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خىێي گەرهبى و ئبزیساى,ئێوە, لەم کزێجە ثچىکەیب,ثبضێکی کىرروبى کردووە,لەضەر ,خىای گەورە و هیهرەثبى ەًبویث- 
خىێٌذًەوەی ئی ضی جی,هي داواکبرم لە ئێىەی ئبزیس و ثەڕێس,کە ثە جىاًی ثیخىێٌٌەوە و هەوڵجەى لێی رێ ثگەى,وە ئێوە ثۆ 

ثەغێىەیەکی ئەکبدیوی ثێ,وە ئەوەغی گرًگ ,ٌبوە,چىًکە ئێوە زۆر هەوڵوبًذاوەکردثێ, داهبًهەر ًىضراوێ ,پێىیطزی ثە وێٌە 
ثێ,ثبضوبى کردووە,ضەری خىێٌەرهبى ثە هێژووی ئی ضی جی ضەرقبڵ ًەکردووە,رەًهب ئەوە ثساًە,دکزۆری ثەًبوثبًگی 

  دوارر خەاڵری ًۆثڵی دا,ثەکبریهێٌبوە, پبغبى ٠٢هۆڵەًذییە,ویلیبم ئیٌطۆڤبى کە لە ضەرەربیی ضەدەی 
.ًىوضیىە کەغی ثەًبوثبًگی کزێجێکی چەًذ,ئیجذاعەظ لەم جیب,دکزۆرەیە ئەم ،حپێىەرگررىو  

  ًەجیت پی دی ئێفە,چەًذ ضەرچبوەی جیب جیبم ثەکبرهێٌبوە, ربوەک ئەم پىخزەیەم لەضەری ًىوضیىە,لەواًەظ دکزۆرلخم 
QRS complex fast and easy ECG ,دکزۆر عجذالعسیس,   کزێجی وە   چەًذ ضبیزێکی پسیػکی جیبواز لە گۆگڵ, 

ثە ڤیذیۆ پسیػکییەکبًی دکزۆر ًەجیت پبکطزبًی, ثەڕاضزی زۆر ثەضىدە ثۆ خىێٌذکبراًی ثەغی ,هیىادارم خىێٌەراى ئبغٌب ثي
پسیػکی,داواکبرم لە ئێىەی ثەڕێسیع,کە هەرچۆى ئەم کزێجەیە ئەخىێٌٌەوە,ثیخىێٌە,رەًهب ثە چبوی ڕەخٌەوە 
هەیخىێٌەوە,چىًکە دوارر هیچ ضىدی لێ ًبثیٌی,وە گەر غزی ثەضىدیػی ریب ثبش کراثێ,ثە دڵٌیبیی هەر زەڕثی ضفری 

.                                                             دەکەی,هیىادارم لەم ڕێگەوە رىاًیجێزوبى خسهەرێکی ثچىکوبى کردثێ  
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تكاية جوان سةيري 

بكة,وة وَينةكة,
 بةشةكان بناسةوة

 

    
 
 

: 

 
ئەًذاهێکی              

ثۆ ,پبڵ ثە خىێٌەوە ئەًێذ,گرژثىوى و خبوثىوًەوەکەیەوەی هؤثەزۆر چبالکی جەضزەیە,وە ضەرضىڕهێٌەرە,
ەزار گبڵۆى خىێي لە دڵەوە ه ٠هەزار جبر لێئەیب لە هبوەی ڕۆژەکەیب,وە  ٠٢٢هەهىو ئەًذاهەکبًی جەضزە,ًسیکەی 

جەضزە,وە ثە حىکوی  ً,پبڵ ثەخىێٌەوە ئەًێذ ثۆ ثەغەکبًثۆ ثەغەکبًی جەضزە,کبرێ دڵ گرژ دەثێزەوە,ئەًێرد
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ثۆیە ,ئبضبى يكلىولە خىێٌەکبًی جەضزە پالضز کەئەوەی 
دەثیٌی دەکػێي,گەر پەضزبًی دڵ زیبدیع ثکب 
لەضەریبى,کێػەی ئەورۆ دروضذ ًبکبد,لىولەکبًی خىێي, 

ڕە لە هبددەی کە پ,ێٌێک دەهێٌي لە ضییەکبًەوە ثۆ دڵخى
غبًە و خبًەکبًی  ثۆ پبغبى لەوێػەوە,خۆراکی و ئۆضکجیي

بًەکبًی جەضزە,دواًۆکطیذی جەضزە,وە دوارر,خبًە و غ
ئەکەًە ,غەڕۆکبى ثەهۆی جیبوازی خەضزییەوەکبرثۆى و پب

ەى ثۆ دڵ و پبغبى ئەواًیع ئەیج,ًبو لىولە خىێٌەکبى
 .پبغبى ثۆ دەرەوە,لەوێػەوە ثۆ ضییەکبى 

هەًێکی لە گىرچیلە جیب ثکرێزەوە و هیس دروضذ ,ئەغکرێ
 .,ثکبد وەک یىرایٌەکبى
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•  
 
دەضذ پێ دەکب,کە ئەویع لىولەیەکی خىێٌی گەورەیە,کە خىێي لە دڵ دەثب ثۆ  (aorta).خىێٌجەر:لە ئۆرربوە٠ 

 جەضزە,وە ئەو ئۆرربیە وردە وردە ثچىک دەثێزەوە,لەدوای خبڵی دەضذ پێکردًی.  خبًە و غبًەکبًی
 

(:ئەهبًە هىلىلە خىێٌی زۆر ثچىکي,کە capilary.هىولىلەی خىێي )٠
هەریەک لە خىێٌجەر و خىێٌهێٌەر دەگەیەًي,ثە یەک,دیىارێکی رەًکی هەیە,کە 

ییەکبى ثە ڕێگە ئەیب,ئۆکطجیي و دواًە ئۆکطیذی کبرثۆى و هبددە خۆراک
 دیىارەکە رێپەڕى و کێػەیبى ًەثێ.
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لە ,بى و وەرگررٌی خىێٌی کەم ئۆکطجیي:هێٌ( vein).خىێٌهێٌەر٣ 
وەی ثۆ دڵ,ضەرەرب خبًە و غبًەکبًی جەضزە و پبغبى گىاضزٌە

پبغبى گەورە دەثي و دوارر گەورەرر و دوارر ,هىولىلەی ثچىکي
گەورەکە,کە یەکیبى خىێي گەورەرر,ربوەک دەگەًە,دوو لىولە خىێٌە 

دەگىررێ,کلۆرە  لە ثەغی ضەرەوەی جەضزە دەهێٌێ ثۆ دڵ,کە پێی
خىێي ,خىارەوە ًوە ئەوی کەظ لە ثەغ,خىێٌهێٌەری ضەروو

