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Zapis EKG w stanach
zagrożenia zdrowotnego
zawał
Zaburzenia rytmu serca
NZK

EKG
1.
2.

Ocena zaburzeń rytmu serca :
diagnostyka kołatań serca, nierównej pracy serca zgłaszanej
przez pacjentów
ocena pracy stymulatora
Ocena zmian patologicznych w sercu (choroba niedokrwienna
mięśnia sercowego, wady serca)
Ocena zaburzeń ogólnoustrojowych np. przy zaburzeniach
elektrolitowych, chorobach tkanki łącznej, zatruciach np.
lekami
Diagnostyka objawów takich jak: ból w klatce piersiowej,
omdleń, utrat przytomności jako wykluczenie bądź
potwierdzenie ich kardiologicznych przyczyn
Monitorowanie przebiegu choroby i leczenia u pacjentów z
rozpoznana chorobą układu krążenia
Pracownicze badanie okresowe
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EKG

Elektrofizjologia serca
•

Komórka w stanie spoczynku posiada
potencjał spoczynkowy (przezbłonowy gradient
ładunków elektrycznych) zwany polaryzacją,
który warunkowany jest :
1. Elektroujemnością wnętrza komórki (-90mV),
zależną od przewagi głównie anionów
organicznych nad kationami (głównie K) .
2. W stanie spoczynku błona kom. nie
przepuszcza jonów Na i nie pozwala na drodze
biernej dyfuzji wnikać jej do komórki zgodnie z
gradientem stężeń

2

2017-11-26

Elektrofizjologia serca
1.

2.

Jest przepuszczalna dla
jonów K, który zgodnie z
gradientem stężeń wychodzi
z komórki, przeciwdziałając
wyrównaniu różnicy
potencjału zew/
wewkomórkowego
Istnienie enzymatycznej
pompy jonowej ATP-azy,
która wbrew gradientowi
stężeń i wbrew potencjałom
ładunków elektrycznych
wydala z komórki jony Na+ i
wprowadza jony K+ w
proporcji 3Na / 2K

ATP- aza
•

•
•

•

Jest to enzym białkowy. Składa się z dwóch
rodzajów podjednostek: α (112 kDa) i β (35 kDa)
tworzących w błonie komórkowej
heterotetramer 2α2β.
Miejsce wiązania ATP znajduje się na podjednostce
α.
Siłą napędową tego enzymu, potrzebną do
pompowania jonów sodu i potasu,
jest hydroliza ATP. ATP-aza Na+-K+ jest
fosforylowana przez ATP w obecności jonów sodu
i magnezu. Do podjednostki α, która jest związana z
ATP, wiązane są trzy jony Na. Następnie ATP
ulega hydrolizie, a zmiana konformacji białka
pozwala na przetransportowanie jonów sodu na
zewnątrz komórki, gdzie zostają uwolnione z
kompleksu. Następuje tu związanie dwóch jonów
potasu, a następnie defosforylacja - wywołująca
ponowną zmianę konformacji, pozwalającą na
przeniesienie jonów potasu do wnętrza komórki. Tu
uwolnienie jonów następuje po przyłączeniu
cząsteczki ATP.
Fosforylacja zależna od Na+ i defosforylacja
zależna od K+ są krytycznymi reakcjami
enzymu. Cykl enzymatyczny trwa 10 ms. Tak więc
pojedyncza pompa, pracując przy maksymalnej
prędkości (100 obrotów na sekundę ), transportuje
w ciągu sekundy 300 jonów Na+ i 200 jonów K+.
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Potencjał czynnościowy czyli zmiana potencjału błonowego pod wpływem bodźca
czyli fali pobudzenia z układu bodźcotwórczo- przewodzącego.

• W momencie pobudzenia
komórki bodźcem
elektrycznym, następuje
zmniejszenie ujemnego
ładunku jej wnętrza do
wartości -65mV, zwanej
potencjałem progowym, przy
którym następuje gwałtowny
napływ jonów Na do komórki,
warunkowany otwarciem
kanałów dla Na, w wyniku
czego następuje szybka i
całkowita depolaryzacja
wnętrza komórki.

Potencjał czynnościowy
• Od wartości potencjału przezbłonowego – 40mV
następuje także otwarcie kanałów dla Ca i
napływ jonów Ca do komórki. Prąd Ca znacząco
różni się od prądu Na- narasta wolno i trwa
długo- faza plateau potencjału czynnościowego.
• Wzrost stężenia Ca pobudza uwalnianie Ca z
siateczki endoplazmatycznej i rozpoczęcie
skurczu włókien mięśniowych.
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Potencjał czynnościowy
• Faza wstępnej
repolaryzacji: zależy od
nagłej inaktywacji prądu
Na, aktywacji
przejściowego
odśrodkowego prądu K
przez kanały otwierające
się w momencie
osiągnięcia przez
potencjał błonowy –
40mV oraz od napływu
jonów Cl do wnętrza
komórki

Potencjał czynnościowy
• Faza druga- faza plateau –
faza powolnej repolaryzacji, tu
potencjał błonowy jest
względnie stabilny przez ok.
100ms co, jest specyficzną
cechą kardiomiocyta w
porównaniu z innymi
komórkami ustroju. Jest to
wynik równowagi stałą pracą
pompy Na/K , słabnącym
dokomórkowym prądem Ca i
paroma odśrodkowymi
prądami K
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Potencjał czynnościowy
• Faza 3- szybkiej
repolaryzacji,
dominuje silny
odśrodkowy prąd K ,
wygasa prąd
dośrodkowy Ca

