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HITZAURREA

Elektrokardiograma misterio bat da lanean hasten zaren garaian. Marra bat
bestearen alboan, zenbakiak eta hizkiak, tontor bat hemen, beheragune bat
han… Baina kontuz, bihotzaz ari gara, eta zerbait garrantzitsua adieraz
dezake. Klaseetatik gogoan duzunak ere ez dizu askorik laguntzen: irizpide
asko, non bilatu ondo ez dakizula, nahaste-borraste handi bat. Une hori biziko
genuen mediku eta erizain gehienok.

Donostiako Zainketa Intentsiboen Unitatera iristean, eta egunero elektro-
kardiogramak bata bestearen atzetik ikustean, misterio hori argituz joan ginen
liburu hau idatzi dugunak. Ez era akademikoan, gaixoaren alboan eta
gaixoari lotuta baizik. Eskerrak eman nahi genizkioke Rikardo Arrueri, bide
hau egiten lagundu digulako, bere erara noski: egun batean hau, hurrena
bestea, “begira iezaiok horko gaixo horren elektrokardiogramari”… Betiere
umore onean, apustu edo erronkaren bat tarteko akaso. Ikaragarri daki, nahiz
eta bere umiltasunean tantaka botatzen dituen gauzak. Jose Jesus
Artaetxebarria “Arta”k ere lan berari jarraitu dio eta jarraitzen dio. Eta, elektro-
fisiologiaren bidetik bihotza ikusteko beste modu bat heldu zaigun honetan,
Txema Porres eta Patxi García Urrari ere eskertu nahi genieke egin duten
ahalegina. Nola ahaztu zerbitzuan lanerako modua erakutsi digun Pilar
Marco. Ez dugu inor kanpoan utzi nahi. Mila esker gure bidean lagundu digu-
zuen lankide guztioi, erizainei (izandako pazientziagatik eta emandako lagun-
tzagatik), idazkariei, eta, nola ez, gaixoei, gure lanaren sorrera eta helburu
baitira. Denon artean egindako liburua da hau.
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Liburu hau egiteko asmoa aspalditik bagenuen ere, Osasungoa
Euskalduntzeko Erakundearen Agote Sariak piztu zuen benetan sua.
Osasun-munduan testu-liburuak sortzeko eta argitaratzeko pentsatutako sari-
keta horretan, lan honen proiektuak 2003ko saria jaso zuen, eta proiektu hori
pixkanaka gorpuztuz joan da. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiogu OEEri ere,
haien bultzadarik gabe ez genukeelako hau guztia egiterik izango.

Liburuari forma ematean, irudiak ezinbestekoak zirela konturatu ginen.
Iñaki Gutiérrez ia erotu dugu, bata eskatuz, bestea aldatuz… Liburuaren zati
artistikoa hari dagokio. Eta ezin albora utzi Marta Iriarte ere, liburuaren atal
bat idazteaz gainera, irudi batzuk egin baitizkigu.

Gaixoaren aurrean gaudela elektrokardiograma irakurtzeko modua jaso
nahi genuen liburu honetan, eta, ahal bada, zabaldu, bide horretan lehen
urratsak egin nahi dituenak makulua izan dezan. Gustukoa izango duzuela-
koan, segi irakurtzen.
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LABURDURAK

AEA Aldi errefraktario absolutua
AEE Aldi errefraktario erlatiboa
AKZ Arteria koronario zirkunflexua
AMP Atsedeneko mintz-potentziala
AP Atariko potentziala
ATHB Atzeko hemiblokeoa
AUHB Aurreko hemiblokeoa
BAAAK Bentrikulu arteko aurreko arteria koronarioa
BAB Blokeo aurikulobentrikularra
BBB Bihotz-biriketako bizkortzea
BGBK Biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoa
BTE Biriketako tronboenbolismoa
EAK Eskuineko arteria koronarioa
EB Estrasistole bentrikularra
EKG Elektrokardiograma
ESBEO Eskuineko blokeo ez-osoa
ESBH Eskuin-bentrikuluaren hipertrofia
ESBO Eskuineko blokeo osoa
EZBEO Ezkerreko blokeo ez-osoa
EZBH Ezker-bentrikuluaren hipertrofia
EZBO Ezkerreko blokeo osoa
FA Fibrilazio aurikularra
KASN Kitzikakortasun-aldi supernormala
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LTP Lotuneko takikardia paroxistikoa
MIA Miokardioko infartu akutua
MKD Miokardiopatia dilatatua
MKH Miokardiopatia hipertrofikoa
NAB Nodulu aurikulobentrikularra
NS Nodulu sinusala
OTA Ordenadore bidezko tomografia axiala
PGJE Pultsurik gabeko jarduera elektrikoa
QTz QT tarte zuzendua
STABO Sarrerako takikardia aurikulobentrikular ortodromikoa
STIGMIA ST Segmentuaren Igoerarik Gabeko MIA
STIMIA ST Segmentuaren Igoera duen MIA
T/min Taupada minutuko
TBP Takikardia bentrikular paroxistikoa
TPA Takikardia paroxistiko aurikularra
TPSB Takikardia paroxistiko suprabentrikularra
WPW Wolf-Parkinson-White
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2222
SARRERA

Demagun larrialdi-zerbitzu batean gaudela lanean. Gizonezko bat datorkigu
bularreko mina duela esanez. 62 urte ditu, erretzailea da, hiperlipidemia du
eta ez du kardiopatia iskemikoaren aurrekaririk. Mina presioaren modukoa
dela dio, irradiaziorik gabea. Elektrokardiograma egiten diogu, eta normala
iruditzen zaigu. Gaia konponduta dugunean sortzen dira, ordea, galdera
nagusiak. Esan al dezakegu gaixo horren mina ez dela kardiopatia iskemi-
koak eragina? Hala esanez gero, zein da oker egoteko dugun probabilitatea?

Egun, baditugu erabaki horiek hartzen laguntzen diguten baliabideak.
Horietariko bat infopoems (http://www.infopoems.com) izan daiteke. Orri
horretako kalkulagailuak erabiliz, pertsona horren aurrekariak kontuan hartuz
eta proba osagarriak egin aurretik, min hori iskemikoa izateko probabilitatea
% 72 dela esan liteke.

Zer gertatzen da elektrokardiograma normal baten ondoren? Esan al deza-
kegu probabilitatea 0 dela? Iturri berean kontsulta egin ondoren, miokardioko
infartuaren probabilitatea % 10 baino txikiagoa da. Elektrokardiograman “ST”
edo “T” uhinaren aldaketa ez-espezifikoak ikusiko bagenitu, % 26ra igotzen
da probabilitatea. Asko ala gutxi? Erantzunak subjektiboa dirudien arren,
objektibotasun puntu bat behintzat badu: infartua hilkortasuna duen patologia
bat denez, ezin dugu gaixoa etxera bidali.
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Elektrokardiograma klinikoak bere eskura duen beste proba osagarri bat
baino ez da. Proba osagarri oso garrantzitsua eta erabilia, hala nahi izanez
gero, baina proba osagarria. Beraz, proba osagarri guztiek bezala, patologia
bakoitzerako bere sentikortasuna eta espezifikotasuna ditu. Ondorioz, elek-
trokardiogramak soilik, klinika zehatz bat adierazten duen gaixorik gabe,
zentzu gutxi du gehienetan. Gaixoa baloratu ondoren susmatzen dugun pato-
logia baieztatzeko edo ezeztatzeko da batez ere erabilgarria elektrokardio-
grama. Besterik ezean, gaixoa begiratu ere egin gabe elektrokardiograma
interpretatzen hasiz gero, asko areagotzen da ondorio okerretara iristeko
arriskua. Azken finean, klinikoon helburua gaixoak sendatzea denez –eta
inola ere ez marratze elektrokardiografikoak tratatzea–, elektrokardiograma
huts-hutsean aztertzen hasiz gero, arriskua dugu ondorio okerrak ateratzeko
eta tratamendu desegokiak ezartzeko.

Beraz, hau izango da liburu honen helburu nagusietariko bat: egileak
nabarmen klinikoak garen aldetik, esku artean daukan marratzearen eta
gaixoaren sintomen arteko lotura erraztea elektrokardiogramen analisi
klinikoa bultzatu eta marratze elektrokardiografikoaren interpretazioa ulertu
nahian dabilenari.

‘Elektrokardiogramen interpretazioa ulertu nahian dabilenari’ esaten dugu,
propio gainera. Liburu hau ez dago elektrokardiografiaz asko dakien eta
zalantza jakin bat argitu nahi duen espezialistari zuzendua. Beraz, ez dira
gure helburuen artean sartzen bektore-kardiografia, elektrofisiologia eta
antzeko alderdiak.

Azalean ere ez dugu geratu nahi ordea. Zenbait kapitulu sakon aztertu dira,
baina, betiere unibertsitateko ikasle edo egoiliar izanik, zerotik hasita, elektro-
kardiografia ulertu nahi duenaren ikuspegitik begiratuz. Eta ez dago medikuei
bakarrik zuzendua; era berean, erizaintza-eskolan erabilgarri izango den
tresna bat bideratu nahi dugu.

Kapitulu bakoitza pertsona ezberdinen eskutik dator. Koordinazioa, ordea,
kardiologian eta elektrokardiografian esperientzia itzela duten pertsonek egin
dute. Kapitulu guztiak pertsona berak gainbegiratu ditu, eredu berarekin.
Beharrezkoak ez diren errepikapenak ekiditea eta alde garrantzitsuak azaldu
gabe gera ez daitezela ziurtatzen du horrek. Areago, lana biribildu egiten du
kapitulu bakoitzaren arteko lotura indartuz eta kontraesanak alboratuz.