  .ەگىررێ,کلۆرە خىێٌهێٌەری خىارووکە پێی د,ئەهێٌێ ثۆ دڵ
 ٠٢رێژییەکەی ثە قەدەر وە گەر هەهىویبى پێکەوە ثلکێٌیي,ئەوە د

ێ,وارە دووجبر ضىڕی رەواوەری ثخۆیزەوە ثەدەوری دەث هەزار هیل
 ذا,ئەوەًە درێژ دەثٌەوە.يزەو

 
ى,گەر ضەیری دڵ دڵ دەکەوێزە ژێر قەفەزەی ضٌگەوە,الی چەپی ضزێرًەم و ًێىاى هەردوو ضییەکب •

رەواو لە هبضىلکە پێک هبرىوە,وارە ثە ثەردەوام گرژثىوى و خبوثىوًەوەی ثەضەردێ,وە ,ثکەیي,دەثیٌیي دڵ
لە  وۆًەری خىێٌجەرهبى هەیە خىێي لە دڵەوە دەثبد ثۆ ضییەکبى,وە پەڵوىًەری خىێٌهێٌەر,خىێيپەڵ

 .ضییەکبًەوە دەهێٌێزەوە ثۆ دڵ
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 .کە خىێي ئەیەى ثە هبضىلکەکبًی دڵکۆرۆًەری ئبررەریوبى هەیە 

 
ىێچکەلەی ڕاضذ و کە گ,چىار ژوور پێکهبرىوە,دواًی لەضەرپبغبى دڵ لە 

کە ضکۆڵەی چەپی پێ دەگىررێ,وە ,لە خىار دواًی,چەپی پێ دەگىررێ
ثەهۆی ضێپزەم لێک جیبکراوًەرەوە,وە لە ثەغی ضەرەوەی گىێچکەلەی 

 AVnodeخىارەوەی گىێچکەلەی ڕاضذ و چەپ, ًیػبًەی کبرەثبی ئەًێرێ,وە لە ثەغً,هەیە SAnodeڕاضذ,
 کە دەکبرە ضکۆڵەکبى. ,ثەغی خىارەوەی دڵ هەیە,کە وەرگری ًیػبًەی کبرەثبییەو پبغبى گىاضزٌەوەیبى ثۆ

کە کەم ئۆکطجیٌە وە پبغبى ئەیذا ثە ضکۆڵە,وە ضکۆڵەظ پبڵی پێىە ئەًێ,هەم ثۆ ,خىێي وەردەگرێ,گىێچکەلە
 ضییەکبى و وە هەم ثۆ ثەغە جیبوازەکبًی جەضزە.

 
 
ئەم دوو داًەیە  Tricuspid valve.٠: Mitral valve.٠ لە دڵذا چىار پێکجەضذ )ڤەڵڤ(هبى, هەیە کە ئەواًیع: -

 دەکەوًە ًێىاى,گىێچکەلە و ضکۆڵەکبى. 
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٣.Aortic valve 4.Pulmonic valve  دەکەوًە ًێىاى ضکۆڵە و
 کە دڵ جێ دەهێڵێ,ثۆ ثەغی جەضزە و ثۆ ضییەکبى.,غبخىێٌجەر

  
هەهىو ئەم پێکجەضزبًەی کە ثبضکراوى,وەک پێکجەضزی هبڵەکبى وایە,کە 

ڕێگە ثە خىێي ئەیب کە ثەیەک ئبڕاضزە ثڕوا و ثە ئبڕاضزەی رەًهب و رەًهب 
رەًهب ,م پێکجەضزبًەظ,زهبًەی خۆیبى هەیەهەڵەیب ًەڕوا,وە هەریەک لە

ًەی هەیە,ئەهەظ هبیزڕەڵ دوو زهبًەی هەیە,ئەواًی کە هەهىوی ضێ زهب
لە حبڵەری ,ىولە خىێٌەکە ثێزەوە یەک و داخرێکە ل,ڕێگری دەکب لەوەی
ىوًەوە,وە هەریەک لەهبًەظ ثەضزراوى ثە هبضىلکە و فبیجەرەوە,هبضىلکەکبى پێیبى گرژثىوى و خبوث

 دەگىررێ,پىپیلىری هەزڵ,وە ئەوی کەظ فبیجەرەکە پێی دەگىررێ,کۆردەی رێٌذیٌەی. 
 
خىێي ئەهێٌێ ,خىارووەوە,ووٌەری گەورەی کلۆرەخىێٌهێٌەری ضەرثەغی ڕاضزی دڵ:خىێي لە هەردوو خىێٌهێ.٠

ەهۆی گرژثىوًەوەی گىێچکەلەی ڕاضذ و لەوێػەوە لە ڕێگەی ررایکەضپذ ڤەڵڤ,ث ثۆ دڵ,پبغبى ثۆ
ڵوۆًەری ڤەڵڤەوە,خىێي ثەهۆی پە,ى,ضکۆڵەی ڕاضذ کبرێ گرژ دەثێزەوەخىێي ئەگبرە ضکۆڵەکب,گىێچکەلەکبًەوە

ەوەهبى ثەاڵم ئ,پێی دەگىررێ پەڵوۆًەری ئبررەری,کە خىێي دەگىازێزەوە ثۆ ضییەکبى,ئەو لىولەیەی,دەگەیەًێزە
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ثیر ًەچێ,کە خىێٌەکە,ثڕی ئۆکطجیٌی کەهی رێذایە و خۆراکی کەهی ریبیە و ڕێژەی دواًۆکطیذی کەهە,چىًکە لە 
 .غبًە و خبًەکبًەوە هبرىوە

 
ثەغی چەپ:کبرێ گىێچکەلەکبى گرژ دەثٌەوە,خىێي لە گىێچکەلەی چەپ دێزە ًبو ضکۆڵەی چەپ,لەڕێگەی .٠

ڵەی چەپ پڕ دەثێ,یبخىد گرژثىوًەوەی گىێچکەلە رەواو دەثێ,دوارر هبیزڕەڵ ڤەڵڤەوە,پبغبى ربوەک کە ضکۆ
ضکۆڵەکبى دەضذ دەکەى,ثە گرژثىوًەوە,کە لەو کبرەیە ضکۆڵەی چەپ خىێي ثە ئۆراریک ڤەڵڤ ئەًێرێ ثۆ ئۆررب 

رر الىولە خىێٌەکە ضەرەرب گەورەیە,دوو پبغبى خىێي دەگبرە خبًە و غبًە جیبوازەکبًی جەضزە,وارە قەثبرەی 
 ىک دەثێزەوە و دوارر ثچىکزر دەثێزەوە رب دەگبرە حبڵەری هىولىولەی خىێي. ثچ
 
