
 (ECG) از سیر تا پیاز دستگاه الکتروکاردیوگرام

با شدت گرفتن استرس های محیطی به خصوص در   (ECG) دستگاه های الکتروکاردیوگرام بدون شک استفاده از

محیطهای کالن شهرها و هم چنین بیماری های مانند چاقی به یکی از وسایل بسیار پرکاربرد در زمینه پیشگیری و  

پزشکی تبدیل شده است به طوریکه استفاده از آن در تشخیص به یکی از اصلی ترین تجهیزات پزشکی تبدیل شده  تشخیصی 

 است. 

 :در این مقاله خواهید خواند

  (Electrocardiogram)اساس کار دستگاه الکتروکاردیوگرام  •

 گرفتن نوار قلب الکتروکاردیوگرام  نحوه •

 (Electrocardiogram Leads)لید های الکتروکاردیوگرام  •

 الکتروکاردیوگرام شیوه لیدگذاری •

 

تغییرات پتانسیل الکتریکی ناشی از تحریک  ی شدهیا نوار قلب به نمودار ثبت  (Electrocardiogram ) الکتروکاردیوگرام

شود.قلب سیگنالهاي الكتریكي تولید مي كند كه مي تواند به مشخص می ECG شود. معموالً با مخففعضله ی قلب گفته می

عنوان ابزار تشخیص عملكرد نواحي مختلف قلبي مورد استفاده قرار گیرد. پتانسیل هاي الكتریكي تولید شده توسط قلب در  

این دستگاه دارای یک سری لید و گیره  راسر بدن منتشر شده و اختالف پتانسیل هائي را در سطح بدن بوجود مي آورند.س

 .به قفسه سینه و گیره ها به دست و پای بیمار وصل می شود (Leads)لیدها های اتصال می باشد که 

 (Electrocardiogram)اساس کار دستگاه الکتروکاردیوگرام 

 

 کاردیوگرافی چیست؟الکترو

روش بدون دردی است که فعالیت الکتریکی قلب را ضبط می کند. نوار قلب یکی از بی خطرترین و ساده ترین اقداماتی 

است که اطالعاتی ارزشمند در مورد قلب به پزشک می دهد. جریان الکتریکی منتشر شده از قلب توسط الکترودهایی که با  

استاندارد به دست ها و پاها و جلوی سینه وصل می شوند می تواند در تشخیص بیماریهای قلب با ارزش رنگهای مختلف 



باشد. نوار قلب در بررسی دردهای قلبی و سکته های قلبی ارزش باالئی دارد و به عنوان اقدام روتین در تمام کسانی که 

 .مشکالت حاد قلبی دارند صورت می گیرد

 الکتروکاردیوگرام  گرفتن نوار قلب نحوه 

در ضمن اتاق نوار قلب باید گرم باشد تا فرد  . بهتر است فرد به دور از استرس بوده و وعده غذایی سنگیدن نخورده باشد

 دچار لرزش بدن نشود ، زیرا لرزش بدن ) چه عمومی یا در اثر سرما ( روی نوار قلب تأثیر سوء می گذارد و به اصطالح

موهای بلند سینه نیز مانع ثبت صحیح نوار قلب می شوند . نوار قلب هیچگونه برق یا   . ایجاد می کند (Parasite)پارازیت

جریان الکتریسته ای به بیمار القاء نمی کند . فرد باید ساعت و سایر لوازم فلزی خود را در بیاورد . حلقه نوار قلب کاغذی  

 . زن دستگاه که کمی گرم شود خطوطی نمودار قلب را روی کاغذ ثبت می کندمدرج است که داخل دستگاه قرار دارد و سو

 :(Electrocardiogram Leads)لید های الکتروکاردیوگرام  

 

 معروف است، استفاده مي شود و معموالً سیگنال Leadلید در الكتروكاردیوگرافي از یك جفت الكترود كه به عنوان 

ECG  این لیدها ممكن است به صورت دوقطبي )لیدهاي اصلي( یا تك قطبي انتخاب   برداشت مي شود.از چند لید مختلف