4
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3333
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Elektrokardiograma hitza entzun orduko, Einthoven datorkigu gogora.
Aurkikuntza edo aurrerapauso oro bezala, ordea, ez da egun batetik bestera
eta pertsona baten jardunez sortzen den zerbait. Einthoven-en aurretik zien-
tzialari askok egin zuen lana giza elektrizitatearen inguruan, eta beste hainbat
arlo ere beharrezkoak izan ziren elektrokardiografia martxan jarri ahal
izateko. Eta Einthoven-en ondoren ere beste ikertzaile eta kliniko askoren
lanak zabaldu digu bidea.

Einthoven-ek berea egin aurretik, beste elektrokar-
diograma batzuk ere egin ziren. Hobekuntza naba-
rienak –haren izena daraman galbanometroa barne–
eta bultzada nagusia harenak izan zirenez, inongo
dudarik gabe onartu beharra dago meritu handiko
pertsona zela.

Bere aitaren lana zela medio, Semarang-en
(egungo Indonesia) jaio zen herbeheretar hark
Utrecht-eko fakultatean egin zituen ikasketak.
Handik, Leiden-era joan zen fisiologia irakasle-lane-
tara. Egindako lanaren ordain gisa Nobel saria jaso
zuen 1924an, hil baino hiru urte lehenago.

5
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1. irudia. Willem
Einthoven.
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Einthoven-ek eginak ikaragarri erraztu zuen ondorengo lana.
Elektrokardiograma normala definitu ostean, zenbait patologiaren deskriba-
pena etorri zen. Bousfield edo Pardee-k kardiopatia iskemikoan egin zuten
lan, Mobitz-ek blokeoetan, eta beste hainbat eta hainbat ere aipa genitzake.

Baina, zertaz ari gara? Noiz gertatu zen hori guztia? Aurrekariak aurrekari,
1900eko lehen bi hamarkadetan garatu zen elektrokardiografia modernoa.

Hasierako gailuak oso handiak ziren, eta ondorioz, erabiltzen zailak. Lehen
elektrokardiografo eramangarriak 1928 aldera sortu ziren; beraz, ez da hain-
beste denbora pasatu.

Handik bi urtera deskribatu zuten Wolff-ek, Parkinson-ek eta White-k beren
izena daraman sindromea, eta Sanders-ek eskuin-bentrikuluko infartua.

Esfortzuan erregistroa egitea ere 1931. urtean bururatu zitzaien Wolferth
eta Wood-i, baina, arriskutsua iruditu zitzaienez, bertan behera utzi zuten.
Ideia 1963an berreskuratu zuen Bruce-k, eta bere izena daraman protokoloa
definitu zuen.

Elektrokardiografoa Holter-ek egin zuen eramangarriagoa 1949. urtean,
gailua 37 kg-ko bizkar-zorro batean sartu zuenean, gaur eguneko neurri eta
pisutik urrun halere.

Katalanak ere ezin ahaztu elektrokardiografia aipatzean. A. Bayés de
Lunaren liburuak izan ditugu gehienok irakurgai, eta Brugada anaiek ere bide
berri interesgarriak urratu dituzte azken urteetan elektrofisiologiaren alorrean.

Aurrerantzean nondik joko duen ikustear dago oraindik. Azken bideak tele-
metrian eta teleelektrokardiografian daude, edo erresonantziari nahiz tomo-
grafiari lotutako elektrokardiografian. Ateak zabalik daude irudimena eta lane-
rako gogoa dituenarentzat.

6
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BIHOTZ-ZELULAREN ELEKTROFISIOLOGIABIHOTZ-ZELULAREN ELEKTROFISIOLOGIA

4.1 SARRERA

Elektrokardiograma bat egiten dugunean, bihotzaren jarduera elektrikoa
neurtzen ari gara gorputzaren kanpoaldean. Bihotz-zelulen jarduera elek-
trikoa azaltzea da atal honen helburua, erregistroa nola eta zergatik sortzen
den uler dezan irakurleak.

Bihotz-zelulen jarduera elektrikoa zelula horien propietate baten ondorio
da, kitzikakortasun deritzon propietatea, hain zuzen. Zelulak kinada meka-
niko edo elektriko bati aktibatuz eran-
tzuteko duen gaitasuna da kitzikakor-
tasuna.

Baina bihotzeko zelula guztiek ez
dituzte propietate mekaniko eta elek-
triko berdinak, eta, alde horretatik, bi
talde handitan banatu genitzake:

� Zelula uzkurkorrak edo lan-
zelulak (1. irudia); miokardioko
zelula ugarienak dira; kantitate
handietan pilatzen dira, batez ere
bentrikuluetan. Zelula horien

9

Felix Zubia

1. irudia. Zelula uzkurgarriak.
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funtzio nagusia odola bultzatzeko indarra eragitea da; ezaugarri
nagusia, berriz, uzkurkortasuna, hau da, beren luzera moztea eta, hala,
indarra sortzea.

� Zelula espezifikoak edo automatikoak; kinada elektrikoa sortzen dute
eta kinada hori zelula uzkurkorretara eroateaz arduratzen dira. Bihotz
guztian banatuak badaude ere, gune batzuetan pilatzen dira, eta biho-
tzaren automatismo eta eroapen-sistema osatzen dute.

4.2 ATSEDENEKO MINTZ-POTENTZIALA

Beren mintz zelularraren bi aldeetan dagoen kontzentrazio ioniko ezberdina
dela eta, bihotz-zelulek potentzial elektrikoaren diferentzia edo gradientea
dute barrualdearen eta kanpoaldearen
artean. Atseden-egoeran, Na+ eta
Ca++ kantitate handiak aurki ditzakegu
mintzaren kanpoaldean, eta K+ kanti-
tate txikia. Zelularen barnealdea,
berriz, oso aberatsa da K+ ioietan eta
anioi ez-barreiagarrietan, proteinetan
bereziki. Ioien banaketa ezberdin hori
dela eta, atsedeneko potentzial elek-
trikoaren gradiente edo ezberdinta-
suna sortzen da, eta eragiten duen
faktore nagusia zelulaz kanpoko eta
zelularen barneko K+-aren arteko
proportzioa da; atsedenean 150
mEq/5 mEq da. (2. irudia).

Horrela sortzen den atsedeneko gradientearen edo mintzaren barneko
potentzialaren balioa –90 mV da lan-zeluletan, eta –70 mV zelula automati-
koetan.

10

2. irudia. Ioien banaketa diastolean.
Atsedeneko mintz-potentziala.
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4.3 AKZIO-POTENTZIALA

Bihotz-zelulak kinada bat jasotzen
badu, kanpotik nahiz aldameneko
zelula batetik, mintz-potentzialean
aldaketa bat gertatuko da. Alda-
keta hori atari potentzialeraino
iristen bada, mintzeko kanal ioni-
koen funtzioa aldatu egiten da, eta
ioien mugimendu sekuentzial bat
sortzen da, Na+-ena, Ca++-ena eta
K+-ena bereziki. Mugimendu horien
ondorioz, zelularen potentziala
aldatu egingo da denboran zehar,
zelula aktibatu egingo da eta akzio-
potentziala emango du. Kinadak
eragindako aldaketa txikiegia bada,
berriz, hau da, ez bada atari poten-
tzialeraino iristen, ez da akzio-
potentzialik emango, eta horregatik
esaten da bihotzak “dena ala ezer
ez” legea betetzen jarraitzen duela.

Akzio-potentziala (3. irudia) bi zatitan banatu daiteke: lehena, aktibazio-fase
azkarra (despolarizazioa) edo 0 fasea, eta bigarrena, fase mantsoa (errepo-
larizazioa), 1., 2. eta 3. faseez osatua, berriz ere atseden-potentzialera itzultzen
dena. Bi akzio-potentzialen arteko tarteari “4. fasea” deritzo. Fase horietariko
bakoitzari EKGaren atal bat dagokio. Ondoren aztertuko dugunez, akzio-
potentziala ezberdina da zelula uzkurgarrietan eta zelula automatikoetan.

4.3.1 ZELULA UZKURGARRIAK (ZUNTZ AURIKULAR ETA BENTRIKU-
LARRAK)

0 fasea (despolarizazioa). Zelula uzkurgarriek igoera gogorreko 0 fasea dute
zelulan Na+-ak sartzearen ondorioz, eta horrek –50 mV-eraino darama
atseden-potentziala. Puntu horretatik aurrera, Ca++-ak eta Na+-ak sartzen
hasten dira, aurrekoak baino mantsoagoa baina iraunkorrago. 0 fase honen

11
Bihotz-zelularen elektrofisiologia

3. irudia. Akzio–potentziala, eta horrek
elektrokardiograman duen isla. Zero
fasean sodio asko sartzen da zelulan.
Ondoren, kaltzioa sartzen da kanal motele-
tatik. Bigarren eta hirugarren faseetan,
potasio-ioiak irteten dira. Azken bi
faseetan (3-4) sodio-potasio ponpak sodioa
atera eta potasioa sartzen du. AEA: aldi
errefraktario absolutua. AEE: aldi errefrak-
tario erlatiboa. KASN: kitzikakortasun-
aldi supernormala. AMP: atsedeneko
mintz-potentziala.
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bukaeran K+-en irteera txiki bat ematen da, errepolarizazioan handituko dena.
0 faseari EKGko QRS konplexua dagokio bentrikuluan gertatzen bada, eta P
uhina aurikulan gertatzen bada. (3. irudia).

1., 2. eta 3. faseak (errepolarizazioa). Aktibazioa bukatu ondoren, zelulen
errepolarizazioa gertatzen da, mintz zelularrean gertatzen den zirkulazio ioni-
koaren ondorioz hori ere.

1. eta 2. faseetan errepolarizazio geldoa gertatzen da. Bertan Na+-en
sarrerak pixka bat irauten du, baina Ca++-en sarrera nagusitzen da, 2. fasean
bereziki.