 
ئەکبرە ًبو ,خىێٌی پڕ ئۆکطجیي,ڕاضزذایە,وە خىێٌهێٌەری ضییەکبى خىێٌجەر ثۆًبو ضییەکبى,لە ًبو ضکۆڵەی

رر اکبپیلەری,دوزەوە و ربوەک دەثێزە کبرێ خىێٌجەر دەڕوا ثۆ ضییەکبى,قەثبرەی ثچىک دەثێ ,گىێچکەلەی چەپ
ئۆکطجیي ,ۆچکەیبى داوە و ثە جیبوازی خەضزیدەوری ضیکڵذاً,ۆچکەکبى,وە هىولىلە خىێٌەکبىدەگبرە ضیکڵذاً

,ثەاڵم وریبثي هەهىو ضًبو ًزە ًبو کبپیلەری و وە ئەویع دواًۆکطیذ و پبغەڕۆکبى دەخبرەوە دەچێ
ەڕێزەوە وەردەگرێ و ئەوی کەی دەگ ی٠١ئۆکطجیٌەکە ًبچێزە خىێٌەوە,ئەرىاًیي ثڵێیي ڕێژەی لە ضەدا 
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خىێٌەکە دەثبرەوە ثۆ ,ضروغذ,پبغبى خىێٌهێٌەریع
اًێ لە ڕێگەی ئەو گىێچکەلەی چەپ. دڵ ًبرى

وزە و پێىیطزی خۆی وەرگرێ,هەروەک ,غبخىێٌجەراًەوە
ًەکبًی دڵ لە هبضىلکە پێک هەر خبًەیەکی کە,خب

 .ێىیطزیبى ثە وزەیەثوە ,هبرىوى
اضذ کۆرۆًەری الی ڕ,گەی خىێٌجەرەلەڕێ,ثە کىرری لێرەیب

خىێٌجەرە کۆرۆًەری الی چەپ,گىێچکەلە و  ,
  .ضکۆڵەکبى,وزە وەردەگرى و لە ئیع ًبکەوى

 

 
SAnode,رێ ثۆ خبًە و غبًەکبًی ثەغی ضەرەوەی ًیػبًەی کبرەثبیی دەًێ,ضذکە دەکەوێزە ًبو گىێچکەلەی ڕا

 .لە هێػکذاvagus nerve ی کبریگەری دەثێ ثە ۆئەهەظ خ,دەوروثەری
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ثە ذەضزێ ڵهەAV node گرژ دەثٌەوە و پبغبى ,بییەکە,خبًە و غبًەکبًی گىێچکەلەلە دوای ًبردًی ًیػبًە کبرەث
ئەواًیع ئەیذەى ثەضکۆڵەکبى و  وbundle branch ئەیذا ثە  عدوارر ئەوی ,وەرگررٌی ًیػبًە کبرەثبییەکە

 .چرکەیب ڕوو ئەیب 0.8دڵێکی ثێ کێػەدا لە ەئەواًیع گرژ دەثي و پبڵ ثە خىێٌەوە ئەًێي,ئەهبًە هەهىوی ل

- 
  

ثیٌیٌی چبالکییە کبرەثبییەکبًی دڵ,لەڕێگەی گرایفیکەوە,یبخىد لە ڕێگەی وێٌەوە,پبظ داًبًی ئبهێر لە هەًێ ,وارە
 .ECG کىرد ثۆ ئەهە پێٌبضەیەکی ,غىێٌی دیبریکراوی جەضزەی کەضەکە

 
 

 
وە چۆى هبضىلکە خبًەکبًی دڵ,هەڵذەضزي ثە گۆڕیٌی ئیلیکزریکبڵ )کبرەثبیی(ثۆ گرایفیکی,ئەهە لێرەدا زۆر 

هیچ,ضزیوىڵییەکی )هۆغیبر  وی خۆد,ئێوە ضێ خبًە,لە دڵ وەردەگریي و لەثەر ئەوەیگرًگە,لێرە ثیهێٌە پێع چب
 لە حبڵەری,م کبرەیە ئەم هبضىلکە خبًەیەی دڵکردًەوە( لەضەر ًییە,ثۆیە لە حبڵەری ئبضبییە و گرژ ًەثىورەوە,لە
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resting membrane potentiol ),)خبًە لە ثەغی جیبوازی جەهطەرداری پەردەی ,ئەویع ثریزییە لە,کە
 .ًبوەوە و دەرەوەیذا,وە ثەغێىەیەکی ئبضبیی لە ثەغی ًبوەوەیذا,ًێگەریڤە,وە دەرەوەغی پۆزەریڤە

 
کبرێ خبًە لە ثبری ئبضبیی خۆیەری وە هیچ ضزیوىڵی لەضەر ًییە,ئەو کبد لە حبڵەری حەواًەوەی خبًەدایە,وە 

ضۆدیۆم و ,( resting membrane potentiol ),کە پێی دەگىررێ0٢ثڕی هلی ڤۆڵزییەکەی دەکبرە ًبقص 
 ٠٢کبلطیۆم,پۆزەریڤي,وە لە ثەغی دەرەوەی خبًەداى,دوای ثەرکەورٌێک و ئبگبدار کردًەوەیەک, دەڕوارە ًبقص 

ئەهەظ وا دەکب,کە ثەغی دەرەوەی پەردەی خبًە پۆزەریڤ ثێ,پبغبى ,(treshold potentiol) وە پێی دەگىررێ
کە وەک وەرگر لەضەر خبًەکە ,دەکەوێ,ڕاضزەوخۆ ئەو پڕۆریٌبًەی رەکی ثەر خبًەکەکبرێ کە ضزیوىلەیزێکی دە
هلی  ٠٢ب,کە وردە وردە ًبقص وە ئەهەظ وا دەک,يثە هەًذێ جۆری ئبیۆًەوە,چبالک دەئیع دەکەى,وە ربیجەري ث

 ثێزە خىارەوە و وردە وردە کەم دەکب,رب دەگبرە ضفر و ضەری ضفریع,ڤۆڵزەیج گەیزذ ضۆدیۆم,ڤۆڵذ
چبًەڵ,چبالک دەثێ و کبربیۆًەکبى )ثبرگە پۆزەریڤەکبى( دێٌە ژورەوە,هۆکبرەکەغی دەگەڕێزەوە ثۆ ئەو 

 .....ضزیوىلەیزە دەرەکییە,کە ثەر هبضىلکە خبًەی دڵ دەکەوێ
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پەردەی خبًەکە,جۆگەی ئبیۆًی دەکرێزەوە,ژهبرەیەکی زۆر لە 

ًێگەریڤی ضۆدیۆم دێزە ژوورەوە,وە ئەم حبڵەرەظ کە ریبیذا 
ی پێی ًبوەوەی خبًە کەم دەثێزەوە ,و دەڕوا ثۆ پۆزەریڤ