 .شوند

،  ΙΙ ، لیدΙ لید) سه لید اصلي از بدن بیمار ثبت مي شود كه شامل ECG لید به عنوان ثبت 12مجموعاً  ثبت هاي كلینیكي در

بایستي قادر باشد    ECGیك دستگاه مي باشند. vfa (وvl a ، vraو لیدهايv6 تا v1 لیدهاي سینه اي ) لید تك قطبي 9و   (ΙΙΙلید

 .است قفسه سینهالکترود مخصوص  ۶و  مخصوص اندامهاالکترود  ۴ .را ثبت كرده و نمایش دهد لید 12تمام 

  



 الکتروکاردیوگرام  شیوه لیدگذاری





 



:دستگاه الكتروكاردیوگراف شامل اجزاي اصلي زیر مي باشد

 

 صفحه كلید .1

 اتصاالت جانبی  .2

 صفحه نمایشگر  .3

 برد تغذیه  .4

 باطري پشتیبان  .5

 (Recorder) چاپگر .6

 ECG مدارات تقویت كننده .7

 سیستم پردازش ، ذخیره و انتقال اطالعات .8

 صفحه کلید -1



آنها   این قسمت بسته به مدل و شركت سازنده به لحاظ شكل ظاهري و نوع كلید ها مي تواند بسیار متفاوت باشد ولي به وسیله

 :توان كارهاي زیر را انجام دادمي 

 :كلید روشن و خاموش كردن دستگاه

 .بوسیله آن مي توان دستگاه را روشن و خاموش كرد

 :(Auto)و یا خودكار  (Manual)كلید انتخاب نوع عملكرد دستگاه از نظر دستي

میان لیدهاي دوازده گانه هركدام را  بگذاریم اپراتور قادر خواهد بود از  Manual اگر با این كلید مد كاري دستگاه را روي

دستگاه به طور خودكار كلیه دوازده لید را گرفته و  Auto كه مورد نیاز است انتخاب كند. در حالیكه با انتخاب مد كاري

 .چاپ مي كند

 :كلید انتخاب سرعت

كت كاغذ را انتخاب كند. سرعت  به وسیله این كلید اپراتور دستگاه، مي تواند بسته به نوع بیمار و توصیه پزشك، سرعت حر

 .را داشته باشد 50mm/s و یا 25،  5حركت كاغذ مي تواند یكي از مقادیر 

 :(Gain)كلید تنظیم ضریب تقویت موج خروجي 

مي  2cm/mvو یا  1،  0/5به وسیله این كلید مي توان اندازه موج رسم شده بر روي كاغذ را تنظیم كرد. مقادیر معمول آن، 

 .باشد

 :(filter keys)كلید فیلتر 

 .از این كلید براي فعال و یا غیر فعال كردن فیلتر دستگاه استفاده مي شود

 :(Lead Selection)كلیدهاي انتخاب لید 

باشیم مي توانیم لید مورد نظر خود را انتخاب كنیم. قابل ذكر است كه  Manual بوسیله این كلیدها در صورتیكه در مد كاري

 .غیر فعال مي باشند Autoلیدها ( در مد این كلید)یا ك

 :1mv كلید

در خروجي ایجاد مي شود كه جهت تست خروجي و نیز تنظیم قلم مي توان از  1mvبه وسیله این كلید یك سیگنال به اندازه 

 .آن استفاده كرد

قطع و یا شدت صداي  دستگاه را  (Beezer)بیزربه وسیله آن مي توان  :(volume adjustment keys)كلید تنظیم صدا 

 .آن را تنظیم كرد. این كلید در بعضي از مدلها وجود ندارد

به وسیله این كلید و پس از انجام تنظیمات الزم، دستگاه شروع به گرفتن نوار قلب از بیمار   : (Start key )كلید شروع  

 .مي كند

 كلید استفاده كنیم. )در بسیاري از دستگاه هايابري اتمام كار اب ید از این  Manualدر مد  : (Stop key)كلید پایان  

ECG كلید Start و Stop در یك كلید ادغام شده اند) 