Potencjał czynnościowy---spoczynkowy
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Komórki rozrusznikowe
• Wyspecjalizowane komórki w mięśniu przedsionków i
komór, które są mają zdolność wytwarzania bodźców
elektrycznych.
• Istotą bodźcotwórczości jest spontaniczna samoistna,
powolna, rozkurczowa depolaryzacja, która zachodzi w 4
fazie potencjału, dzięki stopniowemu zmniejszaniu się
ładunku wnętrza komórki, spowodowane dośrodkowym
prądem Na i Ca i zmniejszeniem przepuszczalności
błony dla K.
• W warunkach fizjologicznych najszybciej bodźce
wytwarzają komórki węzła zatokowego (60-100/min).
- Przyspieszenie tachykardia zatokowa
- Zwolnienie bradykardia zatokowa

Powstawanie i przewodzenie
bodźca
•

Automatyzm czyli zdolność do wytwarzania bodźców- warunkowana przez
spontaniczną depolaryzację w fazie 4 pcz.
• Pobudliwość czyli zdolność do pobudzania pod wpływem bodźca,
warunkowana przez przebieg pcz., a dokładnie przez okres inaktywacji
szybkich kanałów Na
• Refrakcja czyli okres potencjału czynnościowego, kiedy komórka ma
ograniczoną zdolność reagowania na bodźce:
- r. bezwzględna : faza 0,1,2 oraz część 3 kiedy kanały Na są zamknięte i
niezdolne do otwarcia-żaden bodziec nie wyzwoli pcz.
- r. względna: w fazie 3 i trwa od wartości – 65mV prawie do końca fazy 3 (
mniej więcej wierzchołek załamka T), komórka stopniowo odzyskuje
reaktywność , tylko silny bodziec może wywołać pobudzenie
• Faza ranliwa czyli okres zwiększonej pobudliwości, koniec fazy 3 i początek
4 , nawet słaby bodziec może wywołać pobudzenie dodatkowe, ramię
zstępujące załamka T
• Przewodzenie czyli szeregowe wzbudzanie potencjału czynnościowego w
kolejnych komórkach uk. Przewodzącego i wł. Roboczych.
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Układ boźcotwórczo- przewodzący

Składowe:
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Składowe:

Jak powstają załamki
•

•

•
•

W zdrowym sercu najpierw
depolaryzacja węzła SA, potem szerzy
się na przedsionek i powstaje załamek
P (przedsionki maja mało mięśniówki
więc p mała amplituda) do większości
odprowadzeń fala idzie więc
wychylenia są +, wyjątek aVR gdzie
fala idzie od elektrody, następnie
osiąga węzeł przedsionkowokomorowy leżący w dolnej części
prawego przedsionka ---w zdrowym
sercu jedyna droga, która może
pobudzenie iść do komór!
Aktywacja węzła AV , nie daje
załamków, ale wpływa na odstęp PQprzewodzi wolniej, aby zabezpieczyć
komory przed szybkimi rytmami
przedsionka ( np. przy migotaniu)
Następnie dochodzi do pęczka Hisa,
któy w przegrodzie międzykomorowej
dzieli się na prawą i lewą odnogę.
W zdrowym sercu fala depolaryzacji w
przegrodzie idzie od lewej do prawej
strony
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Fizyczne podstawy EKG

Rejestracja EKG
•

Potencjały elektryczne generowane
przez serce odbiera się za pomocą
odprowadzeń:
1. Jednobiegunowych: 3-kończynowych i 6przedsercowych
2. Dwubiegunowych-3
Rutynowe EKG = 12 odprowadzeń
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Odprowadzenia
• Odprowadzenia jednobiegunowe:
1. Elektroda badająca to elektroda +, która jest w
miejscu badanego potencjału, druga to
elektroda obojętna ( którą w kończynowych
stanowi połączenie pozostałych 2 elektrod –
modyfikacja Goldbergera; a w
przedsercowych stanowią połączone przewody
kończynowych- elektroda Wilsona), gdzie
napięcie = 0
2. aVR, aVL, aVF, V1-V6

Odprowadzenia kończynowe
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Odprowadzenia przedsercowe
•
•
•
•
•
•

V1 – czerwona elektroda - w
prawym 4 pmż przy
brzegu mostka
V2 – żółta elektroda - w lewym
4pmż. przy brzegu mostka
V3 – zielona - w połowie
odległości pomiędzy elektrodami
V2 a V4
V4 – brązowa elektroda - w
lewym 5pmż. w linii środkowoobojczykowej lewej
V5 – czarna elektroda - w lewym
5pmż w linii pachowej przedniej
lewej
V6 – fioletowa elektroda - w
lewym 5pmż w linii pachowej
środkowej lewej
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Odprowadzenia kończynowe
dwubiegunowe
• Elektrody umieszczone są w punktach o różnym
potencjalne i rejestrują RÓŻNICĘ potencjałów
między punktami.
• W tym odprowadzeniu umieszczamy 4 elektrody
na ciele badanego:
- elektroda czerwona – prawa ręka (RA)
- elektroda żółta – lewa ręka (LA)
- elektroda zielona – lewa goleń (LF)
- elektroda czarna – prawa goleń (tzw. punkt
odniesienia; ziemia)