 .دەگىررێ )دیپۆلەرایسەیػي (
 

جۆگەکبًی کەی رری ضەر پەردەی خبًە,وەک کبلطیۆم و 
پۆربضیۆم,ئەواًیع لەگەڵ هبرٌی ضزیوىڵی,ئەکرێٌەوە,وە خبًەی 
ضبغ و ضەالهەد و ئبضبیی ثڕێکی زۆر لە پۆربضیۆهی ریبیە,و 

وە لەم کبرەیە,خبًە پۆربضیۆم  .ثەو هبددەیە,گەر ثەراوردی ثکەیي ثە ثەغی دەرەوەی پەردەی خبًەدەوڵەهەًذە 
لە دەضذ ئەیب,وە جۆگەی ئبیۆًی کبلطیۆم,کە کبلطیۆم لە ثەغی دەرەوە هەیە,چبالک ثىوە,دێٌە ژوورەوە,وارە 

کبربیۆًی وەردەگرێ,و  لەم کبرەیە خبًە هەروەک چۆى ڕاضزە,کە کبربیۆًی لە دەضذ ئەیب,ثەهەهبى غێىەظ
ئەهەظ وا دەکب کە ثباڵًص درووضذ ثێ لە ًێىاى وەرگرري و وًکردًی کبربیٌۆى,پۆزرڤێزی, وە جەهطەرداری ًبو 

و  خبًەظ وردە وردە کە گەغزجىوە ضفر و پۆزەریڤ ثىو ثىو,لەو حەددەی خۆی دەهێٌێزەوە,وارە لە ضفر
ردە پەردەی خبًەی دڵە هبضىلکە,دەلەرێزەوە و جۆگەی پبغبى وردە و,ثە هێڵێکی ڕاضذ دەڕوا هخًذيك لخضخرٌ
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ئبیۆًی لەضەر ئەو خبًەیە چبالک دەثێ ربوەک,جۆگەی 
ئبیۆًی کبلطیۆم دیبر ًبهێٌێ,وە جۆگەی ئبیۆًی 
پۆربضیۆم,هەر ثەردەواهە لە ًبردًە دەرەوەی پۆربضیۆم 
و ثۆیە لەم کبرەیە ڕاضزەوخۆ,ئەرکی کبرەکە لە 

 0٢ەوە,ربوەک دەگبرە ًبقص ضفر,زیبرر دادەثەزێزە خىار
و وەک جبری ضەرەربی لێذێزەوە,ئەهەظ پێی دەگىررێ 
)ریپۆلەرایسەیػي (,وە هەردووک پێکەوە دیپۆلەرایس و 
ڕیپۆلەرایس وە ئەو ًێىاًەظ پێکەوە,کە هبوەیەکی کبری 

دروضذ ,( action potential) ضفر ثىوە, ئەرکی کبر
  .دەکەى

 
خبًە,لەرەلەر ثەردەوام دەثێ ربوەک دەگبرە لێىاری خبًە و دەپەڕێزەوە ثۆ خبًەیەکی پبغبى لەضەر پەردەی 

کە دەپەڕێزە ضەر ئەو,هەهبى حبڵەد ,(gap junction) دی,وە لە ًێىاى خبًەکبى ئبوێٌەی ئەلیکزرۆًی هەیە,یبخىد
د ًەکەیي,لە کە لێرە ثبضوبى کرد ثەضەر ئەوی کەظ دێ و دەڕوا ثۆ خبًە هبضىلکەی ضێیەم,ثەاڵم لە یب

گىێچکەلە و ضکۆڵە لە جیبری ئەوەی کە ضۆدیۆم ثێزە ًبو ,کبلطیۆم دێزە ًبو,ثەًذە ثەوەوە,دیپۆلەرایس,کبلطیۆم و 
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 .....ضۆدیۆم وەردەگرێ, ڕیپۆلەرایس,کبلطیۆم و ضۆدیۆم لە دەضذ ئەیب
   

 
دەکەوێزە ثەغی ضەرەوەی الی ڕاضزی گىێچکەلەی ڕاضذ,لەڕێگەی ًیىرۆًەوە,لەالیەى هێػک کۆًزڕۆڵ کراوە,لە 

چرکەیەکذا,ًیػبًەی کبرەثبیی دەًێرێ, وە ثە حىکوی ئەوەی کە دڵ لە ثەغی ضەرەوەی هبرىوە ثە الی  ٢,٠هەر 
خىارەوەی کە زۆررریي ثەغی دڵە,الی چەپی هرۆڤەکەوەیە,ثۆیە ئەم خبًەیە,ًیػبًەی کبرەثبیی ڕاضزذا و ثەغی 

 .ثۆ خبًەکبًی رری دوو گىێچکەلە ثەغێىەی ثۆ خىارەوە و الی چەپ دەًێرێ
 

وە لەم کبرەیە خبًەکە,دیپۆلەرایسەیػي ی ثەضەر دێ,لە پێػزر ثبضوبى کردووە کە چۆى ڕوو ئەیب,ثۆیە خبًە ثە 
گىێچکەلە,ئەرکی خبًەکە وەردەگرێ و دەیگىازێزەوە ثۆ خبًەی دوای خۆی,ربوەک دەگبرە,پێکجەضزی خبًەی 

کە فبیجەرە و هەر یەک لە دوو گىێچکەلە و دوو ضکۆڵەی لە یەک ,(septum) ًێىاى هەردوو گىێچکەڵە و ضکۆڵە
ًەثێ,کە ئەویع , AV node جیب کردووەرەوە,لێرەوە ئەرکی خبًە هیچ غىێٌێکی ًییە ثۆ دەرثبز ثىوى,رەًهب

دەکەوێزە لێىاری هەردوو گىێچکەلەی الی ڕاضذ و چەپ,وە هەردوو ضکۆڵەظ لە خىارەوەیەری,ثەهەر 
و  SA node خبو ئیع دەکب لە چبو AV nodeخبًەکبًی ,پبغبى ئەوە ثساًي,حبڵ,خبًەکبًی ضەرەوە گرژ دەثي
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لەضەر ئی ضی  PR segment وە هۆکبری دەرکەورٌی
اًذًی,دەگبرە رر دیپۆلەرایس, دوای رێپەڕجی ثە ڕێکی,دوا

ەی ڕاضذ و چەپ کە لە ًێىاى ضکۆڵ,ضێپزبڵ هبیۆکبردیۆم
,کە ئەویع دوو bundle branchثە,دایە,دوارر دەگەیي

 bundle branchالی ڕاضذ و الی چەپ,ًەخۆغی,لقە
block ئب لێرەیب ڕوو ئەیب,ثە حىکوی گیراًی یەکێ لەو,

دوو لقەی,کە هەری یەکیبى ثۆ گىێچکەلەیەکەوە,دوارر 
پبرکێٌجی ضێڵ,کۆهەڵە خبًەیەکي,غۆڕثىوًەرەوە ثە 
دیىاری هەردوو ضکۆڵەکبى و ثگرە پێکهبرەی دیىاری 

 AV ا,وە ثەضزراوى ثەگرژثىوى د دێي, یبرهەری ضکۆڵەکبى دەدەى لە bundle branchلەدوایضکۆڵەکبًي و 
node ەوە. 