K+ irteera 1. fasean ahula den arren, nahikoa da potentziala +20 mV-etik 0
mV-era eramateko, EKGko J puntua sortuz. 2. fasean K+-en irteera Na+ eta
Ca++-ena adinakoa da, eta potentzialaren lautada eragiten du; EKGan ST
tarte isoelektrikoari dagokio lautada hori.

3. fasean, ordea, K+-ekiko mintzaren iragazkortasuna handitzean, K+-en
irteera Na+ eta Ca++-en sarrera baino handiagoa da, eta errepolarizazio
azkarra gertatzen da. 3. fasea bat dator EKGko T uhinarekin.

Mugimendu ioniko horren ondorioz, kanpoaldeko positibotasuna eta
barnealdeko negatibotasuna berreskuratzen dira, eta zelula elektrikoki atse-
denean dago; haren mintz-potentziala eta atsedeneko mintz-potentziala
berdinak dira, hau da, -90 mV. Ioien egoera guztiz ezberdina da ordea,
zelulak Na+ eta Ca++ irabazi eta K+ galdu baititu. Hori dela eta, oreka ionikoa
berreskuratu beharko du.

4. fasea (ponpa ionikoa). Oreka ionikoa berreskuratzeko mekanismo aktibo
bat behar da, mintzak Na+-ekiko duen iragazkortasuna txikia baita. ATPa
desfosforilatuz lan egiten duen Na/K ponparen bidez egiten da mugimendu
hori guztia, eta haren bitartez kanporatzen dira Na+ eta Ca++, eta sartzen da
K+. EKGan bi QRS konplexuren artean dagoen tarteari dagokio 4. fasea, eta
marra isoelektriko bat eragiten du, ioien sarrera eta irteera intentsitate bere-
koak direlako.

Kinada atari-potentzialera iristen bada, akzio-potentziala gertatuko da,
aurrez esan bezala. Ondoren, ordea, eta zelula bere onera etorri bitartean, ez

12
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dio kinada berri bati erantzungo. Denbora horri aldi errefraktario deritzo. Aldi
errefraktarioa absolutua izan daiteke, hau da, ez dio inongo kinadari eran-
tzungo, haren intentsitatea edozein dela ere; edo erlatiboa izan liteke, hau da,
kinadak normalean baino askoz handiagoa izan behar du akzio-potentziala
gerta dadin. Aldi errefraktario erlatiboa akzio-potentzialaren 3. fasean gerta-
tzen da, eta T uhinari dagokio. Haren bukaeran kitzikakortasun-aldi supernor-
mala (KASN) dator, hau da, atari-potentziala jaisten den unea. Hori dela eta,
une horretan kinada bat gertatzen bada, errazagoa da akzio-potentzial berri
bat gertatzea eta arritmiak sortzea.

4.3.2 ZELULA AUTOMATIKOAK (EROAPEN-SISTEMA)

Zelula automatikoek beren akzio-potentziala bat-batean eragiteko ahalmena
dute, berezko despolarizazio diastolikoa gertatzen baita. Hala, beren mintz-
potentziala atari-potentzialera iristen denean, akzio-potentziala gertatuko da;
akzio-potentzial horren morfologia eta zelula uzkurgarrietan gertatzen dena-
rena ezberdinak dira. Propietate horri automatismo esaten zaio. (4. irudia).

0 fasea (despolarizazioa) eta 3.
fasea (errepolarizazio azkarra)
mantsoagoak dira; 1. eta 2. faseak
(lautada), berriz, motzagoak. Ioien
mugimenduan gertatzen diren alda-
keten ondorio dira ezberdintasun
horiek. Despolarizazioa Ca++-en
sarrera mantso batek sortzen du, 
Na+-ek ez dute parte hartzen. Hori
dela eta, esan liteke bihotzaren
erritmoa eta eroapen aurikulobentriku-
larra Ca++-en korronteak mantentzen
dituela.

4.4 DIPOLOA

Zelularen aktibazioa aurretik karga positiboa eta atzetik karga negatiboa
daraman uhin batekin aldera daiteke. Horrela sorturiko karga-bikote horri

13
Bihotz-zelularen elektrofisiologia

4. irudia. Zelula automatikoaren 
akzio-potentziala. AMP: atsedeneko

mintz-potentziala. AP: atariko 
potentziala.
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dipolo izena ematen zaio (±) (5. irudia). Despolarizazio- eta errepolarizazio-
dipoloak bektoreen bidez adieraz daitezke, eta bektore bakoitzak magni-
tudea, norabidea eta noranzkoa izango ditu.

Karga: bektorearen muturrak beti polo positiboa adierazten du; bektorearen
isatsak, aldiz, polo negatiboa.

Magnitudea: bektorearen luzerak ordezkatzen du, eta aktibatzen den masa
zelularraren araberakoa da.

Fenomenoaren noranzkoa: despolarizazioaren noranzkoa haren bektoreak
daramana da; errepolarizazioaren noranzkoa, aldiz, haren bektoreak
daraman noranzkoaren aurkakoa.

4.5 BIHOTZAREN AUTOMATISMO- ETA EROAPEN-
SISTEMA

Orain artean zelula bakoitza bere aldetik aztertu badugu ere, bihotzak auto-
matismo- eta eroapen-sistema bat du erritmo egokia eramateko eta bere
atalek lan mekanikoa modu egokian egin dezaten (6. irudia). Sistema horrek
kinada elektrikoa sortu eta banatu egiten du, lehenik eta behin aurikuletan,

14

5. irudia. Dipoloa eta haren bektorea. Ezker-muturrean legokeen elektrodo batek
uhin monofasiko negatiboa jasoko luke, beti bektorearen isatsa ikusten du eta.

Eskuin-muturrekoak uhin monofasiko positiboa jasoko luke. Tarteko elektrodoek,
berriz, uhin positibo-negatiboak jasoko lituzkete, eta perpendikular dagoenak jasoko

luke uhin isodifasikoa.
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eta ondoren bentrikuluetan, uzkurdura modu ordenatuan eta egokian gerta
dadin.

4.5.1 NODULU SINUSALA (NS)

Keith eta Flack-en nodulua
ere esaten zaio. Bihotzaren
taupada-markagailu naturala
da, bere zelulen atseden-
potentzialak duelako igoerarik
azkarrena. Beraz, eragiten
duen kinadak gainerako
zelulak despolarizatuko ditu.
Goiko kaba zainak eskuineko
aurikularekin bat egiten duen
tokian dago, aurikularen
aurre-kanpoaldean. Nodulu
sinusalaren arteriak irrigatzen
du; arteria hori eskuineko
arteria koronarioaren adarra
da % 55ean, eta arteria
zirkunflexuarena % 45ean.
Hori dela eta, miokardioko
infartu akutua gertatzen
denean arteria hori itxiko
balitz, erritmo sinusalaren aldaketak gerta litezke, adibidez, geldialdi sinu-
salak.

4.5.2 EROAPEN INTERNODALERAKO LEHENTASUNEZKO BIDEAK

Anatomikoki ongi zehaztu gabeak badira ere, kinada eramaten duten lehen-
tasunezko bideak daude nodulu sinusalaren eta nodulu aurikulobentrikula-
rraren artean.

� Aurreko bala internodala edo Bachman-en bala.
� Erdiko bala internodala edo Wenckebach-en bala.
� Atzeko bala internodala edo Thorel-en bala.

15
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6. irudia. Bihotzaren automatismo- eta eroapen-
sistema. 1-Nodulu sinusala. 2-Eroapen 

internodalerako lehentasunezko bideak. 
3-Nodulu aurikulobentrikularra. 4-His-en bala.

5-Eskuineko adarra. 6-Atze-beheko adarra. 
7-Aurre-goiko adarra.
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4.5.3 NODULU AURIKULOBENTRIKULARRA (NAB)

Aschoff eta Tawara-ren nodulua ere esaten zaio. Bihotzaren lehen taupada-
markagailu soroslea da, hau da, nodulu sinusalak huts eginez gero, haren
zelulek dute kinadak sortzeko maiztasun handiena, bihotz-maiztasuna
eramanez. Eskuineko aurikularen endokardioan dago, balbula trikuspidearen
lotunearen gainean, sinu koronarioaren zuloaren aurrean.

Aurikulatik datorren kinada bentrikulura garraiatzen du, eta atzerapen txiki
bat eragiten du. Atzerapen horrek aurikulak hustea ahalbidetzen du, bentriku-
luak uzkurtu baino lehen. Eta, propietate hori dela eta, aurikuletan takiarrit-
miaren bat ematen bada, kinada guztiak ez dira bentrikuluetara iritsiko, eta
arriskua gutxitu egiten da.

Nodulu aurikulobentrikularraren arteriak ematen dio odola, eskuineko
arteria koronariotik sortua % 90ean eta arteria zirkunflexutik gainerako
% 10ean. Miokardioko infartu akutuan adar horren odol-emaria eteten bada,
blokeo aurikulobentrikularrak gerta litezke, noduluak ez duelako lana behar
bezala egiten.

4.5.4 HIS-EN BALA ETA PURKINJE-REN SAREA

His-en bala nodulu aurikulobentrikularraren oinarrian jaiotzen da, eta bere
adarren bidez bentrikuluetara iristen da. Bi adar nagusi ditu Hisen balak:

� Eskuineko adarra.
� Ezkerreko adarra; adar hori bitan banatzen da berehala:

– Aurre-goiko adarra.
– Atze-beheko adarra.

Adar horiek zabaldu eta uztartu egiten dira, eta Purkinjeren sarea osatzen
dute. Egitura horrek nodulu AB-etik bentrikuluetara eramaten du kinada,
bentrikuluetako zuntzak uzkur daitezen.

