
Էլեկտրասրտագրություն  
(ԷՍԳ- ЭКГ-ECG)՝  

այբուբենից մինչև գործնական 
կիրառություն 

ԵՊԲՀ հետբուհական շարունակական կրթության 
ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոն 

 Ֆ․ Ի․ Մուրադյան 
Էրեբունի ԲԿ 

Անհետաձգելի սրտաբանության բաժանմունք 
 



Սրտի ֆունկցիաները, որոնք 
իրականացվում են ՍՀՀ-ի միջոցով  

 
• Ավտոմատիզմի 
Սրտի ավտոմատիզմը իմպուլսները ինքնուրույն 
գեներացնելու հատկությունն է։  
• Հաղորդականության  
Սրտի հաղորդականությունը էլեկտրական 
իմպուլսները մկանաթելերին հաղորդելու, փոխանցելու 
հատկությունն է։ 
• Գրգռականության ֆունկցիաներ 
 Սրտի գրգռականությունը սրտամկանի և 
հաղորդչական համակարգի դրդման, գրգռման 
ֆունկցիան է՝ ի պատասխան էլեկտրական 
իմպուլսների։  
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Սրտի հաղորդչական համակարգը 
կազմված է 

• սինուսային 
հանգույցից,  

• ատրիո-
վենտրիկուլյար 
հանգույցից,  

• Հիսի խրձից՝ աջ և 
ձախ ոտիկներով,  

• Պուրկինեի 
թելիկներից։ 
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Սինուսային հանգույց 

• Իրականում ավտոմատիզմի 
հատկությամբ օժտված են նաև 
ՍՀՀ-ի բոլոր հատվածները, 
սակայն ամենաբարձր 
ավտոմատիզմով օժտված է 
սինուսային (սինո-ատրիալ կամ 
Կիս-Ֆլակի) հանգույցը, որն 
ընկճում է մյուս հատվածների 
(էկտոպիկ ավտոմատիզմի 
կենտրոնների) ակտիվությունը, 
և համարվում է առաջին կարգի 
ավտոմատիզմի կենտրոն։  

 
• Սինուսային հանգույցը  գտնվում է աջ նախասրտի վերին հատվածում, վերին 

սիներակի բացման շրջանում։ Այն կազմված է հատուկ տիպի միջաձիգ- զոլավոր 
մկանաթելերից, որոնք գեներացնում են էլեկտրական իմպուլսները 60-90զ/ր 
ինտենսիվությամբ։ Սրանք կոչվում են նաև P-բջիջներ։  
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Միջհանգուցային հաղորդչական 
ուղիները 3-ն են՝  

• Բախմանի, որը 
կազմված է 2 ճյուղից, 
որոնցից մեկով 
ինպուլսը ԱՆ-ից 
հաղորդվում է դեպի ՁՆ, 
իսկ մյուսով՝ դեպի ԱՎ 
հանգույց։ 

• Թորելի  

• Վենկենբախի 
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Ատրիո- վենտրիկուլյար հանգույց 

ԱՎ հանգույցը (Աշոֆ- Տալալաևի) 
գտնվում է միջնախասրտային 
միջնապատի ստորին հատվածում ԱՆ 
կողմից և շարունակվում է 
միջփորոքային միջնապատի վրա աջից։  
 

Նրա ավտոմատիզմը 
կազմում է 40-60 զ/ր և 
կոչվում է  երկրորդ կարգի 
ավտոմատիզմի կենտրոն։  

ԱՎ հանգույցն օժտված է ՍՀ-
ից ստացած իմպուլսների 

հաղորդումը դանդաղեցնելու 
հատկությամբ (0,08-0,1վրկ)։ 
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Հիսի խուրձ՝ աջ և ձախ ոտիկներով 

Հիսի խուրձը գտնվում է ՄՓՄ-ի 
հաստության մեջ և համարվում է 
երրորդ կարգի ավտոնատիզմի 
կենտրոն։ Ակտիվությունը՝ 30-40զ/ր  
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ՀԽՁՈ ճյուղերը 

Հիսի խրձով և նրա ոտիկներով իմպուլսի 
տարածման արագությունը 0,1- 0,4 վրկ է։ 
Այս ճյուղերը ավարտվում են միոկարդի 
հաստության մեջ Պուրկինեի թելիկներով, 
որոնք օժտված են ամենացածր 
ավտոմատիզմով(20-25զ/ր)։  
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Դեպոլյարիզացիա 

• Առաջին հերթին ապաբևեռանում է ՄՓՄ-ի ձախ հատվածը՝ 
0,02 վրկ արագությամբ, և աջ փորոքի մեծ մասը։  

• 0,04-0,05 վրկ հետո ապաբևեռանում է ՁՓ-ի գագաթը և 
միջին հատվածը,  

• իսկ 0,06-0,08 վրկ հետո՝ ՁՓ-ի, ԱՓ-ի և ՄՓՄ-ի բազալ 
հատվածները։  

 
 