 
 
 
 :رووى کەیٌەوە,ثە ثەراورد ثە هبضىلکە خبًەی دڵ avnode پبغبى ثب هۆکبری خبوی-



 [DIRECTED/SARKO AKO] 
 

 
 

Page ۱۷ 
 

  

 
  .ثچىوکيAV node خبًەکبًی .٠
ژهبرەی خبًەکبًی زۆرى و ئەهەظ وا لە ئەرکی خبًە  .٠

  .دەکبد,کە کبرێکی زیبرری ثىێ ثۆ رێپەڕیي پیبیذا
  . ئبوێٌەی ئەلیکزرۆًی کەهە .٣
کبلطیۆم,دیپۆلەرایس دەکبد,لە جیبری ضۆدیۆم,کە وە  .4

 ئەویع خبورر لە چبو ضۆدیۆم دەجىڵێ
ڤۆڵزە,کە ئەهەظ رىاًبی ڕاکێػبًی کبلطیۆم کەهزر دەکب,گەرثەراوردی هلی  ٠٢-جەهطەرداری خبًەکەی  .١

دڵ ثێ , avnode وە هێسیػی کەهزرە,کبرێ,ئەرکی خبًە دەگبرە .mlv 0٢-ثکەیي ثە پبرکێٌجی,کە ئەو 
 ........ًگە لەو کبرەیەدە

 
خۆی دەگەیەًێزە دیىاری ًبوەوەی ضکۆڵەی چەپ,وە لە ًێىاى هەردوو ,Avnode دیپۆلەرایسەیػي, لە ڕێگەی

 هبى هەیە, septal myio cardium,ضکۆڵەی چەپ و ضکۆڵەی ڕاضذ,ئێوە
 

و پبغبى ئەویع گرژ دەثێزەوە,وە  septum ئەو هبضىلکە خبًبًەی ضکۆڵەی چەپ,ئەرکی خبًەکە دەگەیەًي ثە
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دوارر ئەویع دەیگەیەًێ ثە ثەغی ڕاضزی ضکۆڵە و ئەویع ثۆ خۆی گرژ دەثێزەوە,وارە خبًەکبى لە ًبوەوە ثۆ 
دەرەوە,وە لەثەر ئەوەی کە ئەرکی خبًەکە ثە ڕاضزەوخۆی لە ضکۆڵەی چەپە,ثۆیە ثەهێسررە لەوەی الی ڕاضذ, 

چەپ گەورەررە لە ضکۆڵەی ڕاضذ,وە هێسی گرژثىوًەکەغی چىًکە وەریگررىوە لە ضێپزەم,ضکۆڵەی 
ڕوو ئەیب لە هبوەیەکی  av node زیبررە,کەوارە لێرەوە دەگەیي ثەوەی کە ئەو گرژثىوًبًەیە لە دوای

 :کەهذا,ثریزییە لە
 

 .خىار ثۆ ضەرseptum گرژثىوًی .٠
 .ضەر ثۆ خىارmajor گرژثىوًی هەردوو ضکۆڵەکبى .٠
 .رخىار ثۆ ضەbasalچەپ گرژثىوًی ثەغی کۆربی ضکۆڵەی .٣
 .خىار ثۆ ضەرbasal.گرژثىوًی ثەغی کۆربیی ضکۆڵەی ڕاضذ .4
 .خبوثىوًەوەی ضکۆڵەکبى .١
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 ي هەریەک لەهبًە لەضەر وەرەقەECG 
 ؟چۆى دەردەکەوى

 
 
 

 PQRST wave ثۆ ًبضیٌەوەی,ضەیرێکی وێٌەکە ثکە
segment,interval ثەڕووًی هەرضێکیبى دیبرە 

 
  .درووضذ دەکبد Pگرژثىوًی گىێچکەلە.ضەر ثۆ خىار.غەپۆلی  .٠
هبوەیەکی پێذەچێ ربوەک دەیگەیەًێزە هبضىلکەی ,و پبغبى av node خبًە لەالیەىوەرگررٌی ئەرکی  .٠

  .درووضذ دەثێ PQ segment.ضکۆڵەی چەپ
 .درووضذ دەکبدQ گرژثىوًی ضێپزەڵ هبیۆکبردیۆم. خىار ثۆ ضەر.غەپۆلی .٣
 .درووضذ دەکبدR ضکۆڵەکبى ثەهێسێکی زۆر.ضەر ثۆ خىار.غەپۆلیگرژثىوًی هەردوو  .4
 .دەکبددروضذ  .S.گرژثىوًی ثەغی کۆربیی هەردوو ضکۆڵەکبى.)ثبضبڵ(,خىار ثۆ ضەر .١
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 دوای ئەوەی کە خبًەکبًی دڵ هەهىویبى گرژ ثىوًەوە و هىجەثێزی رەواوی خبًەکبًی گررەوە,کبرێکی. .٠
  .درووضذ دەکب ST segment,کەهی دەوێ و هبوەیەکی کەم وا دەهێٌێزەوە

 .دەکب درووضذ  .Tڕیپۆلەرایسی خبًەکبًی ضکۆڵە و هبرٌەوە ضەر خۆیبى .٠
 

پبغبى ئێوە دەهبًەوێ پێکیبى ثگەیەًیي,گەر گرژثىوى هەر یەک لەواى ثە ئبڕاضزەی ضەر ثۆ خىار ثىو,ئەو کبد 
ئبڕاضزەکەی پۆزەریڤە, وە گەر خىار ثۆ ضەر ثىو ئەو کبد,ًێگەریڤە,وە گەر لەضەر وەرەقەی گرافیکەکە 

زیبرر ثەرز یبخىد ًسم ,هەرب هێسی زیبرر ثێ,کەم ثىو وەک خەرێکی ڕێک دەردەچێ هێىرثىو,یبخىد قىەکەی
ئەو کبد خەرەکە درێژ دەثێزەوە و پبغبى دەردەکەوێ,وە گەر جىاثی ,,وە گەر درەًگ جىاة داًەوەی هەثێدەثێ