16
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4.6 DESPOLARIZAZIO- ETA ERREPOLARIZAZIO-
BEKTOREAK

Aurrez azaldu dugu nola gertatzen den zelula bakoitzaren akzio-potentziala,
bakoitza bere despolarizazioarekin eta errepolarizazioarekin. Era horretan
dipolo bat osatzen da, eta dipolo hori bektore baten bidez ordezkatzen da.
Baina, bihotzean ziklo bat ematen den neurrian, lehenik eta behin aurikulak
despolarizatzen dira, ondoren bentrikuluak, eta, azkenik, bentrikuluak errepo-
larizatu egiten dira. Aurikulen errepolarizazioa bentrikuluen despolarizazioa-
rekin batera gertatzen da, eta azken horrek estaltzen du bere jarduera elek-
trikoa. Beraz, aurikulen masa osoak bektore bat osatuko du –masaren zelula
guztien bektoreen batura da bektore hori–, eta bentrikuluen masak beste
bektore orokor bat. Bektore horiek jasoko ditugu guk elektrodoen bidez, eta
EKGaren irudia sortuko da, ondorengo legeei jarraituz:

� Bektorea elektrodoarengana hurbilduz badoa, erregistroa positiboa
izango da; aldentzen badoa, berriz, negatiboa. Jarduerarik ez badago,
erregistroa laua izango da.

� Bektorearen intentsitateak emango digu uhinaren altuera, eta haren
iraupenak, berriz, uhinaren iraupena.

4.6.1 AURIKULEN DESPOLARIZAZIO-BEKTOREA

Bihotzaren aktibazioa
eskuineko aurikulan
hasten da, beherantz
abiatzen da nodulu auri-
kulobentrikularrerantz, eta
ezkerreko aurikulara za-
baltzen da. Horrela sortu-
ko da aurikulen despola-
rizazio-bektorea; bektore
hori beherantz eta eskui-
nerantz doa (7. irudia).
Berez batera jasotzen
ditugun arren, aurikula
bakoitzak bere despolari-

17
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7. irudia. Aurikulen despolarizazioa.
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zazio-bektorea sortzen du. Guk bien batura jasoko dugu, baina oreka hori
aldatu egin daiteke aurikulak handitzean. Bektore horren erregistroak P
uhina sortuko du aktibazio aurikularrean; uhin horren norabidea eta
noranzkoa kontuan hartuta, positiboa izango da II, III eta aVF deribazioetan,
aldakorra V1 deribazioan eta negatiboa aVR deribazioan.

NAB-ean eta His-en balan egiten duen bideak erregistro isoelektrikoa
emango du, eta PR tartea sortuko da.

4.6.2 BENTRIKULUEN DESPOLARIZAZIO-BEKTOREAK

Lehenik eta behin trenkadaren aktibazioa gertatzen da, ezkerretik eskui-
nera, eta bentrikuluen lehen despolarizazio-bektorea eragiten du (8. irudia).
Beraz, haren erregistroa negatiboa izango da ezkerraldeko deribazioetan, eta
QRS konplexuko Q uhina sortuko da. Eskuinaldeko deribazioetan, erregis-
troa positiboa izango da, bektorea haiengana baitoa.

Ondoren, bi bentrikuluak aktibatzen dira, ezkerrekoa lehenik eta eskui-
nekoa hurrena, eta bigarren despolarizazio-bektorea agertzen da.
Helduetan, ezkerreko bentrikuluak eskuinekoak baino masa handiagoa

18

8. irudia. Bentrikuluaren despolarizazio-bektoreak. 1-Trenkadaren despolarizazioa. 
2-Pareta libreen despolarizazioa. 3-Azpialdearen despolarizazioa.
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duenez, bektore hori aurrerantz eta ezkerrerantz joango da, haren erregistroa
positiboa izango da ezkerraldeko deribazioetan, eta QRS konplexuko R
uhina sortuko da. Eta, alderantziz, haren erregistroa negatiboa izango da
eskuinaldeko deribazioetan.

Bukatzeko, bihotzaren azpialdea despolarizatzen da, eta atzerantz doan
hirugarren despolarizazio-bektorea ematen du horrek. Bektore horren
erregistroa ezkerraldeko deribazioetan negatiboa izango denez, QRS konple-
xuko S uhina sortuko da.

QRS konplexuaren osagaiak ezberdinak izango dira deribazio bakoitzean;
izan ere, azken finean, fenomeno bera ikuspuntu batetik baino gehiagotik
jasotzen ari gara, kontuan hartuz bektorea aurrez jasotzen bada erregistroa
positiboa izango dela, eta atzetik ikusten bada, berriz, negatiboa (9. irudia).
Ondoren azalduko dugu deribazio bakoitzean agertzen den erregistroa:

� V1 eta V2 deribazioetan –eskuineko bentrikuluaren epikardioan daude–
rS morfologia izango du. r uhina lehen bektoreak eragina da, eta ezke-
rretik eskuinera doana; S uhina, berriz, bigarren eta hirugarren bekto-
reek eragina da.

� V3 eta V4 deribazioetan, morfologia RS izango da. Lehen bektorea
zuzenean eta aurrez jasotzean, R uhinaren tentsioa handiagoa izango
da. Bigarren eta hirugarren bektoreek S uhina sortuko dute.

� V5 eta V6 deribazioetan, konplexuaren morfologia normala qR edo qRs
da. Lehen bektoreak q uhina sortuko du, bigarren uhinak R uhin handia,
eta hirugarren bektoreak s uhin txikia, sarritan, s uhin txiki hori ez da
ikusten.

� aVR deribazioan, QS izango da morfologia, zenbaitetan bukaerako uhin
positibo batekin, izan ere, bektore guztiak ihesi doaz, hirugarren
bektorea izan ezik.

� aVL deribazioan, QRSaren morfologia Qr, QS, QR edo rS da. Q uhin
handia bigarren bektoreak eragina da, eta negatiboki jasoko da aurre-
rantz eta ezkerrerantz joatean. Hirugarren bektoreak, atzerantz doanez,
konplexuaren bigarren uhin positiboa sortzen du.

� Bukatzeko, II, III eta aVF deribazioetan, qRs izango da konplexua,
askotan s uhin negatiborik gabe.

19
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9. irudia. EKG normala.

10. irudia. Bihotza ohikoa baino bertikalago kokatzen denean, bentrikuluen bektorea
ere bertikalagoa da. aVF-ra inguratzen denez, hor izango du tentsiorik handiena.

Horizontalagoa denean, berriz, aVL-n izango du R nabarmenena.
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4.6.3 EZKERREKO BENTRIKULUAREN ERREPOLARIZAZIO-BEKTOREA

Behin despolarizazioa eman denean, tarte batean ez da jarduerarik ematen,
eta ST segmentua sortzen da. Ondoren, bentrikuluen errepolarizazioa
ematen da, eta, bentrikulurik handiena ezkerrekoa denez, haren uhina nagu-
situko da eta T uhina sortuko da. Errepolarizazioak despolarizazioaren
noranzkoari jarraituko dio, eta haren bektorea QRSaren bektorearen
antzekoa izango da. Hori dela eta, QRS konplexua positiboa bada, T uhinak
ere positiboa izan behar du, gaixotasunik izan ezean.
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ELEKTROKARDIOGRAMA EGITEA

5555

5.1 SARRERA

Zenbatetan ez ote gara ibili elektrokardiograma dardaratu bat edo deriba-
zioren bat gaizki ikusten den elektrokardiograma bat interpretatu nahian?
Okerrago oraindik, zenbatetan gertatu zaigu elektrokardiograma begiratu eta
tutik ez ulertzea deribazioak gaizki jarri direlako? Ondorioz, elektrokardio-
grama egiteko teknikak eragina izango du emaitzan, eta horregatik, komeni
da urrats guztiak kontu handiz egitea.

Elektrokardiografoaren kalitatea izan daiteke lehen pausoa (1. irudia).
Batzuek besteek baino kalitate hobea dute, filtro hobeak dituztelako, inpresio-
kalitate hobea dutelako edo beste
arrazoi batzuk direla medio.
Badaude elektrokardiograma inter-
pretatzen dutenak ere. Batzuetan
lagungarri izan badaiteke ere,
kontuz jokatzea gomendatzen
dugu. Elektrokardiografoak ez du
gaixoaren sintomen berri, eta
marratzea datu-base batekin alde-
ratu baino ez du egiten.

23
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1. irudia. Elektrokardiografoa.
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5.2 PRESTATZEA

Elektrokardiograma egiteko orduan, puntu hauek hartuko ditugu kontuan.

� Zenbat eta giro lasaiagoa izan, orduan eta errazago egingo dugu elek-
trokardiograma. Beraz, gaixoari azalduko diogu zer egitera goazen, eta
hark zer egitea nahi duen erabakitzeko aukera emango diogu, ahal den
neurrian.

� Lehenik eta behin, gerritik gorako arropak eranzteko eta metalezko
bitxiak kentzeko eskatuko diogu.

� Ahoz gora etzanda jarriko dugu, besoak gorputzaren alboetan luzatuta
dituela. Beharrezkoa da inolako egitura metalikorik ez ukitzea (2. irudia).

� Giro lasaia eta epela behar dugu; izan ere, dardarka edo urduri badago,
ez dugu marratze egokia lortuko. Garrantzitsua da gaixoa lasai eta
geldirik egotea (3. irudia).

24

2. irudia.
Elektrokardiograma

egiteko posizioa.

3. irudia. Mugimenduak eragindako artefaktuak.
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� Komenigarria da inolako argindar-iturririk ez ukitzea (4. irudia).

� Elektrodoaren eta azalaren arteko kontaktua zenbat eta hobea izan,
orduan eta hobea izango da lortutako marratzea; izan ere, kontaktu
txarrak moteldu egingo luke. Beharrezkoa bada, azala garbitu behar
dugu, adibidez, olioa edo izerdia baldin badago. Kasu askotan, ilea
moztea ere beharrezkoa izango da. Elektrodoetan serum fisiologikoa,
alkohola edo pasta eroalea erabiltzea da kontaktua hobetzeko beste
neurri bat.