Odprowadzenie I
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odprowadzenie II

odprowadzenie III
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Jak EKG patrzy na serce:
• Każde odprowadzenie kończynowe patrzy
na serce w płaszczyźnie czołowej i pod
innym kątem:
aVR od prawego ramienia, aVL od lewego
ramienia, a aVF od nóg
• Każde przedsercowe patrzy w
płaszczyźnie poziomej i dookoła klatki
piersiowej

Składowe prawidłowego EKG
• Linia izoelektryczna: linia podstawowa przebiegająca
pomiędzy załamkami T i P
• Załamki: wychylenia od linii izoelektrycznej
• Odcinki : pomiędzy załamkami
• Odstępy: odcinek +załamek
• Zespół QRS: fragment krzywej obejmujący załamek Q, R
i S; każdy załamek + to R, przed R każdy – to Q , po R –
to S, ponowny + R’ , ponowny – to S’, jeśli brak załamka
– to zespół typu R, jeśli brak załamka + to QS
• Część krzywej EKG przedsionkowej: załamek P i
odcinek PQ
• Część krzywej EKG komorowej: zespół QRS, odcinek
ST i załamek T

17

2017-11-26

Kierunek wychylenia
• Przepływ prądu w kierunku elektrody
powoduje wychylenie +
• Przepływ prądu od elektrody wychylenie –
• Przepływ prądu przez elektrodę
wychylenie dwufazowe
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Zawał mięśnia sercowego OZW
• Martwica tkanki mięśnia sercowego, zmiana
nieodwracalna.
• EKG: obrazuje sekwencję niedokrwienieuszkodzenie- martwica zwana jest
elektrokardiograficzną ewolucją zawału,
możemy na tej postawie wnioskować o miejscu,
czasie i rozległości zmian niedokrwiennych.
• Zawał pełnościenny = zawał z załamkiem Q ,
kiedy martwica obejmuje całą grubość ściany
serca.

• Dochodzi do
uszkodzenia mięśnia i
powstania
niedokrwienia w
otoczeniu strefy tego
uszkodzenia.
Martwicy jeszcze nie
ma.
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• Obszar największego
uszkodzenia =
martwica, otoczona
przez poszerzający
się obszar
uszkodzenia i
niedokrwienia

• Obszar martwicy
obejmuje prawie całą
grubość ściany, na
obrzeżach występuje
niedokrwienie i
uszkodzenie.
PATOLOGICZNY
ZAŁAMEK Q
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• Cała grubość ściany=
martwica

• Martwicza tkanka mięśniowa staje się
łącznotkankową blizną, niekiedy tworzy się
tętniak

21

2017-11-26

Zawał podwsierdziowy
• Jest to zawał , w którym martwica nie
obejmuje całej ściany mięśnia sercowego.
• EKG: brak patologicznego załamka Q

Lokalizacja:
•
•
•
•
•
•

Zawał przedniej ściany: V3-V4
Zawał przednio- boczny: I, aVL, V4-6
Zawał przednio- przegrodowy: V1-3
Zawał rozległy przedni: V1-6, I, aVL
Zawał dolnej ściany: II, III, aVF
Zawał tylnej ściany: brak odprowadzeń w
standardowym ekg , możemy dostrzec tylko
odbcia lustrzane patologicznych Q na ścianie
tylnej: Wysokie R w V1-2, obniżenie ST w V1-2
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Naczynie:
• Zawał przedniej ściany: lewa t.w. proksymalna część
gałęzi zstępującej
• Zawał przednio- boczny: lewa t.w pień gałęzi okalającej i
jego odnogi oraz oraz odnoga boczna gałęzi zstępującej
• Zawał przednio- przegrodowy: lewa t. w. gałąź
zstępująca
• Zawał rozległy przedni: lewa t. w. pień lub obie jej
gałęzie
• Zawał dolnej ściany: 80% prawa t. w. gałąź zstępująca,
20% lewa t. w. gałąź okalająca
• Zawał tylnej ściany: lewa t. .w dystalny odcinek, prawa t.
w. gałąź zstępująca, odnoga tylno- boczna
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NZK
Rytmy do defibrylacji:
- Migotanie komór
- Częstoskurcz komorowy bez tętna
Rytmy nie do defibrylacji:
- PEA
- asystolia

Do defibrylacji – migotanie komór
• Brak rozpoznawalnych zespołów QRS;
• Chaotyczna i nieskoordynowana
aktywność elektryczna;
• Przypadkowa częstość i amplituda;
• Wyklucz artefakty i interferencję
elektryczną
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Do defibrylacji – częstoskurcz z
szerokimi zespołami QRS

• Szerokie zespoły QRS
• Bardzo szybkie rytmy
• Jednokształtny lub wielokształtny
(torsade de pointes).
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PEA
• Aktywność elektryczna bez tętna, PEA, rozkojarzenie
elektromechaniczne (Pulseless Electrical Activity):
jest to czynność serca prowadząca do zatrzymania
krążenia.
Charakteryzuje się aktywnością elektryczną rejestrowaną
w zapisie EKG lub na ekranie kardiomonitora przy braku
fali tętna. PEA jest także nazywana nieefektywną
systolą. Podczas PEA u chorego występują drobne
skurcze miokardium, ale są one zbyt słabe, by wywołać
falę tętna lub badalne ciśnienie tętnicze.