 . ًەثىو,ئەو کبد ,خەرەکە ڕێک دەردەکەوێ و ئەپەڕێزە ضەر غەپۆلی دوارر
 

 
دەردەکەوێ لەضەر هێڵکبری و ئێطبظ ثە کىرری ثبضی چۆًییەری خۆ  PQRST کە,هەروەک ثبضوبى کرد

گررٌی دەکەیي,ئەو پەڕەی کە لەًبو ئبهێرەکەدایە,لە چىارگۆغەی گەورە پێکهبرىوە,خێرایی پەڕەکە,دەرچىوًی 
چىارگۆغەی ثچىک  ١لە ,ە هەر یەک لەو چىارگۆغە گەوراًەظلە هەر خىلەکێکذا,و چىارگۆغەی گەورەیە, ٣٢٢

چرکەیەک,یەک چىارگۆغەی گەورە رێ دەپەڕێٌێ,وە لە  ٢,٠پێک دێ,ثۆ ضەر,ثۆ خىار کەوارە,ئبهێرەکە لە هەر
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هن  ١وە ثەرزی هەر چىارگۆغەیەکیع  ,چرکەیەک,یەک چىارگۆغەی ثچىک رێ دەپەڕێٌێ ٢.٢4هەر 
 .ػی ثەهەهبى غێىەدەثێذ,پبًی

 

هێڵی ڕێکوبى هەیە, دەکرێ هەًێ جبر کەهزر ثێ,ثەپێی  ١لەضەر وەرەقەی ئی ضی جی ئێوە,گەر ثە ڕێکی ثیگریي,
 . normally threeئبهێرەکە

 
 .V4 دەضذ پێ دەکب ربوەک lead I لە .٠
 .V5 ربوەک دەضذ پێ دەکبlead II لە .٠
 .V6 دەضذ پێ دەکب کۆربیی دێ ثەlead III ثە .٣
 .leadII ثەش رەًهب پێک دێ  .4
ئێوە کە ثبضی ئەو هێڵکبرییە دەکەیي,ثبضی ,ثە پێی پێىیطزی,هەر لیذێکی کەی ثۆ زیبد ثکرێ,ىدخیب V5 لیذی .١

وە دەغکرێ کە ًەخۆغی کە هەثێ,ثەهبوثەغی لەگەڵ یەکێک لە لیذەکبًی کە  ,لیذی دوو دەکەیي
 .دەضزٌیػبى ثکرێ
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: 
1.Precordial lead or chest 
limb:(V1,V2,V3,V4,V5,V6.). 
2.limb lead:aVR,aVL,aVf,I,II,III.. 

 
ضەرەرب ضٌگی ًەخۆغەکە,غزێکی لێ دەدرێ ربوەک 

ECGێطزی ثە ثبغی دەرکەوێ,وە قبیویع,ثلکێ ثە پ
ێ هەثێ,پبغبى وەک ًبث,ەو غىێٌبًەی کە ئیػی لەضەر دەکرێل,وە جلى ثەرگ,ضەر ضٌگییەوە,دەضذ و قبچی 

غزێکی زۆر ثبظ ,گەر هىوەکبًی ضەر ضٌگی ال ثجرێذ هەر داًەیەک لە غىێٌی خۆی,دوارر,لەوێٌەکە دیبرە
ثساًرێ خەلەلی ریب ًییە,یبخىد هێڵەکبى ثە ثبغی دەرکەورىە و ,ئەڵقە الثجرێ,چێکی جیهبزەکە ثکرێدەثێ,ئبضي و 

 .خەلەل ًییە و رەواو
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لەضەر قبچی چەپی ,aVfلەضەر دەضزی چەپ دادەًرێ ,aVlلەضەر دەضزی ڕاضذ دەدەًرێ  ,aVrپبغبى

ا لە  .لەضەر ًبکرێ,هەر دوو داًە لەهبًە,لیذضێکی ًىێ درووضذ دەکبدادەًرێ,وە قبچی ڕاضذ,هیچ ئیػێکی 
 دروضذ  aVr aVf درووضذ دەثێ,ااا لە ًێىاى aVr aVf درووضذ دەثێ,اا لەًێىاى aVrو  aVl ًێىاى
 .دەثێ

بوەیی,ڕەظ,هۆر,دوارر ثەم رەضەل ضىلەیە,ڕەًگی ضىر,زەرد,ضەوز,ق V6 ثۆV1 وە ثۆ ڕەًگەکبًیع ثەم غێىەیە
 .ضىری جلگیر و دەضزی چەپ زەرد,قبچی چەپ ضەوز و قبچی ڕاضذ ڕەغی جلگیرە,ڕاضزیدەضزی 
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دەکرێ کەوا ًەخۆغەکە ثەهۆی ًبڕێکی لێذاًی دڵەوە وە ثەهۆی ًبڕێکی 
غەپۆلەکبًیػەوە ًەخۆغییەکی کەغی هەثێ ئەهە زۆر ئبضبییە و هیچ 

کە دوارر ventricular tachy cardiaکێػەی ریب ًییە,وەک ًەخۆغی 
 ػبئەاڵ ثبضی دەکەیي.ئیٌ

 جەخذ لەضەر ئەوە ثکەوە کە هەهیػە دەثێ لە حبڵەری ئبضبیی-
٠ .P wave ثۆ ضەرثێ لە پێع,پۆزەریڤ ثێQRS.  
 .٠لە لیذی QRSدەرکەورجێ لە پێع   p waveدەثێ .٠
 

ە ئبهێرە چىًکە گەر ًێگەریڤ ثىو,ئەو کبد,خەلەل هەیە,ئیزر یب ل
 دڵی الی ڕاضزە. dextro cardiac کبرەثبییەکەیە  یبخىد 

ثیي,کە ئەویع جیهبزی گلڤبًۆ هیزەرەکەیە,کە دەضذ دەکب ثە دیبری کردًی  calibrationوە دەثێ ئبگبداری
وە ثەرزییەکەی دوو ,یەک چىارگۆغە ثێ,چەهبوەیەکی هەیە ,دەثێ پبًییەکەیًەخػەی ئی ضی جی دەثیٌی,کە 

ەو کبد ضٌىر دادەًێ ثۆ گلڤبًۆکە و خىێٌذًەوەکەی چىارگۆغەی گەورە ثێ,وەک لە وێٌەکە دیبرە,چىًکە ئ
 درووضزە.
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 دەثێ ثساًرێ دەرثبرەی ًەخۆظ,رەهەًی ڕەگەزی,کبری کردًی ئی ضی جی,وە ئەو ًەخۆغیی دڵی هەیە یب ًب.
-normal deviation 

دەکرێ لەو دوو لیذە, پبغبى گەر هەردوو ال  QRSدەکرێ و پبغبى ضەیری   aVfو  ٠لیذی پبغبى ضەیری 
 .normal deviation ,پۆزەریڤ ثىو,ئەوە پێی دەگىررێ

 
Left deviation- 

وە ئەوەی ضەرەوەغی ,دەاللەرە لەم ًەخۆغیبًەی خىارەوە ,لیذی یەک پۆزەریڤ ثىو وە ئەوی کە ًێگەریڤ ثىو
 .Left deviation ,پێ دەگىررێ

 
. Normal variant. 