Փորոքների ապաբևեռացման տևողությունը 0,08-0,1 վրկ է։ 
Եթե փորոքային կոմպլեքսի տևողությունը  ≥ 0,11-ից, ապա 
առկա է ներփորոքային հաղորդականության խանգարում, 
հիսի խրձի որևէ ոտիկի մասնակի կամ լրիվ պաշարում։  
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ԷՍԳ արտածումները 
ԷՍԳ արտածումները իրենցից 
ներկայացնում են սրտի 
էլեկտրական պոտենցիալների 
տարբերությունը։  

4 ստանդարտ էլեկտրոդները 
տեղադրվում են ծայրանդամների 
վրա, որոնք գրանցում են 
ստանդարտ արտածումները։ 

Կրծքային էլեկտրոդները 6-ն են, 
տեղադրվում են IV և V միջկողային 
տարածությունում։ 
V1 և V2 արտածումները ցույց են 
տալիս աջ փորոքի պատկերը, V3-ը՝ 
ՄՓՄ-ի, V4-ը՝ ՁՓ գագաթի, V5 և V6-ը՝  
ՁՓ կողմնային պատի։ 
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Էնդհովենի եռանկյունին 
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Կրծքային արտածումներ 

FM 



 
ԷՍԳ պատկերը 

 

FM 



ԷՍԳ  ատամիկները 

• ԷՍԳ -ի վրա 
տարբերում ենք հինգ 
հիմնական 
ատամիկներ՝ P, Q, R, 
S, T: 

• Իզոգծից վեր գտնվող 
ատամիկները 
կոչվում են դրական 
ատամիկներ՝ P, R, T,  

• Իզոգծից վար 
ուղղված 
ատամիկները 
կոչվում են 
բացասական՝ Q, S:  
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ԷՍԳ սեգմենտներն ու ինտերվալները 
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Որքանով են կարևոր ԷՍԳ 

սեգմենտները՞․․․ 
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P  ատամիկ 
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Սինուսային P ատամիկի ցուցանիշները․ 

  
• II արտածման մեջ P-ն միշտ 
դրական է, իսկ aVL-ում՝ միշտ 
բացասական, 

• Որպես կանոն դրական է I և 
III արտածումներում, 

• V1 և V2 արտածումներում + 
կամ ±,  

• V3-V6 արտածումներում՝ 
դրական, 

• Տևողությունը՝ 
առավելագույնը 0,1վրկ (0,03-
0,1վրկ) 

• Բրձրությունը՝ 2,5մմ 
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PQ ինտերվալ 

Իմպուլսը SA հանգույցից միջհանգուցային տրակտով (Բախմանի, Թորելի, 
Վենկենբախի) հաղորդվում է AV հանգույցին, որտեղ տեղի է ունենում 
իմպուլսի ֆիզիզոլոգիական կանգ 0,08-0,1վրկ: 
Այն ԷՍԳ-ի վրա համապատասխանում է PQ սեգմենտին։  
Նրան ավելացնելով P ատամիկի տևողությունը(0,03-0,1վրկ), կստանանք 
կստանանք PQ ինտերվալի տևողությունը՝ 0,12-0,20վրկ։ 
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Փորոքային կոմպլեքս 

1. ՄՓՄ-ի ձախ 
հատված և ԱՓ՝ 
0,02 վրկ․ 
 

2. ՁՓ-ի գագաթը և 
միջին հատվածը ՝ 
0,04-0,05վրկ, 
 

3. Սրտի հիմային 
մասը՝ ՁՓ-ի, ԱՓ-ի 
և ՄՓՄ-ի բազալ 
հատվածները՝ 
0,06- 0,08 վրկ։   
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QRS կոմպլեքսի ցուցանիշները․ 

 
1. QRS կոմպլեքսները 
տվյալ արտածման մեջ 
պետք է լինեն միանման, 

2. Տևողությունը՝ 0,08- 0,1 
վրկ․, 

3. R ատամիկի 
բարձրությունը II 
արտածման մեջ պետք է 
լինի մինչև 20մմ, 

4. Q ատամիկը պետք է <¼ 
R-ից 
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ST սեգմենտ և T ատամիկ 

Նորմայում փորոքների 
գրգռման(ապաբևեռացման, 
դեպոլյարիզացիայի) պրոցեսը դեռ 
չավարտված, սկսվում է հակառակ 
պրոցեսը՝ վերականգնման, թուլացման 
(վերաբևեռացման, 
ռեպոլյարիզացիայի) պրոցեսը։ Սա 
աստիճանական պրոցես է։ Եվ երբ այս 
2 պրոցեսները դառնում են 
հավասարազոր, գալիս է մի պահ, որ 
նրանց վեկտորների գումարը 
հավասարվում է զրոյի և ԷՍԳ-ի վրա 
մենք ունենում ենք իզոգծի մի հատված, 
որը կոչվում է ST սեգմենտ։ Իսկ T 
ատամիկը արդեն կոնկրետ 
վերականգնման պրոցեսն է՝ 
ռեպոլյարիզացիան։  
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Tատամիկի, PQ և PQ ինտերվալների և  ST 
սեգմենտի ցուցանիշները նորմայում 