 (Lateral connections)اتصاالت جانبی -2

 :اتصاالت جانبي دستگاه شامل بخشهاي زیر مي باشد

 .جهت تامین جریان و ولتاژ مورد نیاز دستگاه،از برق شهري استفاده مي شود :كابل برق 

به دلیل رعایت مسائل ایمني و جلوگیري از اثرات نامطلوبي كه امواج الكتریكي و الكترومغناطیسي   :(Earth)یم زمین س

گرفته شده از بیمار مي گذارد، استفاده از سیم زمین الزامي مي باشد. بسته به   ECG موجود در محیط بر روي كیفیت 

كشي آب، شوفاژ و در نهایت در صورت در دسترس نبودن هیچ یك از  امكانات موجود مي توان از كابل كشي زمین، لوله 

 .موارد فوق از تخت بیمار براي اتصال سیم زمین استفاده كرد

موجود در بازار  ECG لید باشد ولي اكثر دستگاههاي 12و یا   6، 3بسته به نوع دستگاه مي تواند شامل  :كابل اتصال لیدها 

 .لید را دارند 12توانایي دریافت و پردازش 

 



 

 صفحه نمایشگر -3

صفحه نمایشگر جزو قسمت هاي ضروري دستگاه نیست و در مدلهاي قدیمي و برخي از مدل هاي حاضر در دستگاه وجود 

 .ندارد

هاي سیاه   LCD موجود در بازار، ممكن است از نوع ECG صفحه نمایشگرهاي به كار رفته در انواع مختلف دستگاه هاي

 .هاي رنگي باشد LCD و یا گرافیكي و نیز و سفید تك خطي

 بسته به نوع و مدل دستگاه از صفحه نمایشگر براي نمایش تنظیمات دستگاه و در برخی مدل ها برای نمایش خروجی

ECG گرفته شده از بیمار استفاده می شود. 

 :برد تغذیه-4

دستگاه برعهده دارد و بسته به نوع دستگاه از قسمت هاي  مورد نیاز  dc این برد وظیفه تبدیل ولتاژ برق شهري را به ولتاژ

 :مختلفي تشكیل مي شود كه عمده ترین آنها به شرح زیر مي باشد 

 (فقط در بعضي از مدلها) v110/220 سلكتور •

 فیوز محافظ ) فقط در بعضي از مدلها (  •

 مدارات ایزوالسیون  •

 ترانس كاهنده یا اتوترانس كاهنده •



 مدارات یكسو كننده  •

 رات تثبیت كننده مدا •

 فن ) فقط در بعضي از مدلها ( •

 (فقط در بعضي از مدلها ) DC دورو ي برق •

 باطری پشتیبان  -5

عالوه بر استفاده از برق شهري، از یك باطري قابل شارژ نیز جهت تامین انرژي الكتریكي مورد   ECG اغلب دستگاه هاي

 .ممكن نیست،استفاده مي كنندنیازدستگاه در مواقعي كه استفاده از برق شهري 

 : به كار مي روند عبارتند از ECG انواع باطري هایي كه در دستگاه هاي

 NI-Cd باطریهاي نیكل كادمیوم •

  SLA باطریهاي سرب اسید •

 (Recorder)چاپگر -6

گرفته شده از بیمار بر روي كاغذ از این سیستم استفاده مي شود و شامل قسمت هاي زیر    ECG به جهت چاپ اطالعات

 : مي باشد

 :كه وظیفه ثبت اطالعات بر روي كاغذ را به عهده دارد و از لحاظ نحوه ثبت اطالعات به انواع زیر تقسیم مي شود :رسام

 هري رسامهاي داراي قلمهاي جو •

 رسامهاي داراي قلمهاي حرارتي  •

 رسامهاي ماتریس حرارتي یا كریستال حرارتي •

 .دارد  ECG مدل آخر به دلیل مزایاي مختلفي كه نسبت به مدلهاي دیگر دارد، كاربرد بیشتري در دستگاه هاي 

 .چاپگر بسته به نوع دستگاه مي تواند در آن واحد یك یا چند موج را بر روي كاغذ رسم كند