� Muskulu gutxi
duten lekuetan
jarriko ditugu
e l e k t r o d o a k ,
eskumuturretako
eta orkatiletako
b a r n e k o
aldeetan bere-
ziki, interferen-
tziarik ez izateko
(5. irudia).

5.3 ELEKTRODOEN KOKAPENA

Hamabi deribazio estandarrak lortzeko, elektrodoak honela jarriko ditugu:

25
Elektrokardiograma egitea

5. irudia. Elektrodoen kokapen egokia.

4. irudia. Argindarrak eragindako artefaktuak.
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5.3.1 PLANO FRONTALEKO DERIBAZIOAK

� Eskuineko besoan, eskumutu-
rrean, kolore gorria duen elek-
trodoa

� Ezkerreko besoan, eskumutu-
rrean, kolore horia duen elek-
trodoa

� Ezkerreko zangoan, orkatilan,
kolore berdea duen elektrodoa

� Eskuineko zangoan, orkatilan,
kolore beltza duen elektrodoa

Kontuan izan elektrodoen koloreaz
ari garela, eta ez elektrodoa azalera
lotzen duen pintzaren koloreaz.

5.3.2 PLANO HORIZONTALEKO DERIBAZIOAK

Plano horizontaleko deribazioak lortzeko, elektrodoak bularraldeko sei
gunetan jartzen dira. Oso garrantzitsua da bihotz aurreko elektrodo bakoitza
dagokion gune zehatzean jartzea.

1. V1 (gorria): 4.
saihetsartean,
bularrezurraren
eskuinera

2. V2 (horia): 4.
saihetsartean,
bularrezurraren
ezkerrera

3. V3 (berdea):
V2ren eta V4ren
artean

26

7. irudia. Plano horizontaleko elektrodoen kokapena.

6. irudia. Plano frontaleko elektrodoen
kokapena.
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4. V4 (marroia): 5. saihetsartean, ezker-lepauztaiaren erdialdean
5. V5 (beltza): 5. saihetsartean, ezkerreko besapearen aurrealdean
6. V6 (morea) 5. saihetsartean, ezkerreko besapearen erdialdean

Noizbehinka beharrezkoa izango da elektrokardiograma berezi bat egitea,
eskuineko deribazioak hartuz. Deribazio horiei R (ingelesetik, “right”) hizkia
jartzen zaie alboan, ezkerrekoetatik bereizteko. Azpialdeko miokardioko
infartu akutu batean egin dezakegu esaterako, eskuineko bentrikulua hobeto
ikusteko, baita sortzetiko kardiopatietan edo destrokardian ere. Eskuineko
deribazioak lortzeko, elektrodoak honela kokatu behar dira:

1. V1 (gorria): EKG estandar batean bezala, 4. saihetsartean, bularrezu-
rraren eskuinera

2. V2 (horia): EKG estandar batean bezala, 4. saihetsartean, bularrezu-
rraren ezkerrera

3. V3R (berdea): V2ren eta V4R-ren tartean, 5. saihetsartean, eskuinera
4. V4R (marroia): garrantzitsuena da, 5. saihetsartean, eskuineko lepauz-

taiaren erdialdean
5. V5R (beltza): 5. saihetsartean, eskuineko besapearen aurrealdean
6. V6R (morea): 5. saihetsartean, eskuineko besapearen erdialdean

Beste batzuetan, ezkerreko bentrikuluaren indarrak hobeto ikusi nahi ditu-
gula eta, atzeko deribazioak egin daitezke.

1. V7: 5. saihetsar-
tean, ezkerreko
b e s a p e a r e n
atzealdean

2. V8: 5. saihetsar-
tean, ezkerreko
sorbalda-hezu-
rraren beheko
a n g e l u a r e n
parean

3. V9: 5. saihetsar-
tean, ezkerreko
marra paraberte-
bralean

27
Elektrokardiograma egitea

8. irudia. Atzeko deribazioen kokapena.

 5_kap  8/8/07  14:55  Page 27



5.4 EGITEA

Elektrokardiografoaren kableak azalean dauden elektrodoei lotu behar
zaizkie, elektrodo bakoitzak bere karga elektrikoa eman dezan. Horretarako,
kable bakoitza kolore batekin identifikatzen da; lehen azaldu dugun bezala,
kolore horiek errespetatu egin behar ditugu.

Gaixoak gorputz-adarren bat anputatua badauka, gorputz-adarra erreta
badago edo igeltsua badarama, elektrodoa gorputz-adarraren goiko aldean
jarriko dugu.

Ondoren, elektrokardiografoa martxan jarriko dugu. Elektrokardiograma
modu automatikoan edo eskuzko moduan egitea aukeratu dezakegu. Modu
automatikoan egiten badugu, makinak egingo ditu 12 deribazioak, bakoitzean
3-6 QRS konplexu jasoz, maiztasunaren arabera. Horretaz gainera, deribazio
baten erregistro luze bat ere agertzen da –eskuarki, DII deribazioa–, erritmoa
ikus dezagun. Abiadura 25 mm/s izango da, eta, tentsioari dagokionez, mili-
volt batek 10 milimetro ordezkatuko ditu. Elektrokardiograma eskuzko
moduan egitea aukeratzen badugu, berriz, aukera gehiago izango ditugu.
Hala, abiadura alda daiteke 5, 10, 25, 50 mm/s. Eta tentsioa ere berdin, 0,25,
0,50, 1, 2, 4, edo 8 mV izan liteke, gure elektrokardiografoaren ezaugarrien
arabera.

5.5 KONTUAN HARTZEKOAK

� Eskuzko modua aukeratzen badugu, kontuz ibili behar dugu deribazio
bakoitzeko 3-6 QRS lortzeko. Modu honekin, nahi dugun deribazioaren
erregistro luzea egin dezakegu.

� Elektrokardiograma egiten dugun bitartean lasai eta isilik egoteko eska-
tuko diogu gaixoari, eta arnasa lasai har dezala.

� Elektrokardiograma ondo identifikatu behar dugu, hau da, gaixoaren
izena, egindako eguna, ordua, eta pazienteak kontatzen dituen minak
edo sentsazioak (bihotz-taupadak, etab.) idatzi behar ditugu.

� Elektrokardiograma modu jarraituan ikusi nahi badugu, (monitorizazio
deritzona), 3 edo 5 elektrodo jarriko ditugu. 3 elektrodo jarri behar badi-
tugu, honela jarri behar ditugu:

28
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� Elektrodoen koloreak gorria, horia eta berdea badira, gorria eskui-
neko lepauztaiaren azpian jarriko dugu, horia ezkerreko lepauz-
taiaren azpian eta berdea sabelaldean, ezkerretara (9. irudia).

� Elektrodoen koloreak zuria, beltza eta gorria badira, zuria eskuineko
lepauztaiaren azpian jarriko dugu, beltza ezkerreko lepauztaiaren
azpian eta gorria sabelaldean, ezkerretara.

� 5 elektrodo jarri behar baditugu:
� Elektrodoen koloreak gorria, horia, berdea, beltza eta zuria badira,

gorria eskuineko lepauztaiaren azpian jarriko dugu, horia ezkerreko
lepauztaiaren azpian, berdea sabelaldean, ezkerretara, beltza sabe-
laldean, eskuinetara, eta zuria 4. saihetsartean, bularrezurraren
eskuinaldean (10. irudia).

29
Elektrokardiograma egitea

10. irudia. Monitorizazioa, bost elektrodo erabiliz.

9. irudia. Monitorizazioa, hiru elektrodo erabiliz.
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� Elektrodoen koloreak zuria, beltza, gorria, berdea eta marroia badira,
zuria eskuineko lepauztaiaren azpian jarriko dugu, beltza ezkerreko
lepauztaiaren azpian, gorria sabelaldean, ezkerretara, berdea sabe-
laldean, eskuinetara, eta marroia 4. saihetsartean, bularrezurraren
eskuinaldera.
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ELEKTROKARDIOGRAMA NORMALA

ETA ELEKTROKARDIOGRAMAREN

INTERPRETAZIOA

6666

6.1 SARRERA

Edozein asaldu hautemateko, normaltasuna ezagutu beharra dago.
Zailtasunak sortzen dira, ordea, normaltasuna bakarra ez denean. Marratze
normala ez da bakarra, eta definizioan hainbat aldaera sar daitezke.
Gaixoaren sintomak eta adina ezagutzea edo aurreko EKGekin aldaratzea
lagungarri izan daiteke kasu horietan. Normaltasunaren zertzelada nagusiak
ezagutzea eta aldaeren aurrean hartu beharreko jarrera aztertzea izango da
kapitulu honen helburua.

6.2 SENTIKORTASUNA ETA ESPEZIFIKOTASUNA

Sarreran aipatu dugun bezala, proba osagarri guztien moduan, elektrokardio-
grafiak bere sentikortasuna eta espezifikotasuna ditu. Areago, irizpide elek-
trokardiografiko bakoitzari bere sentikortasuna eta espezifikotasuna
dagozkio. Hori jakitea oso garrantzitsua da, noski, ondorengo erabakia
hartzeko garaian. Irizpide batek sentikortasun eta espezifikotasun handiak
baldin baditu, oso fidagarria izango da, eta alderantziz ere gauza bera gerta-
tuko da.
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Ondorioz, sentikortasun eta espezifikotasun altuak dituzten irizpideak bila-
tuko ditugu, baina hori ez da beti erraza izaten, batzuetan bata lortzeko
baztertu egin behar baita bestea. Aurikularen hazkunde-irizpide gisa "P"
uhinaren tamaina zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango
da espezifikotasuna (agertuz gero, ziur hazita dagoela), baina sentikortasuna
galtzen dugu (ezarritako tamaina handira heldu ez arren, hazita egon
daiteke).

Beraz, irizpide bakoitzaren sentikortasuna eta espezifikotasuna ezagutzea
komeni da. Datu horiek gaixoak aipatzen dizkigun sintomekin elkartu beharko
ditugu, eta sen ona gehitu, diagnostiko egoki batera iristeko.