Asystolia
• Brak czynności elektrycznej serca, co w zapisie EKG objawia się w
postaci linii zbliżonej do linii poziomej w co najmniej dwóch
sąsiadujących odprowadzeniach EKG.
• W przypadku asystolii rzekomej linia izoelektryczna w zapisie EKG
spowodowana jest problemami technicznymi sprzętu do rejestracji
EKG, złym przyleganiem elektrod do skóry lub błędami w technice
badania; czynność mechaniczna serca jest w tych przypadkach
zachowana.
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Nieprawidłowości w załamkach i
odcinkach
•
o

Mogą wynikać:
Czynników fizjologicznych: wiek, budowa ciała
Chorób serca pierwotnych (kardiomiopatie)
Chorób serca wtórnych (miażdżyca)
Choroby innych narządów np. tarczycy
Przyjmowanych leków
Niektóre zmiany mają decydujące znaczenie
przy rozpoznawaniu ( przy np. zaburzeniach
rytmu) a niektóre określamy jako niespecyficzne
i znaczenia nabierają dopiero w kontekście
całego obrazu klinicznego.

Podział arytmii
• Dysrytmia może być następstwem:
• 1) nieprawidłowego tworzenia potencjałów
czynnościowych 2) nieprawidłowego
przewodzenia impulsów
• 3) obu czynników.
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1)

zaburzenia tworzenia
impulsów

• - impulsy nomotopowe, czyli powstające w
prawidłowym miejscu, rozruszniku serca,
węźle SA; przykłady: bradykardia i
tachykardia zatokowa, niemiarowość
zatokowa
• - impulsy ektopowe, czyli przeniesione
powstające w m. przedsionków, węźle AV
lub komorach; można podzielić na czynne
lub bierne;

Mechanizmy zaburzeń rytmu
• Pobudzenia/ rytmy zastępcze= bierne (Gdy układ
bodźcoprzewodzący nie działa prawidłowo):
Np..skurcze zastępcze
Są to pobudzenia/ rytmy, które powstają w ośrodkach pozazatokowych.
Zaczynają wytwarzać bodźce, gdy częstość pobudzeń w węźle
zatokowym się zmniejsza lub zablokowane jest przewodzenie ich do
komór- tak jest w blokach SA lub AV
Częstość rytmu zastępczego zawsze mniejsza niż rytm zatokowy : gdy
pobudzenie z okolicy węzła AV to 40-60/min, gdy niżej z komór 3040/min.
Pobudzenie zastępcze w EKG zawsze później niż oczekiwane
pobudzenie zatokowe.
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Mechanizmy zaburzeń rytmu
• Pobudzenia/ rytmy czynne( układ bodźcoprzewodzący działa, ale
gdzieś czynnie generowane są impulsy dodatkowe):
• Np..skurcze przedwczesne, częstoskurcz napadowy, migotanie
i trzepotanie przedsionków i komór;
1.Wzmożenie automatyzmu ośrodka ektopowego= powstanie
czynnego rytmu pozazatokowego, związane, albo ze zmniejszeniem
potencjału spoczynkowego albo ze zwiększeniem szybkości
spoczynkowej depolaryzacji albo ze zmniejszeniem potencjału
progowego w komórkach ośrodka ektopowego.
2. Wzmożenie automatyzmu związane z obecnością wczesnych
potencjałów następczych ( w fazie repolaryzacji, koniec 3 fazy) i
późnych potencjałów następczych ( po zakończeniu repolaryzacji, 4
faza), gdy ich amplituda przekroczy wartość potencjału progowego
mamy pojedynczą ekstrasystolię albo częstoskurcz.

Mechanizmy zaburzeń rytmu
3. Zjawisko reentry , czyli krążenia impulsu po obwodzie zamkniętym. Może wystąpić , gdy: mamy
zwolnienie przewodzenia i blok jednokierunkowy. W zdrowym sercu impuls elektryczny powstaje
w węźle zatokowym, biegnie pojedynczą drogą do węzła przedsionkowo-komorowego i dalej,
poprzez pęczek Hisa i jego odnogi do mięśniówki komór. Jeśli przed opisana droga rozdwoi się
na pewnym odcinku i po chwili znów połączy, są spełnione warunki do zaistnienie zjawiska
reentry. Impuls jest przewodzony dalej przez ta drogą szybką, trafia do komórek mięśniowych i
wywołuje ich skurcz. Impuls przewodzony drąga wolniejszą natrafia na komórki już pobudzone,
więc niezdolne do kolejnej natychmiastowej reakcji. Impuls nie może od tak zniknąć, wraca więc
szybka drogą. Jeśli trafi na już „wypoczęte” komórki, pobudza je i wywołuje skurcz. Jeśli komórki
nie są jeszcze zdolne do reakcji (tak zwany okres refrakcji), wzgardzony impuls wraca na drogę
wolną. W ten sposób może dojść do zapętlania się impulsu, zakłóca to prawidłowy przepływ
kolejnych bodźców bloku.
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2) zaburzenie przewodzenia impulsów:

• - między węzłem zatokowo przedsionkowym a przedsionkami
• - między węzłem przedsionkowokomorowym a komorami

