
KHẢO SÁT
TRỤC ĐIỆN TIM VÀ 

VÙNG CHUYỂN TIẾP

BƯỚC ĐẦU ĐỌC

ĐIỆN TÂM ĐỒ

BS PHẠM QUANG HUY
BS TRẦN THỊ MAI



ĐTĐ thông thường khảo sát biến đổi điện thế của tim 
theo thời gian từ 12 góc nhìn khác nhau:

 Mặt phẳng trán:     6 CĐNB: I, II, III, aVR, aVL, aVF

 Mặt phẳng ngang: 6 CĐTT: V1, V2, V3, V4, V5, V6
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TRỤC ĐIỆN TIM
(MẶT PHẲNG TRÁN)

Thường chỉ tính trục của 
QRS = góc α

 Bước 1: Định ¼ dựa 
trên QRS ở I, aVF

 Bước 2: Tìm CĐ có 
QRS nhỏ nhất, (+)#(-): 
trục thẳng góc với CĐ 
đó

 Bước 3: Tinh chỉnh dựa 
vào QRS đã chọn ở 
bước 2



TRỤC ĐIỆN TIM
TRÊN MẶT PHẲNG TRÁN 

Ở NGƯỜI LỚN

 -30→+90° Trục bình thường

 -30→-90° Trục lệch trái 

 -30→-45° Trục lệch trái trung bình (moderate)

 -45→-90° Trục lệch trái nhiều (marked)

 90→180° Trục lệch phải

 90→120° Trục lệch phải trung bình (moderate)

 120→180° Trục lệch phải nhiều (marked)

 -90→180° Trục lệch quá mức ?

 Nếu tất cả các phức bộ QRS ngoại biên đều (+)#(-): 
Trục vô định 







VÙNG CHUYỂN TIẾP
(MẶT PHẲNG NGANG)

 Bình thường 
các sóng R, 
S ở các 
CĐTT biến 
thiên theo 
trình tự , 
chuyển tiếp 
(R # S) ở 
V3-V4



 Chuyển tiếp sớm (ở V2, có thể ở 
V1) = tim xoay ngược chiều kim 
đồng hồ: Gặp trong NMCT sau 
thực, dầy thất phải. Có thể là biến 
thể của bình thường.

 Chuyển tiếp muộn (ở V4V5 hoặc 
hơn) = tim xoay theo chiều kim 
đồng hồ: Gặp trong NMCT thành 
trước, bệnh phổi, thành ngực dầy. 
Có thể là biến thể của bình thường 
đặc biệt ở ♀.

THAY ĐỔI VÙNG CHUYỂN TIẾP
(TIM XOAY TRÊN                   

MẶT PHẲNG NGANG)





TIM BÊN PHẢI
(DEXTROCARDIA)

 Trục lệch phải với P và QRS (-) ở I 

 Δ≠ đặt nhầm điện cực tay P↔T dựa vào R tiền 
tâm giảm dần từ V1→V6 (reverse R wave 
progression) 