Left bundle branch block. 
(lung disease, prior chest surgery, etc). 

myocardial infarction 
Wolff-Parkinson-White syndrome with “pseudoinfarct” pattern 

(accelerated idioventricular or ventricular tachycardia 
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Right deviation- 

یەکەم لێذاًی و لە لیذی ,پۆزەریڤە Avfئەهەیبى 
 یەکیع ًێگەریڤە:

 
Right bundle branch block. 

(accelerated idioventricular or 
ventricular tachycardia) 

 myocardial infarction. 
Wolff-Parkinson-White syndrome. 

 
Indeterminate dexiation- 

 کەواهەردووکی ًێگەریڤ ثێ,دەکرێ 
Ventricular fibrilation 

 ثێ. یب ثەهەڵ داًبًی غىێٌی لیذەکبى,یبخىد هەثىوًی ًەخۆغی دڵ ثەهۆی ثۆهبوەوە
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یبخىد   regularضەرەرب دەثێ ثەهۆی هەثىوًی چىارگۆغە گەورەکبًەوە,دیبری ثکەیي کە ئبیب 
irregularکە,arrhythmia ی پێ دەگىررێ,ئەویع کبرێ دەثێ,کە پبًزبیی دووR ی یەک,لە هەهىو یەک لە دوا

 ٣٢٢کە,دوارر  ی Rوەرثگرە ,چىارگۆغە ثژهێرە ربوەک دەگەیە ضەری  Rیەکطبى ثێ,پبغبى ,لێذاًەکبًی دڵ دا
 .heart beatداثەغی ژهبرەی چىارگۆغەکبى,دەکبرە لێذاًی دڵ,  

وە گەر ًب یەکطبى ثىو,ئەو کبد, دەثێ,ثەهۆی یبضبییەکی  regular وارەئەهە گەر پبًزبییبى لە یەک یەکطبى ثىو,
کە لەو ًبوەًذەیە  Rخبًەی گەورە وەردەگریي,پبغبى ژهبرەی ئەو    ٠١کەوە لێذاًی دڵ ثذۆزیٌەوە,ئەویع,

 دەکەیي ئەوەی دەردەچێ ثریزییە لە لێذاًی دڵ. ٠٢وەردەگریي وەزەڕثی 
 هەرب پبًزبیی زیبد ثکب لێذاى کەم دەکب,وە هەرب پبًزبیی کەم ثکب لێذاى زیبد دەکب.ثە کىرری 

 ی دەکەیي.٠چەًذ لێذاى ڕوویذاوە,وەری دەگریي,و پبغبى چەًذ داًە ثىو زەڕثی  ٠لە لیذی یبخىد,
 tachyئەوە  ٠٢٢وە گەر زیبرر ثىو لە   brady cardiyئەوە , ٠٢لە ,پبغبى گەر لێذاًی دڵی کەهزر ثىو

cardia. 
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,وە گەر لە ضەروو ئەویػەوە ثێ,ربوەک دەگبرە simple tachy cardiaئەوکبد,ثێ ٠١٢و  ٠٢٢گەر لە ًێىاى 
٠١٢ ,peroxymal tacht cardia٣١٢دەگبرە ربوەک ,وە گەر لە ضەروو ئەو ثێ,  flutter وە گەر لەضەروو
 ..fibrilationثێ لێذاًی دڵ لەهەر خىلەکێکذا ئەو کبد ٣١٢

 پبغبى خبوثىوًەوەی لێذاًی دڵ
 ثۆ ضفر دەکبرە  ٠٢دوارر ,moderate ٠٢ثۆ  4٢ ثىو, پبغبى گەر خبوثىوەوە لەوە زیبرر mild,4٢ثۆ  ٠٢

sever.و زۆر ضبهٌبکە 
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٠.P wave: 
 ,ئەو کبد دەاللەرە,لە درووضذ ثىوًی خەلەل لە گىێچکەلە ,ئیزر هەًێ جبر هەیە,گەر هەر گۆڕاًێکی ثەضەر هبد

خۆی غەپۆلێکی  Pکە ئەویع دەاللەرە لە خەلەل لە,گىێچکەلەی ڕاضذ و وە گەر ,کە قەثبرەکەی زیبد دەکب 
 درووضذ کرد,وەک لە وێٌەکە دیبرە,ئەو کبد ثەغی چەپی دڵ خەلەلی هەیە.

  
برێک چەًذ جبر لێ ئەیب,وارە چەًذ ج,خۆی کە زیب لە حەدی ,پبغبى هەًێ جبر هەیە

دێ,ئەهە  QRSئەوکبد ,درووضذ دەثێ .atrial tachycardiaپێی دەگىررێ  
 

چەًذ جبرێک دروضذ دەثێ وە   p waveکەوەغێىەیەکی کەغی هەیە,
دەکبرەوە,ئەهبیبى دەاللەرە لە ًەخۆغی  ضەرەکەغی ریژ دەردەکەوێ,ئەهە جیبی 
رەخذ ثىوًی لێ دێ,ئەهەًە ثە پەلە لێ  atrial flutter وە هەًێ جبر هەیە وەک,

 .atrial fibrilationی حبڵەرئەهە دەگەڕێزەوە ثۆ ئەیب,خەریکە رەخذ دەثێ 
٠.PRsegment: 

,وارە گەر خەلەلی AV nodeئەهیع هبوەی درێژی خۆی هەیە,پەیىەضزە ثە 
گەر لەو حەددەیە  AV nodeهەثىو,ئەوکبد دەگەڕێزەوە ثۆ هەثىوًی خەلەل لە 

جۆری یەک,یبخىد جۆری   heart blockکەهزری کرد, یبخىد زیبرر ثىو هبًبی 
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 PRوە هەًذێکی کەغی کە ,PRsegmentدوو,یب جۆری ضێیەم,هەًێکی دەًبضرێزەوە ثە درێژ ثىوًەوەی 
segment  درێژ دەثێزەوە لە پڕQRST  دوای خۆی دیبر ًبهێٌێ و دەگبرە,pwaveەهەغیبى ضەر ثە کە, ئ

 هەر ضێ جۆرەکەی.,گیراًی خبًەی دڵە
٣.Q wave: 

وە قىڵییەکەی کەهە,ثەاڵم گەر ثیٌرا کەوا قىڵییەکەی زیبدی ,ًێگەریڤە,ئەهەیبى لە حبڵەری ئبضبیی خۆیذا
ثە غێىەیەک لە  Qجەڵذەی دڵ,وە ًەهبًی  MIدەاللەره ثۆ هەثىوًی ًەخۆغی ,ثیٌرا V1کردووە,یبخىد لە لیذی 