Kryteria diagnostyczne:
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Rytm zatokowy prawidłowy
• Jest rytmem
fizjologicznym serca.
• Źródło: węzeł
zatokowy
• 60-100/min

Zwolniony rytm zatokowy, bradykardia zatokowa
•

Bradykardia zatokowa (wynik zmniejszonej częstości powstawania
pobudzeń w węźle zatokowym )- oznacza zwolnienie akcji serca poniżej
60/min, przedłuża się wtedy czas rozkurczu, jeżeli mięsień jest wydolny, a
utrzymaniu pojemności minutowej sprzyja zwiększenie objętości
wyrzutowej- bradykardia oszczędza rezerwy energetyczne m.
sercowego. Na EKG wydłużenie RR.
• Przyczyny:
- Fizjologicznie: u sportowców, w czasie snu
- Patologicznie: CHNS, w zapaleniu m. sercowego, przy podwyższeniu ciś.
wewnątrzczaszkowego, polekowo: B-blokery, naparstnica, zwiększone
napięcie nerwu błędnego np. choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
nagłe odruchowe pobudzenie nerwu błędnego np. ucisk gałek ocznych,
zwolnienie procesów przemiany materii (hipotermia, niedoczynność
tarczycy), efekty toksyczne np. dur brzuszny, żółtaczka, hiperkaliemia
Krańcowo asystolia czyli zahamowanie zatokowe.
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Bradykardia zatokowa

Przyspieszony rytm zatokowy, tachykardia zatokowa
•

•
-

Wynik zwiększonej częstości wytwarzania pobudzeń w węźle zatokowym
>100/ min, zwiększenie częstotliwości zachodzi głównie kosztem rozkurczu
( gorsze wypełnienie komór) i wymaga dużego nakładu energii, zaczyna się
zmniejszać pojemność minutowa. W EKG skrócenie RR.
Przyczyny :
Fizjologiczne: w warunkach wysiłku fizycznego
Patologiczne: podwyższenie temperatury ciała (nasilenie procesów
metabolicznych); nadczynność tarczycy, przyspieszenie procesu
spontanicznej depolaryzacji komórek węzła SA poprzez impulsację
współczulną ( strach, ból) lub wskutek hamowania nerwu błędnego, zmiany
metaboliczne m. sercowego ( np. zapalenie lub niedotlenienie)- zmiana
progu pobudliwości błony komórkowej, krwotok, wstrząs, niewydolność
oddechowa, niedokrwistość, wpływ leków sympatykomimetycznych i
parasympatykolitycznych i alkoholu, kofeiny , nikotyny, hipokaliemia
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Tachykardia zatokowa

Niemiarowość zatokowa:
• Wynik powstawania pobudzeń w węźle zatokowym w
różnych odstępach czasu.
• II postacie:
- n.z. oddechowa: polega na odruchowym przyspieszeniu
rytmu w czasie wdechu i zwolnieniu na wydechu,
spowodowana zmieniającym się napięciem n. błędnego
(odruchowo hamowana czynność nerwu na wdechu);
częsta u dzieci i młodzieży, bez znaczenia
patologicznego
- n.z. bezładna: nie stwierdza się żadnych prawidłowości
w odstępach PP. W przebiegu organicznych chorób
serca
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Niemiarowość zatokowa

Zahamowanie zatokowe
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Pobudzenia ektopowe
Impuls ektopowy wyzwalający skurcz może powstać:
NADKOMOROWO:
1) w przedsionkach ( kształt i kierunek załamka P zależy od
lokalizacji ogniska; w II odprowadzeniu załamek P jest
dodatni, gdy impuls powstał w pobliżu węzła SA, ujemny,
gdy generowany w częściach przedsionków bliższych
komorom
2) w węźle AV lub pęczku przedsionkowo-komorowym
przed podziałem na odnogi
KOMOROWO
3) w mniejszych lub większych odnogach lub obwodowych
komórkach mięśniowych przewodzących,
zlokalizowanych w m. komór

Pojedyncze pobudzenia ektopowe
nadkomorowe
• Niezależnie od tego gdzie generowany
jest impuls fala depolaryzacji szerzy się w
komorach prawidłowo.
• W EKG: QRS- T ma kształt i czas trwania
prawidłowy (impuls nie powstał w
komorach). Poprzedzający odstęp PP jest
krótszy.
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Pojedyncze pobudzenia komorowe
• Zwykle tak wyzwolony impuls rozprzestrzenia się w
sposób nieprawidłowy. W EKG odmienny od
prawidłowego, bardzo zmieniony kształt,
charakterystyczny duży woltaż, długi czas trwania
zespołu QRS; niemal każdy zapis z ujemnym
załamkiem T;
• Zespół QRS charakteryzuje się w tym przypadku dużym
woltażem (amplitudą)- odmienny kierunek szerzenia się
depolaryzacji. W warunkach prawidłowych fala ta
rozprzestrzenia się od przegrody do m. komór(
znoszenie wektorów depolaryzacji), w warunkach
nieprawidłowych fala depolaryzacji obejmuje początkowo
tylko tę komorę, w której powstał impuls ektopowy- stąd
zmiana woltażu.
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DŁUGOTRWAŁE RYTMY EKTOPOWE