 :سیستم تغذیه كاغذ

 .و با سرعت مورد نظراپراتور، را به عهده دارد ECG وظیفه تامین كاغذ مورد نیاز رسام، به منظور رسم نمودار •

استفاده مي شود كه براي تغییر سرعت آن، ولتاژ كاري آن را به وسیله مدارات  DC براي این كار از یك موتور •

 .كنترلي تغییر مي دهند

از مخزن تا مقابل رسام و درنهایت خروج آن از دستگاه از یك سري غلطك و چرخ دنده استفاده  براي هدایت كاغذ  •

 .مي شود

 .كاغذ مورد نیاز چاپگر را در خود ذخیره مي كند :مخزن كاغذ

 .وجود كاغذ را در مخزن كاغذ را چك كرده و اتمام آن را بوسیله آالرم به اپراتور اعالم مي كند :سنسور كاغذ



 

 : رات تقویت کننده دستگاه الکتروکاردیوگراممدا-7

 .یك تقویت كننده تفاضلي است كه آمپدانس ورودي باالیي دارد ECG تقویت كننده

باید به نحوي طراحي شده باشد كه در مقابل فشارهاي ولتاژ باالي الكتروشوك و الكتروكوتر مقاوم باشد.  ECG تقویت كننده

محافظ ورودي باشد.براي حفاظت مدار در مقابل ولتاژهاي باالي ورودي معموالً از یكي  بنابراین بایستي داراي مدار 

 :روشهاي زیر استفاده مي شود

 .خاصیت این دیودها این است كه نمي گذارند ولتاژ دو سرشان از حد معیني باالتر رود :دیود زنر

میكرو آمپر تجاوز كند. لذا براي این   50از نباید  ECG جریان ورودي تقویت كننده AAMI بر اساس استاندارد :دیود

مقصود از دیودهایي استفاده مي كنیم كه در حالت عادي مقاومت كمي دارند ولي با افزایش جریان ورودي مقاومتشان 

 .افزایش یافته و نمي گذارند جریان دوروی به تقویت كننده از این حد تجاوز كند

می   ECG مسیر ورودي دستگاه براي محافظت بخش تقویت کننده مقاومت: از تعدادي مقاومت به طور سري در

باید   ECG مي باشد.عالوه براین تقویت كننده 100Hzتا  0.05Hz  بین ECG پهناي باند فركانسي تقویت كننده شود.

 .مناسب جهت حذف سیگنالهاي مزاحمي كه بر روي دستگاه تاثیر مي گذارند، باشد فیلترهای داراي

مي باشد كه براي حذف تداخالت ناشي از نویز برق شهر   (Notch Filter)فیلتر میان نگذر یكي از مهمترین این فیلترها، 

 .استفاده مي شود



 سیستم پردازش،ذخیره و انتقال اطالعات -8

 .این سیستم بسته به نوع و مدل دستگاه مي تواند كامالً با امكانات متفاوتي ظاهر شود

 :واند شامل بخشهاي زیر باشداین سیستم مي ت

 سیستم انتخاب لیدها •

 سیستم ذخیره اطالعات بر روي انواع حافظه ها •

 ارسال اطالعات بر روي شبكه •

 امكان تبادل اطالعات از طریق مودم •

 امكان تشخیص خودكار آریتمي ها و گزارش آنها به اپراتور در جهت تشخیص سریع بیماري  •

 یق پورت هاي دستگاه تبادل اطالعات با كامپیوتر از طر •

 

 خالصه و جمع بندی 

امیدواریم توانسته باشیم مطالب ارزنده و کاربردی را برایتان تهیه کرده باشیم. صمیمانه آماده شنیدن نظرات و تجربیات تان 

شده است  به منظور جمع آوری و تدوین مطالب ارائه شده زحمات زیادی کشیده  .هستیمدستگاه الکتروکاردیوگرام  درباره

 .ممنون می شیم در صورت استفاده از مطالب نسبت به لینک به اصل مطلب همکاری داشته باشید

 