Azkenik, aurresateko balio positiboa eta negatiboa aipatu behar ditugu. Ez
da berdina, noski, gaixotasun bat ohikoa edo arraroa izatea. Irizpide batek
espezifikotasun eta sentikortasun handiak izateaz gainera gaixotasunaren
prebalentzia altua baldin bada, irizpide hori azaltzen denean, gaixo egoteko
aukera oso altua da, baita azaltzen ez denean gaixo ez egotekoa ere (aurre-
sateko balio altua du). Espezifikotasun, sentikortasun eta prebalentzia baxua-
rekin aurresateko balioa oso baxua da. Horretarako, formula matematiko
batzuk erabil daitezke; gu, ordea, ideia ulertu eta elektrokardiogramak
zehazki noraino lagundu diezagukeen ulertzearekin konformatzen gara.
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ESPEZIFIKOTASUN
ALTUA

ESPEZIFIKOTASUN
BAXUA

SENTIKORTASUN
ALTUA

Gaixo daudenetatik
gutxik izango dute
proba normala, eta,
proba asaldatua ateraz
gero, gutxi izango dira
gaixo ez daudenak.

Gaixo daudenetatik
gutxik izango dute
proba normala; proba
asaldatua dagoenean,
ordea, gaixo ez egoteko
aukera handia da.

SENTIKORTASUN
BAXUA

Proba asaldatua ateraz
gero, benetan gaixo
egoteko aukera altua
da. Proba normala
izanez gero, ordea, ezin
dugu esan pertsona
hori gaixo ez dagoenik.

Proba normala izanda
ere, gaixo egoteko
aukera altua da; eta,
gainera, proba asal-
datua ateraz gero gaixo
ez egoteko aukera ere
altua da.

 6_kap  8/8/07  14:59  Page 32



6.3 UHINEN NOMENKLATURA

Elektrokardiograma bat egiten dugu-
nean, gailuak marra jarraitu bat marraztu
ohi du, hainbat goragune eta beheragu-
nerekin. Goragune eta beheragune
horiek bihotz-zelulen despolarizazioaren
eta errepolarizazioaren ondorio dira (ikus
4. atala). Azterketa errazteko asmoz,
Einthoven-ek izendatu egin zituen.
Azalpen-ordenari jarraituz, P, Q, R, S, T
eta U izenak eman zizkien, eta bakoitza
zelula-talde baten jardueraren ondorio
dela onartzen da (1. taula) (1. irudia).

“QRS” konplexuak sortu ohi ditu arazo gehien. Lehenengo deflexioa nega-
tiboa baldin bada, “Q” izena ematen zaio. Positiboa baldin bada, ordea, “R”.
Hortik aurrerako deflexio negatibo guztiak “S” dira (S, S’, S’’...) eta positiboak
“R” (R’, R’’...). Tamainaren arabera, maiuskulak (Q, R, S) edo minuskulak
erabiltzen dira (q, r, s); uhin handientzat hizki larriak erabiltzen dira
(2. irudia). 
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P: aurikulen despolarizazioa

QRS konplexua: bentriku-
luen despolarizazioa

T: bentrikuluen errepolari-
zazioa

U: iritzi kontrajarriak daude,
baina purkinje-zuntzen
errepolarizazioa izan
daiteke.

1. irudia.

1. taula. Uhinen nomenklatura.
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Ondorioz, P-QRS-T multzo bakoitzak bihotzaren ziklo bat adierazten du,
eta ziklo bakoitzaren ondoren beste bat hasiko da. Uhin guztiak ez dira beti
azalduko, eta “U” uhina izan ezik (gutxitan ikusi ohi da), gainerakoak ez ager-
tzeak patologia adierazten du, deribazio horretan agertu behar balu.
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2. irudia. QRS uhinak eta horien izendapena. Ikus daiteke ez dutela zertan beti hiru
uhinek agertu. “h” ikurrak hozkadura adierazten du.
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Uhinen arteko denbora-erlazioa
ere finkatua dago. Hala, interpreta-
zioan hainbesteko garrantzia duten
“tarte” eta “segmentuak” definitzen
dira (2. taula). Segmentua bi
uhinen arteko espazioa da; tartea,
berriz, uhinaren hasieratik (beraz,
uhina barne hartuta) hurrengo
uhinera bitarteko espazioa. 

Interpretazioan ikusiko den
bezala, tarteak eta espazioak neur-
tzea ezinbestekoa da elektrokar-
diograma ulertzeko orduan.

6.4 EKGA EGITEA

5. atalean azaldu dugu EKGa nola egin behar den. Interpretazioan eragina
duten alorrak jorratuko ditugu atal honetan.

6.4.1 ELEKTROKARDIOGRAFIA-PAPERA

EKGa paper koadrikulatuan egiten da. Laukitxo txikienek milimetro bateko
altuera eta zabalera dituzte. Bost lauki txikiko, bai altueran eta bai zabaleran,
marra nabarmenagoz marraztutako laukitxoak daude.

EKGa egitean, papera mugitu egin ohi da, 25 mm/s-ko abiaduran. Beraz,
laukitxo txikienek 0’04 segundoko tartea adierazten dute, eta handienek 0’2
segundokoa (3. irudia).
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3. irudia. Elektrokardiograma normalak. Lehenengoan, paperaren abiadura 
25 mm/s da; bigarrenean, 50 mm/s; eta hirugarrenean, berriz, 10 mm/s.

Tartea: barruan uhin bat du

Segmentua: barruan ez du uhinik

PR tartea: P uhinaren hasieratik
QRS uhinaren hasieraraino

ST segmentua: QRSaren bukae-
ratik T uhinaren hasieraraino

QT tartea: QRSaren hasieratik T
uhinaren bukaerara

2. taula. Tarteak eta segmentuak.
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Miokardioak sortutako bulkada elektrikoa deribazio baten polo positibora
inguratzen denean, deflexio positibo gisa jasotzen da paperean; urruntzen
denean, berriz, negatibo gisa. Hitzarmenez, milivolt batek 10 milimetroko
deflexioa sortzen du (4. irudia).

Aipatzekoa da paperaren abiaduraz eta aukeratutako tentsioaz ohartu
ezean akats larriak egin genitzakeela.

6.4.2 DERIBAZIOAK

Zenbait punturen arteko potentzial elektrikoaren diferentzia da deribazioa.
Bihotzaren inguruan edozein modutara bi elektrodo jartzea nahikoa izango
litzateke erritmoa ikusteko. Hala ere, lehen aipatu dugu deflexioa positibo
agertuko dela paperean elektrodo positibora inguratzean. Zenbat eta modu
paraleloagoan inguratu, orduan eta positiboagoa izango da. Hala, ez da
gauza bera deribazio hori bulkadarekiko perpendikularra edo paraleloa
izatea. Bulkada dipoloarekiko perpendikularra denean, dipoloak ez du jaso-
tzen. Era berean, emaitza aldatu egiten da elektrodo positiboa eta negatiboa
trukatuz gero.

Horrek zenbait ondorio izango ditu:

1. Elektrodoak beti leku berean jartzen ez baditugu, ezin ditugu bi elektro-
kardiograma alderatu.

2. Elektrodoak nola jarrita dauden ez badakigu, ezinezkoa da EKGak inter-
pretatzea.

3. Zenbat eta deribazio gehiago jarri, orduan eta bihotzaren ikuspegi edo
ikuspuntu gehiago izango ditugu eta, ondorioz, bihotzean gertatzen ari
dena hobeto interpretatu ahal izango dugu.
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4. irudia. EKG normala. Lehenengoan, tentsioa 10 mm/mv da; bigarrenean, 
20 mm/mv; eta hirugarrenean, berriz, 5 mm/mv.
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4. Konbentzioz deribazioak adostuz gero, elektrokardiogramak beren
artean aldera daitezke, eta interpretazioa errazagoa da.

Hori horrela izanik, ohiko EKGan 12 deribazio adostu dira. Horietariko seik
plano frontal batetik aztertzen dute bihotza, eta beste seik plano horizontal
batetik.

6.4.3 PLANO FRONTALA

Bulkada gorantz edo beherantz eta ezkerrerantz edo eskuinerantz doan
esaten digute plano horretako deribazioek (3. taula). Horietariko hiru bipola-
rrak dira, gorputzeko bi punturen arteko potentzial-ezberdintasuna neurtzen
baitute (I, II eta III izendatzen dira).

Beste hirurak monopolarrak dira; izan ere, gorputzeko puntu baten eta zero
puntuaren (konbentzioz, bihotzaren erdigune elektrikoa) arteko potentzial-
ezberdintasuna neurtzen dute (aVR, aVL eta aVF izendatzen dira). Guztien
artean osatzen duten irudiari Einthoven-en triangelua deritzo (5. irudia),
Herbeheretako fisiologoak deskribatu zuelako lehen aldiz. QRS konplexuaren
ardatza kalkulatzen lagunduko digu triangelu horrek.
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I: elektrodo positiboa ezkerreko besoan eta negatiboa eskuineko
besoan.

II: positiboa ezkerreko zangoan eta negatiboa eskuineko besoan.

III: positiboa ezkerreko zangoan eta negatiboa ezkerreko besoan.

aVR: eskuineko besoa eta bihotzaren erdigune elektrikoa. R ingelesezko
‘right’-etik dator.

aVL: ezkerreko besoa eta bihotzaren erdigune elektrikoa. L ingelesezko
‘left’-etik dator.

aVF: ezkerreko zangoa eta bihotzaren erdigune elektrikoa. F ingele-
sezko ‘foot’-etik dator.