• T ատամիկը․ 
1.Բացասական է aVR 
արտածման մեջ, 
2.Դրական է I, II, aVF, V2-V6 
արտածումներում, 
3.Իսկ III, V1, aVL 
արտածումներում կարող է 
լինել +, -, ± 

• PQ , QT ինտերվալների և ST 
սեգմենտի գնահատում 

1. PQ  ինտերվալի տևողությունը 0,12-
0,20վրկ է, կարող է լինել 
երկարացած կամ կարճացած, 

2. QT ինտերվալի տևողությունը 0,36-
0,45վրկ․է, 

3. ST սեգմենտը գտնվում է 
իզոէլեկտրական գծի վրա, կարող է 
լինել նրանց բարձր (էլևացիա) կամ 
ցածր (դեպրեսիա)։ Դեպրեսիան 
կարող է լինել հորիզոնական, թեք- 
վերել և թեք- վայրէջ։  
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PQ ինտերվալի ստորին սահմանը 0,12 վրկ է։ 
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Ինչպե՞ս հաշվել սրտի ռիթմի հաճախությունը 
 

Սովորաբար ԷՍԳ գրանցումը կատարվում է 25 մմ/վ կամ 
50 մմ/վ արագությամբ։ 
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Ինչպե՞ս ճանաչել ԷՍԳ արագությունը և 

վոլտաժը 
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Ինչպե՞ս հաշվել սրտի ռիթմի 
հաճախությունը 

25մմ/վ արագությամբ գրանցման դեպքում 1վայրկյանում գրանցվում 
է 25մմ ԷՍԳ ժապավեն,որն իրենից ներկայացնում է 5մեծ վանդակ, 

որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված է 5 փոքր վանդակներից։ Այսինքն, 
1մեծ վանդակի չափը 5մմ է(25մմ:5=5մմ), իսկ տևողությունը՝ 

0,2վրկ(1վրկ։5=0,2վրկ), իսկ 1 փոքր վանդակի տևողությունը՝ 0,04վրկ 
(0,2 վրկ:5=0,04վրկ)։ 

 

FM 



Ինչպե՞ս հաշվել սրտի ռիթմի 
հաճախությունը 

50մմ/վ արագությամբ գրանցման դեպքում 1վայրկյանում գրանցվում 
է 50մմ ԷՍԳ ժապավեն, որն իրենից ներկայացնում է 10 մեծ վանդակ, 
որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված է 5 փոքր վանդակներից։ Այսինքն, 

1մեծ վանդակի չափը կրկին 5մմ է(50մմ:10=5մմ), սակայն 
տևողությունը՝ 0,1վրկ (1վրկ։10=0,1վրկ), քանի որ գրանցումն ավելի 
դանդաղ է ընթանում։ Իսկ 1 փոքր վանդակի տևողությունը՝ 0,02վրկ է 

(0,1վրկ:5=0,02վրկ)։ 

 

FM 



Սրտի էլեկտրական առանցքների որոշում 
 

Սրտի էլեկտրական առանցքը սրտի էլեկտրաշարժիչ 
ուժի գումարային վեկտորն է։ 

 

FM 



ՍԷԱ-ի ձախ և աջ շեղում 

FM 



Bayley 1943թ․-ին առաջարկեց 

FM 



Նորմալ ՍԷԱ, α = 30-70  

Եթե ՍԷԱ-ի գումարային վեկտորը գտնվում է α = 30-70 աստիճանների սահմանում, 
ապա այն նորմալ է 

 

FM 



Հորիզոնական ՍԷԱ, α = 0-30  

Եթե ՍԷԱ-ի գումարային վեկտորը գտնվում է α = 0-30 աստիճանների սահմանում, 
ապա այն հորիզոնական է։  

 

FM 



ՍԷԱ-ի ձախ շեղում,  α< 0  

Եթե ՍԷԱ-ի գումարային վեկտորը փոքր է α< 0 աստիճանից, ապա այն 
շեղված է դեպի ձախ 

FM 



Ուղղահայաց ՍԷԱ, α = 70-90  

Եթե ՍԷԱ-ի գումարային վեկտորը գտնվում է α = 70-90 աստիճանների 
սահմանում, ապա այն ուղղահայաց է 

 

FM 



ՍԷԱ-ի աջ շեղում, α > 90  

Եթե ՍԷԱ-ի գումարային վեկտորը մեծ է α > 90 աստիճանից, ապա այն շեղված է 
դեպի աջ 

 

FM 



α անկյան հաշվում 

FM 



Շնորհակալություն 

FM 