• Długotrwałe rytmy ektopowe mogą być czynnymi
lub biernymi;
czynne: to generowanie dodatkowych impulsów ze
sprawnie działającym układem bodźcoprzewodzącym należą tutaj: skurcze
przedwczesne, częstoskurcz napadowy,
migotanie i trzepotanie przedsionków i komór
bierne- takie, gdy rozrusznik wyższego rzędu nie
generuje impulsów lub gdy zniesione jest
przewodzenie fali depolaryzacji, przykłady:
skurcze zastępcze

Tachyarytmie
• CZĘSTOSKURCZ NAPADOWY- zaczyna
i kończy się nagle. Rytm serca jest stały i
szybki (160-280/min).
• Zapis EKG pozwala zlokalizować ognisko
ektopowe (przedsionki, węzeł AV,
komory).
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Częstoskurcz napadowy nadkomorowy

Częstoskurcz napadowy pochodzenia
przedsionkowego-

•

Zespoły QRS prawidłowe, poprzedzone
przez załamek P (o różnym kształcie),
jeśli czynność serca jest bardzo
szybka- załamki P mogą być
wchłonięte przez poprzedzające je
załamki T
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Częstoskurcz napadowy pochodzenie węzłowego
(węzeł AV)-

•

Zmienione umiejscowienie załamka P,
po lub przed zespołem QRS, mogę być
ukryte w zespole QRS
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Częstoskurcz napadowy pochodzenia komorowegoczęste i szerokie, różnokształtne zespoły QRS;
nie poprzedzane przez załamki P

• Diagnostyka jest ważna, bo częstoskurcz
komorowy zwykle dotyczy uszkodzenia serca,
natomiast nadkomorowy może być skutkiem
choroby organicznej.
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Migotanie i trzepotanie
przedsionków
•

Przedsionki przyczyny: pobudzenia o
wysokiej częstotliwości wyzwalane w
przedsionkach poza węzłem SA.

• czynność stosunkowo stała i skoordynowana (220-320/min); fale
pobudzenia( częste, lecz regularne) docierają do węzła AV- nie
wszystkie mogą pobudzić m. komór, trafiają na okres refrakcji AV;
przez węzeł przekazywana jest co druga lub co trzecia itd. fala
pobudzenia (2:1; 3:1);
• -EKG: liczne, regularne fale odpowiadające załamkom P, zespoły
QRS występują z częstotliwością zgodną ze stopniem zaburzenia
przewodzenia przez węzeł AV; charakterystyczne ,,zęby piły” na
odprowadzeniach: II, III i aVF
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•

•

•

- szybka, pozbawiona koordynacji, nieregularną pracą przedsionków (350-600/min), nie ma
efektywnego przemieszczania krwi do komór, nie powoduje ustania pracy serca tak jak to się
dzieje w przypadku migotania komór (funkcja przedsionków sprowadza się bowiem tylko do
dopełniania komór w wymiarze 20-25% ich objętości późnorozkurczowej, gdy tego
dopełnienia nie ma- zachowana jest pojemność minutowa zapewniająca zwykły tryb życia),
migotanie przedsionków może trwać do czasu, gdy z powodu narastającego spadku objętości
późnorozkurczowej komór wyczerpie się rezerwa czynnościowa serca.
- impulsy docierają do węzła AV nie tylko w sposób prawidłowy, ale także od innych miejsc
w przedsionkach, węzeł AV przekazuje ich niewielką część ( większość z nich trafia na okres
jego refrakcji); węzeł Av jest pobudzany w okresach wahających się od 0,3-0,9s; zupełnie
niemiarowa praca komór (akcja komór niemiarowa i wolna- bradyarytmia, akcja komór
niemiarowa i szybka- tachyarytmia)
- EKG: nieobecność prawidłowych załamków P, niemiarowo występujące zespoły QRS o
prawidłowym kształcie i czasie trwania
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•

Komory; przyczyny: niedotlenienie, toksyczne działanie
leków, działanie bodźca mechanicznego np.:
cewnikowanie serca lub przeprowadzaniu na sercu
zabiegów operacyjnych; zaburzenia rytmu serca
(skurcze przedwczesne , częstoskurcz komorowy)

Trzepotanie komór- częstotliwość pobudzeń wynosi
250-350/min; zjawisko bliskie migotaniu
- EKG: bieg zapisu podobny do ,,zębów piły”, można
odróżnić jeszcze zespoły komorowe (nie ma jednak
wyraźnego podziału na zespół QRS i załamek T)
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Migotanie komór:
•
•
•

- nieskoordynowany, szybki, chaotyczny (400-600/min) pobudzeniem włókien mięśni komór, m.
komór nie kurczą się, lecz mięsień ich drga nie zapewniając utrzymania hemodynamicznych
warunków krążenia;
- EKG- niemiarowe fale migotania o różnej amplitudzie i częstotliwości, brak załamków P, brak
prawidłowego QRS
- krew zalega w komorach, objętość wyrzutowa i pojemność minutowa natychmiast spadają do
zera- dramatyczny spadek ciśnienia tętniczego; ustaje przepływ wieńcowy, wzrost stężenie jonów
potasowych w płynie zewnątrzkomórkowym( pochodzą z wnętrza miocytów)- w konsekwencji
asystolia i zatrzymanie krążenia

