقتی بطن منقبض 

 دشومی

یعنی وقتی که دیگر خونی از 

 شودقلب خارج نمی

 این فشار باعث

 هاهدایت خون در رگ

ها دیوارة کشسان سرخرگشدن جمع

 راند.خون را با فشار به جلو می←

تا خون  ←شدن سرخرگگشاد 

 شده از بطن را در خود جای دهند.رانده

در هنگام استراحت 

 بطن

شدن حرکت جلوگیری از منقطع

 ن در هنگام استراحت قلبخو

، به دنبال هر انقباض بطن، تغییر حجم سرخرگ

ها پیش به صتتورت موجی در طول ستترخرگ

 شود.احساس می ن ضو به صورت  رودمی

-عملکرد سرخرگ

 های بزرگ

های در سرخرگ

 ترکوچک

ها قطر این رگ

 تغییر زیادی نکند

این ساختار باعث 

 شود با ورود خونمی

 ای صاف، بیشتر است.یة کشسان، کمتر و ضخامت الیة ماهیچهمیزان ال

ماهیچة صاف  انق اضمیزان این مقاومت در زمان 

 شود.می کمتر، استراحتو در هنگام  بیشتردیواره، 

و با وجود دهانة باریک، در برابر 

 جریان خون مقاومت کنند.

ورود  زانیمقاومت، م نیا ادشدنیکم و ز

 .کندیم میتنظ را هارگیخون به مو