3. taula. Elektrodoen kokapena deribazio frontaletan.
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6.4.4 PLANO HORIZONTALA

Bulkada ezkerrerantz edo eskuinerantz doan esateaz gainera, aurrera edo
atzera doan esaten digute plano horretako deribazioek (6. irudia). Eskuarki
sei erabili ohi dira (V1, V2, V3, V4, V5, V6), baina eskuineko bentrikulua iker-
tzeko besteetan baina eskuinerago koka daitezke (V3R, V4R). Polo positiboa
bihotz aurrean dagokion eremuan jartzen da, eta negatiboa bihotzaren erdi-
gune elektrikoan.

38

6. irudia. Plano horizontaleko deribazioak.

5. irudia. Deribazio frontalek
osatzen duten Einthovenen 

triangelua.
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6.5 ELEKTROKARDIOGRAMA INTERPRETATZEA

6.5.1 INTERPRETATZEKO PAUSOAK

EKGa egoki interpretatzeko, derrigorrezkoa da atal bakoitza pausoz pauso
betetzea, betiere sistematika baten barruan, alor guztiak azter daitezen.
Hauek dira aztertu beharreko atalak:

� Bihotz-maiztasuna

� Erritmoa 

� Bihotzaren ardatz elektrikoa

� P uhina

� PR tartea eta segmentua 

� QRS konplexua

� QT tartea 

� ST segmentua eta T uhina

� U uhina

6.5.2 BIHOTZ-MAIZTASUNA

Maiztasun sinusal normala minutuko 60 eta 100 taupada artean dago atse-
denean. Maiztasuna 60 baino txikiagoa denean, bradikardia esaten zaio;
maiztasuna 100 baino handiagoa denean, berriz, takikardia. Maiztasuna
zenbait modutan kalkula daiteke. Erregela egoki bat izanez gero, bihotz-
maiztasuna zehaztasunez lortu ahal izango dugu, irudian azaltzen den
bezala.
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Elektrokardiograma normala eta elektrokardiogramaren interpretazioa

 6_kap  8/8/07  14:59  Page 39



Beste bi modu ere badaude: 

1. Tira luze bat izanez gero, sei segundoan (30 lauki handi) dauden bihotz-
zikloak zenbatzea eta bider hamar egitea modu erraz eta azkarra izango
litzateke.

2. Beste modu bat “hirurehunaren erregela” da. Erregela horrekin, bihotz-
maiztasuna hirurehun zati R-R tartean dauden lauki handien kopurua
eginez lortzen da. 
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7. irudia. Maiztasunaren kalkulua erregelarekin. Gezitik bi QRS neurtu behar dira;
beraz, kasu honetan, 90 T/min inguru izango da.
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6.5.3 ERRITMOA

Bihotzaren erritmo normala nodulu sinusalean sortzen da, eta erritmo sinusal
deritzo; ezaugarri hauek ditu:

1. P uhin positiboak I, II, AVF deribazioetan eta V2tik V6ra, eta negatiboak
AVR deribazioan, aktibazio aurikularraren goitik beherako noranzkoak
eraginda. III eta V1 deribazioetan negatiboak nahiz positiboak izan
daitezke, edo isodifasikoak. 

2. P uhin bakoitzak QRS konplexu bat darama atzetik.
3. PR tartea 0,12 eta 0,2 segundo artekoa da. 
4. RR tartea erregularra da.

6.5.4 BIHOTZAREN ARDATZ ELEKTRIKOA KALKULATZEA

Bihotzaren aktibazioan sortutako indarrek batez besteko bektoreak sorra-
razten dituzte, hau da, despolarizazio- eta errepolarizazio-bektoreak beraz,
eta bektore horien ardatza neurtuz ardatz elektrikoa kalkula daiteke.
Aurikulen despolarizazioaren batez besteko ardatz elektrikoa neur daiteke
(P), baita bentrikuluen despolarizazioarena (QRS) eta errepolarizazioarena
(T) ere. Eguneroko jardunean, P, QRS eta T uhinen ardatz elektrikoa aurreko
planoan baino ez dugu kalkulatzen (I, II, III, AVR, AVL eta AVF deribazioak
erabiliz). Hemen QRS konplexuaren ardatzaren kalkuluaz soilik arituko gara,
eta bide bera erabili beharko genuke P eta T uhinenak kalkulatzeko ere.

Bihotzaren kokapena, bentrikuluen neurria edo/eta aktibazio-ordena alda-
tzen badira, bektoreen norabidea eta noranzkoa ere aldatu egingo dira, eta
QRS konplexuaren erregistroa aldatu egingo da deribazio bakoitzean. Bide
horri jarraituz, bihotzaren ardatz elektrikoa kalkula liteke, hau da, haren
despolarizazio-bektorearena, deribazio bakoitzean QRS konplexua aztertuz. 

Horretarako bide asko badaude ere, bi modu azalduko ditugu.

1. Errazenetako bat I eta aVF deribazioetan QRS konplexua aztertzea da,
kontuan hartuta I deribazioa 180 eta 0º artean doala, eta aVF deribazioa
–90º eta 90º artean (4. taula).
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QRSa positiboa bada I eta aVF deribazioetan, ardatza normala izango
da, hau da, 0 eta 90º artean egongo da.
QRSa negatiboa bada I deribazioan eta positiboa aVF deribazioan,
ardatza eskuinaldera desbideratua dagoela esaten dugu, hau da, 90 eta
180º artean dagoela.
QRS konplexua negatiboa bada bai I deribazioan eta bai aVF deriba-
zioan, ardatza ipar-mendebalderantz desbideratua dago, hau da, 180
eta –90º artean.
QRS konplexua positiboa bada I deribazioan eta negatiboa aVF deriba-
zioan, II deribazioan QRSa nolakoa den begiratuko dugu:
Positiboa bada, ardatza normala da.
Negatiboa bada, ardatza ezkerraldera desbideratua dago, –30º eta –90º
artean.

2. Bigarren moduan, QRSaren morfologian oinarrituko gara. QRSaren
ardatza +60º-ra dagoenean QRSaren morfologia ezagutzen badugu
(ardatz normalarena), ezkerreranzko eta eskuineranzko desbideratzeek
sorturiko morfologia-aldaketak nabaritu genitzake.  

QRSaren ardatza +60º-ra kokatua dagoenean, konplexua nagusiki posi-
tiboa izango da I, II eta III deribazioetan. Ondorioz, I, II eta IIIn nagusiki
konplexu positiboak baldin baditugu, QRSaren ardatzaren bektore maximoa
+60º-ra zuzenduko da gutxi gorabehera. Hori jakinik, QRSaren morfologia
ondoriozta dezakegu gorputz-adarretako deribazio monopolarretan. Hala,
aVRn morfologia negatiboa du, ardatza aVR deribazioaren eremuerdi nega-
tiboan dagoelako; aVLk, aldiz, morfologia isodifasikoa du, ardatza aVLren bi
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–90º / –180º 0º / –90º

DI: – DI: +
aVF: - aVF: –

DI: – DI: +
aVF: + aVF: +

90º / 180º 0º / 90º

4. taula. Ardatzaren kalkulua DI eta aVF deribazioetan 
QRSaren polaritatea aztertuz.
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eremuerdien mugan dagoelako; azkenik, aVFk morfologia positiboa du,
aVFren eremuerdi positiboan dagoelako.

QRSaren ardatzaren norabidea aldatu ahala, Einthoven-en triangeluaren 3
aldeen gaineko proiekzioa aldatzen da, eta deribazio bakoitzean aldatu
egingo dira konplexuaren ezaugarriak.

Bihotzaren ardatz elektrikoa I, II eta III deribazio bipolarretako morfologiak
begiratuz kalkulatzen dugu oro har, azaltzen ari garen moduan, baina,
gorputz-adarretako deribazio monopolarren morfologia aztertuz, kalkuluaren
egokitzapena egiten dugu.

Praktikan, positibotik isodifasikora 30º-ko aldea dago, eta isodifasikotik
negatibora beste 30º-koa. Negatibotasuna I deribaziotik abiatzen bada,
graduak batuko ditugu; III deribaziotik hasten bada, berriz, kendu egingo
ditugu. Hala, QRSa isodifasikoa bada I deribazioan, eta positiboa II eta IIIn,
ardatza 90º-ra dago; aldiz, negatiboa bada I deribazioan eta positiboa II eta
III deribazioetan, 120º-ra egongo da. Eta alderantziz, isodifasikoa bada III
deribazioan eta positiboa II eta I deribazioetan, ardatza 30º-ra dago, eta
negatiboa bada III deribazioan, isodifasikoa IIan eta positiboa Iean, ardatza
–30º-ra dago.

Gorputz-adarretako deribazio monopolarrek lagunduko digute, aurrez esan
dugun bezala, egin dugun I, II eta III deribazioen gaineko QRSaren arda-
tzaren kalkulua zehazten edota egokitzen: adibidez, I, II eta IIIn QRS
konplexua positiboa bada, QRSaren ardatza 60º inguruan dago. Aldiz, aVLn
difasikoa bada baina nagusitasun positibo txiki batekin, +50º eta +60º artean
egongo da. I eta IIn positiboa bada eta IIIn negatiboa, QRS ardatza 0º ingu-
ruan egongo da; baina aVFn pixka bat positiboa bada, ardatza 0º eta +10º
artean ibiliko da, eta pixka bat negatiboa bada, berriz, 0º eta –10º artean.

Ardatz-desbideratze horien arrazoiak asko izan daitezke; hauek dira
garrantzitsuenak:

6.5.4.1 Eskuineranzko desbideratzea (90º eta 180º artean)

� Normala da haurtzaroan eta pertsona heldu garai eta argaletan.
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� Eskuin-bentrikuluaren hipertrofia.
� Biriketako gaixotasun kronikoa, biriketako hipertentsiorik gabe.
� Aurre-alboaldeko miokardio-infartua.
� Atzealdeko ezker-hemiblokeoa.
� Biriketako enbolismoa.
� Wolff-Parkinson-White-ren sindromea, bide erantsia ezkerraldean

dagoenean.
� Aurikuletako edo bentrikuluetako trenkadaren akatsak.