Rytmy zastępcze
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Rytmy zastępcze
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Zaburzenia tworzenia impulsów=
bloki
• - między węzłem zatokowo przedsionkowym a przedsionkami
• - między węzłem przedsionkowokomorowym a komorami

Blok zatokowo- przedsionkowy
•
•
•
•

Zniesienie przewodzenia między SA a mięśniem
prawego przedsionka, oraz między SA a AV.
Zdarza się to toku choroby niedokrwiennej lub zawału
serca, zapalenie mięśnia sercowego, narkoza, wstrząs,
zatrucie niektórymi lekami.
EKG: Okresowe przerwanie przewodzenia przez
tkankę okołowęzłową, wypadanie ewolucji
przedsionkowych
Jeśli zaburzenie jest trwałe- pojawia się rytm zastępczy
z AV, rytm wzbudzany w AV jest wolniejszy od
zatokowego (45-60/min)
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Blok przedsionkowo-komorowy
•

Zaburzenie przewodzenia fali depolaryzacji z
przedsionków do komór, blok może wystąpić:
1) w węźle AV lub pęczku przedsionkowokomorowym( powyżej rozgałęzienia na dwie
odnogi)
2) 2) częściach bliższych węzłowi AV - odnogach
pęczka Hissa,
3) 3) dolnych częściach gałęzi odnóg (prawej lub
w rozgałęzieniach lewej);
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Ze względu od nasilenia procesu patologicznego wyróżnia się trzy stopnie bloku
przedsionkowo- komorowego:

• Blok przedsionkowo-komorowy I°
• Blok przedsionkowo-komorowy II°
- typ Mobitz I (Wenckebacha)
- typ Mobitz II
• Blok przedsionkowo-komorowy III°
(całkowity)

• Zwany utajonym, bo może go wykazać tylko badanie
EKG
• Polega na przedłużeniu czasu przewodzenia z
przedsionków do komór ( wydłużenie czasu
przewodzenia przedsionkowo-komorowego, odstęp PQ
jest dłuższy),
• Wszystkie pobudzenia docierają jednak do komór; każdy
zespół ORS poprzedzony jest załamkiem P, poza
przedłużeniem PQ, zapis EKG jest prawidłowy.
• Może występować u osób z przewagą układu
parasympatycznego, jednak najczęściej pojawia się w
sercach uszkodzonych przez proces miażdżycowy, w
zawale , zapaleniu m. sercowego , polekowo ( B blokery,
glikozydy naparstnicy)
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Blok przedsionkowo-komorowy II°,
typ Mobitz I (Wenckebacha)
• Okresowo zablokowane jest przewodzenie pobudzenia z
przedsionków do komór.
• Miejsce bloku: głownie węzeł AV, rzadziej pęczek Hisa
• Najczęściej w przebiegu zawału, zapalenia, miażdżycy
• Tkanka węzła AV w warunkach postępującej choroby
coraz łatwiej ulega zmęczeniu (wzrost refrakcji komórek
AV- każdy impuls przewodzony jest do komór coraz
wolniej- stopniowe wydłużanie się odstępu PQ, aż do
wypadnięcia jednego pobudzenia komór). Okres
zablokowania transmisji jest jednak okresem
wypoczynku dla komórek węzła AV i następny impuls
dociera już do komór prawidłowo. Zaburzenie polega na
wypadaniu niektórych pobudzeń komór, nie powtarza się
regularnie
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Blok przedsionkowo-komorowy II°,
typ Mobitz II
• Czas przewodzenia przedsionkowokomorowego nie zmienia się (odstęp PQ stały),
ale nie wszystkie pobudzenia docierają do
komór (np. na dwa załamki P przypada tylko
jeden zespół QRS- to tzw. blok 2:1, mogą też
występować 4:3, 3:2)
• Zdarza się rzadko, występuje w toku poważnych
zaburzeń czynności serca.
• Miejsce bloku pęczek Hisa lub niżej
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Blok przedsionkowo-komorowy
III°(całkowity lub zupełny)

55

2017-11-26

• RBBB
• Przerwanie impulsacji w prawej odnodze
pęczka Hisa
• Pobudzenie najpierw przez lewą odnogę do
lewej komory potem przez przegrodę do
prawej --- opóźnienie depolaryzacji prawej
komory.
• Etiologia: choroba niedokrwienna serca, wady
serca, zapalenie , zawał, ostre serce płucne,
przerost prawej komory.
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•
•
•
•

• LBBB
Przerwanie przewodzenia w lewej odnodze
Pobudzenie przez prawa odnogę do komory
potem przez przegrodę do lewej komory
Choroba niedokrwienna serca, zapalenie, zawał
Może być tzw. ekwiwalentem zawału jak jest
świeży
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RBBB, LBBB
• Nazwisko: William Morrow:
- W LBBB: QRS jak W w V1, QRS jak M w
V6
- W RBBB: QRS jak M w V1, QRS jak W w
V6

Zespoły prrekscytacji
• Choroba serca, polegająca na istnieniu
dodatkowej drogi przewodzenia pobudzeń z
przedsionków do komór, które mogą omijać
częściowo lub całkowicie fizjologiczną drogę (
węzeł AV, pęczek Hisa).
• Istnieją różne typy dróg dodatkowych, łączących
różne struktury serca i powodujące powstanie
różnych zespołów klinicznych.
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WPW;

Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a

-

najczęstrzy
• Polega na obecności dodatkowej drogi przewodzenia
impulsów elektrycznych z przedsionków do komór
przez pęczek Kenta, który łączy bezpośrednio
przedsionek z komorą.
• Obecność dodatkowej drogi usposabia do wystąpienia
zaburzeń rytmu, zwłaszcza napadowego częstoskurczu
powstającego w mechanizmie reentry. Droga
dodatkowa, która impuls idzie szybciej, omijając węzeł
AV powoduje skrócenie odstępu PQ, a to powoduje, że
część mięśnia komory jest depolaryzowana wcześniej, a
część normalnie dzięki drodze fizjologicznej.
Doprowadza to do powstania na ramieniu wstępującym
załamka R fali delta i poszerzenie QRS.
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Zespół Mahaima
• Dodatkowa droga- włókna Mahaima łączy
pęczek Hisa z przegrodą.
• EKG: PQ prawidłowy, QRS poszerzony,
jest fala delta
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Odwracalne przyczyny (TH, 4T)
• Hipoksja
• Hipowolemia;
• Hipo-/hiperkalemia
zaburzenia
metaboliczne,
kwasica
• Hypotermia.

•
•
•
•

Odma prężna;
Tamponada;
Toksyny;
Zatorowość.

Hipoksja
• niedotlenienie, może być spowodowane
wieloma czynnikami , zbieramy dokładny
wywiad, pobieramy gazometrię.
• Leczymy: tlenem w wysokim przepływie,
odpowiednio zabezpieczamy drogi
oddechowe
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Hipowolemia
• Wywiad i badanie ABCDE aktywne
poszukiwanie miejsca i cech krwawienia,
Echo USG
(obrazowanie wypełnienia żyły głównej
dolnej). Leczymy: tamujemy krwotok,
resuscytacja płynowa

Hiperkaliemia i zaburzenia
elektrolitowe
• rola wywiadu, badan laboratoryjnych
(potas, glukoza, gazometrii ) oraz EKG
• Hiperkaliemia ( ostry, wysoki i krótki
,poszerzony QRS)
• Hipokaliemia ( płaski załamek T, obniżenie
odc.ST)
• Leczymy: swoiście wyrównując zaburzenia
elektrolitowe
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Hipotermia
• Hipotermia- mierzymy temperaturę,
ogrzewamy czynnie i ogrzewanie
pozaustrojowe

4T
• Odma prężna (Tension penumothorax)- objawy kliniczne, usg tk
płucnej. Leczenie: odbarczenie odmy, drenaż
• Tamponada osierdzia (cardiac Tamponade)- wywiad mówiący o
penetrującym urazie klatki piersiowej, zabieg kardiochirurgiczny,
echo serca. Leczenie: nakłucie worka osierdziowego
• Przedawkowanie leków lub zatrucie (Toxic overdose)- wywiad,l
eczenie swoiste
• Zmiany zakrzepowo-zatorowe (Thromboembolic obstruction)wywiad, zmiany zakrzepowe na kończynach ,usg, echo. Leczenie:
tromboliza
– Płucna – rozważ terapię fibrynolityczną (przedłużenie resuscytacji do 60
– 90 minut)
– Wieńcowa;
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Objawy nagłej śmierci sercowej ( SCD
Sudden Cardiac Death )
• SCD jest definiowana jako śmierć
naturalna z przyczyn sercowych
poprzedzona nagłą utratą przytomności w
ciagu godziny od pojawienia się ostrych
objawów. U Pacjenta mogła być znana
obecność choroby serca, jednak czas i
tryb zgonu są nieoczekiwane.

Cechy:
• Może być w każdym wieku.
• Przyczyny zmieniają się wraz z wiekiem
pacjenta.
• CHNS dominuje u ludzi > 35 r.ż.
• Przyczyny wrodzone dominują u ludzi
młodych.
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Objawy:
• Nagły zgon- ważna sekcja bo może ujawnić wrodzone/
genetyczne predyspozycje u SCD ( kardiomiopatia
przerostowa, arytmogenna kardiomiopatia
prawokomorowa- strukturalne choroby serca; defekty
kanałów jonowych, zespoły wydłużonego QT, zespoł
WPW- predyspozycja do arytmii komorowych)
• Niedokonana śmierć sercowa- w przypadku skutecznej
RKO u pacjenta z NZK- rola opieki i diagnostyki
poresuscytacyjnej!
• Objawy ostrzegawcze u osób cierpiących na CHNSdławica piersiowa, OZW; choroby zastawkowe:
zaostrzenie duszności omdlenia, zaburzenia rytmu:
omdlenia

Zasady postępowania w rytmach
niedefibrylacyjnych ( PEA,asystolia)
• Przeżycie pacjenta jest uzależnione od rozpoznania i
leczenia potencjalnie odwracalnych przyczyn NZK.
• Wykonuj WYSOKIEJ JAKOSCI uciśnięcia klatki
piersiowej, minimalizuj przerwy.
• Podawaj adrenalinę natychmiast po uzyskaniu dostępu
naczyniowego ( co3- 5min,co drugą pętle algorytmu)- nie
udowodniono czy adrenalina poprawia przeżycie
długoterminowe
• Co 2 min - ocena rytmu jeśli rytm do defibrylacjidefibryluj
jeśli rytm niedefibrylacyjny- kontynuuj RKO
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