 .ventricular pre excitation,دەاللەرە,لە ًەخۆغً ئبضزی غىێٌەکەی
  

4.QRS complex: 
ثىوى ليرح, دەاللەرە خەلەل درووضذ 

لەضەر چەًذ ًەخۆغییەکی جیبواز,وە 
 دەگەڕێزەوە ثۆ گرژثىوًی ضکۆڵەکبى,وەک ئەهبًەی خىارەوە:

 ,کەوا ثجیٌرێ,,یبخىد دەکرێhyper trophyدەگەڕێزەوە ثۆ ًەخۆغی , Sو لە  Rو هەم لە  QRSدرێژثىوًی 
,یبخىد هیچ کێػەیەکی ریب  hyper thyroidismکە زۆر الوازە ڤۆلزەیجەکەی,کە ئەهەظ دەگەڕێزەوە ثۆ,قەڵەوی,

 .idio ventrcular  rhythmًەثىو,ثەاڵم لە غىێٌی خؤی رەقلەیەکی داثىو ثەرەو خىارەوە,ئەو کبد ًەخۆغی 
هیچ حەرەکەی ًەکردووە و  SAnodeهێػزب ,کە ضکۆڵەکبى گرژ دەثٌەوە و ventricular prematureیبخىد

و لە خبڵێک ثبغە یبخىد هەهىوی ڕێکە ثەاڵم لە خبڵێک ئەو خەلەلی  ًسهە و کەهەQRSلێرەیب دەثیٌی کە 
 ی رێک داوە. QRSرێکەورىوە و 
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وە دەرکەورٌی ثە ثەرز و پبًی و الرییەک لەو غىێٌەی کە ئەوررێ 
Swave درووضذ ثکب. 

 

 
 tachy cardia-1 

 .دەرکەورىوە ضەرەوە وێٌەکەی لە وەک ,خێرایە دڵ لێذاًی و کىررە یەک دوای لە یەک ی Rدوو ًێىاى هبوەی
 

 
 
 

 
   2-Atrial flutter 

,پبغبى لەدوای ىەیەکی ریژ ئبضبیی وەرگررىوەکردووە,وە غێزیبدی  Pwaveخبڵی جیبکەرەوەیبى ئەوەیە,کە ڕێژەی 
 فیجریلەیػي ئەرریبڵ,رەًیػذ لە ضەرەوە لەوێٌەکەی ,بر ضکۆڵەکبى,گرژثىوًەوەیەک دەکەىئەوەوە,ئەو کبد یەک ج

  .دەرکەورىوە
 

Atrial fibrillation-3 
 P waveزۆر گرژ دەثێزەوە و ثە پەلەیە وەهێسەکەی کەهە,دەثیٌي,کە  Pwaveلەم کەیطەیب,ثە حىکوی ئەوەی کە 
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هێػزب,ثەرز ًبثێزەوح و گرژثىوًەوەیەک, کۆربیی ًەهبرىوە,جبرێکی کە دەگەڕێزەوە ضەرەربو وە گرژ دەثێزەوە,پبغبى ثەو 
دێ و ئەهەظ دەًبضرێزەوە  QRSخذ ثىو واى,ئەو کبد یەک خک رحچەًذ داًەیەکي,ثەدوای یەک و Pwaveغێىەیە دەڕوا,
 زۆر ثە ئبضبًی.

Ventricular premature beat-4 
 

ڕیوىًزەدا دەکبد و  QRSلەم کەیطەیب,دەثیٌی کە غێىەی ئی ضی جی لە گرافیکەکە,ئبضبییە,ثەاڵم,لە پڕ دەثیٌیي,کە
 پبغبى,هەڵذەگەڕێزەوە,وە دوای چەًذ لێذاًێکی کە هەم دووثبرە دەضذ پێ دەکبرەوە و دووثبرە درووضذ دەثێزەوە.

 
Ventricular tachy cardia-5 

چەًذ حبڵەرێکی ًب ئبضبیی وا  وەک هبڵێکی لێذێ,پبغبى و  QRSرێک چىوى ڕوو ئەیب,لە 
 پػزەوە وێٌەی لەو وەک ح,وارر خراپ دەثێزەودووثبرە هەم ڕێک دەثێزەوە و د

  . دەرکەوورىوە

ventricular flutter-6 

و ثە دوای یەکي و لێذاًی دڵ , Pwaveزۆر ثە پەلە پەلی درووضذ دەثێ و هیچ دەرکەورٌێک ًییە ثۆ QRSئەم کەیطەغیبى,
 .دەرکەوورىوە خىارەوە ضىچەی لەم وێٌەیەی ئەو وەک ,زۆرە

7-ventricular fibrillation                                          

ئەهەیبى ثبزًەکە ثە رەواوەی وەک خڕثىوًی لێذێ و زۆر خێرایە لێذاًی دڵ و ئبهبژە ثە گرژ 
 ثىوى دەکب لە چەًذ خبڵێکی جیبواز,لە ضکۆڵەی ًەخۆغەکەدا.
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Asystole- 8 
ڕاضزەهێڵێکی لێذێ و لێرەیب دەاللەرە,لە هردًی دڵ و کۆرب ضبری هێڵی گرافیکەکە وا خەریکە وەک 

 .دايخژیبًی ًەخۆغەکە

 
Heart block-9 

ضێ غێىەی جیبوازی هەیە,وە جۆری دووی ثەش ثە رەًهب ثۆ خۆی ضێ گرافیکی جیبوازی 
,کەم ثىوًەوەی دووریەکەی یبخىد زیبدکردًی QRSی رێک چىوًەکبى,دەگەڕێزەوە ثۆ هەیە,رەواو

 دووریەکەی یبخىد هەر ثەرەواوی دیبر ًەهبًی وەک لە وێٌەکە دەردەکەوێ.
 
 

torsades de points-10 
 QRSکی ری و پی ًییە,وە هێسی دایە,وە هیچ دەرکەورٌێ QRSەیي,دەثیٌیي کە رێکچىوًەکە لە لێرەیب گەر ضەیری وێٌەکە ثک

 جبرێ زیبدی کردووە و پبغبى جبرێکی کەظ کەهی کردووە و ئەهەظ ًبڕێکی درووضذ کردووە.



 [DIRECTED/SARKO AKO] 
 

 
 

Page ۳٤ 
 

  

 
 

accelerated idio ventricular-11 

 
 12-peroxemal atrial tachy cardia 
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13-walf Parkinson syndrome 

 

 
14-junctional tachy cardia 

 
15-hyperkalemia 

 

 