6.5.4.2 Ezkerreranzko desbideratzea (0º eta –90º artean)

� Aurrealdeko ezker-hemiblokeoa.
� Azpialdeko miokardio-infartua.
� Taupada-markagailu artifiziala.
� Enfisema.
� Hiperkaliemia.
� Wolff-Parkinson-White-n sindromea, bide laguntzailea eskuinaldean

dagoenean.
� Atresia trikuspidea.
� Ostium primum-a.
� Oharra: ezker-bentrikuluaren hipertrofiak ez du ardatza ezkerralderantz

desbideratzen.

6.5.4.3 Ipar-mendebalderanzko desbideratzea (180º eta –90º
artean)

� Enfisema.
� Hiperkaliemia.
� Elektrodoak alderantziz kokatzea.
� Takikardia bentrikularra.
� Taupada-markagailu artifiziala.

44
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6.6 ELEKTROKARDIOGRAMAREN KONPLEXU NORMALAK

6.6.1 P UHIN NORMALA

Aurikulen despolarizazioak eragindako deflexioa da P uhina.     

Uhin horren iraupen normala –edozein deribaziotan– ez da 0,11 segundo
baino gehiago luzatzen, eta gehienez 2,5 mm-ko garaiera du. Nodulu
sinoaurikularrean kinada goitik behera zabaltzen denez, P uhina normalean
positiboa da I, II, aVF eta V3-V6 deribazioetan. Era berean, P uhina nega-
tiboa da aVRn, eta maiz V1en (isodifasikoa ere izan liteke). Azkenik, posi-
tiboa, difasikoa nahiz negatiboa izan daiteke III deribazioan. Horregatik, P
uhinaren bektore normala beherantz, ezkerrerantz eta apur bat atzealde-
rantz joaten da.

6.6.2 PR TARTEA

Nodulu sinusaletik bentrikuluen despolarizazioa hasten den punturaino
heltzeko kinada elektrikoak behar duen denbora islatzen du PR tarteak.
Denbora hori 0,12 segundotik 0,22ra artekoa izaten da, eskuarki. PR tartea II
deribazioan neurtzen da, P uhinaren hasieratik QRS konplexuaren hasiera-
raino (Q edo R uhinen hasiera).

6.6.3 QRS KONPLEXU NORMALA

Bentrikuluen despolarizazio osoa ordezkatzen du QRS konplexuak; beraz,
haren iraupena konplexuaren denboraren neurria izango da. Q uhinaren
hasieratik neurtzen da (edo R-tik, Q uhinik egon ezean), S uhinaren amaiera-
raino. Gehienezko balio normala 0,1 segundokoa da. Bihotz aurreko V2 edo
V3 deribazioetan, tarte hori 0,11 segundora hel daiteke. QRSaren uhinen
tentsio normala oso aldakorra da. Oro har, I, II eta IIIn QRS konplexuen
tentsioen batuketa osoa –lerro isoelektrikoaren zabalera kenduta– 15 mm-ra
iristen ez bada, tentsio baxuaz hitz egiten dugu. Bihotz aurreko deribazioetan,
berriz, normaltzat hartzen dugu 25-30 mm-ko garaiera.
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Lehenago ikusi dugun bezala, aurreko planoan neurtutako QRSaren
ardatza, 0º eta 90º artean egoten da pertsona normaletan. Ardatza normala
denean, QRS konplexuaren morfologia aldatu egiten da V1etik V6ra. Hala,
V1en rS morfologia izango dugu, eta, hortik abiatuta, R uhina handituz joango
da. V3n eta V4n antzekoa da R eta S uhinen neurria, eta V5en eta V6n R
uhina nagusituko da (ikus 4. atala).

QRSa aztertzean neurtzen den beste parametro bat deflexio intrintsekoak
agertzen pasatzen duen denbora da, hau da, QRSa hasten den momentutik R
uhinaren norabidearen aldatzen den arteko denbora. Iraupen normala < 0,045
segundokoa da. Ezkerreko bentrikuluaren hipertrofia, ezkerreko bentrikuluaren
dilatazioa eta aurreko hemiblokeoa diagnostikatzeko erabiltzen da.

6.6.4 QT TARTEA

Bentrikuluaren sistole elektrikoaren iraupen osoa irudikatzen du, eta QRS
konplexua hasten denetik T uhina amaitzen den arte neurtzen da. Haren
balioa aztertzeko beharrezkoa da bihotzaren maiztasuna kontuan hartzea,
horrek QT tartearen luzera baldintzatzen baitu. Hala, benetako balioa QT
zuzenduaren bidez lortzen da (QTz) –maiztasuna kontuan hartuta kalkula-
tzen da hori–. QT tarte zuzendua neurtzeko, erregela bereziak edo Bazzet-en
formula erabil daitezke.

QT
QTz = ––––––––

√
–
R–R

Beraz, QT tartea zati R-R tartearen erro karratua eginda zuzentzen da. 

QT tarte zuzenduak (QTz) ez du 0,43 segundo baino luzeagoa izan behar,
eta, hala bada, QT tarte luzea duela esaten da.

6.6.5 Q UHIN NORMALA

Q uhina pertsona normaletan ager liteke, edo zenbait patologiaren ondorioz
(miokardioko infartu akutua bereziki). Q uhina normala dela esateko,
baldintza hauek bete behar ditu:
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I eta II deribazioetan: estua izan ohi da (0,04 segundo baino txikiagoa), eta
ez oso sakona (2 mm baino gutxiagokoa). Oro har, ez du gainditzen atzetik
datorren R uhinaren garaieraren % 25.

IIIn: agertzen bada, estua izan ohi da (0,04 segundo baino txikiagoa), eta
ez oso sakona; haren ondoren garaiera txikiko r uhin bat agertzen da (qrsr'
konplexua). 

aVRn: QS edo Qr morfologiak aurki ditzakegu maiz, eta Q uhinaren irau-
pena 0,04 segundokoa edo handiagoa izan daiteke. Morfologia rS denean, r
uhin normalak mehea eta garaiera txikikoa izan behar du; 1 mm baino
handiagoa bada, normala izan daitekeen arren, patologia baztertzera behar-
tzen gaitu.

aVL eta aVFn: Q uhina, normalean, 0,04 segundo zabal eta 2 mm sakon
baino txikiagoa da. Oro har, ez du hurrengo R uhinaren % 25 gainditzen.

Bihotz aurreko deribazioak: V5en eta V6n Q uhina ikusten da normalean.
0,04 segundo zabal eta 2 mm sakon baino txikiagoa izan ohi da, eta, oro har,
ez du hurrengo R uhinaren % 25 gainditzen. 

6.6.6 ST SEGMENTUA

QRSaren bukaeraren eta T uhinaren hasieraren arteko gunea da. ST
segmentua hasten den puntuari J puntu deritzo. Egoera normalean, ez da
muga argirik ikusten ST segmentuaren bukaeraren eta T uhinaren hasieraren
artean, eta bien bat-egitea leuna eta behetik-gorakoa da. ST segmentua isoe-
lektrikoa da, baina bihotz aurreko deribazioetan –0,5etik 2 mm-ra alda
daiteke.  

6.6.7 T UHINA

Bentrikuluaren errepolarizazioak eragindako deflexioa da.

Aurreko planoan, haren ardatzaren balio normalak 0º eta 70º artean daude.
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Ohikoena da T uhin normalak gorako bide motela eta beherako bide
azkarra izatea.

T uhinaren garaiera ez da 6 mm baino handiagoa izaten aurreko planoko
deribazioetan, eta 10 mm baino handiagoa bihotz aurreko deribazioetan.

6.6.8 U UHINA

Deflexio txikia eta tentsio baxukoa da, erregistratzen denean, T uhinaren
ondoren agertzen da, eta biek polaritate bera dute. V3n eta V4n erregistra-
tzen da ondoen, eta adineko pertsonengan (8. irudia). 
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6.7 NORMALTASUNAREN ALDAERAK

Badira EKGan ikus daitezkeen zenbait aldaketa, pertsona osasuntsuetan
gertatzen direnak eta garrantzi klinikorik ez dutenak. Komenigarria da alda-
keta horiek ezagutzea; izan ere, zenbait patologiatako aldaketekin nahas
litezke, eta horrek diagnostiko okerrera eramango gintuzke. Hauek dira alda-
ketarik garrantzitsuenak:

6.7.1 EKGA KIROLARIETAN

Kirola egitean handitu egiten da sistema sinpatikoaren jarduera; atsedenean
sistema parasinpatikoak agintzen du. Hori dela eta, bradikardia sinusala
agertzen da eskuineko nerbio bagoaren eraginagatik, eta PR luzea ezkerreko
nerbio bagoaren eraginagatik. Aldaketa horiek desagertu egiten dira entrena-
mendua uzten denean. Errepolarizazioaren aldaketak ere gerta litezke, T
uhin altua V2 eta V3 deribazioetan bereziki; uhin horrek adar asimetrikoak
ditu. Bukatzeko, entrenamendua hainbat urtean egiten bada, ezker-bentriku-
luaren hipertrofia ager daiteke. 

6.7.2 ERREPOLARIZAZIOAREN ALDAKETAK PERTSONA OSASUN-
TSUETAN

Zenbait pertsonak aldaketak izan ditzakete errepolarizazioan; kasu horretan,
beheranzko ST segmentua eta T uhin negatiboa agertzen dira, alkohola edan
ondoren edo otordu oparo baten ondoren bereziki.

Errepolarizazio azkarra bagotoniari loturiko egoera da, non bihotz-maiz-
tasun baxuaz gainera, ST segmentuaren igoera ikus baitaiteke; segmentu
hori ahurra da goiko aldetik. Horrez gainera, V2tik V6ra T uhin positiboak
agertzen dira, adar asimetrikoekin. Atletetan eta gazteetan gertatzen da,
batez ere, errepolarizazio azkarra.
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6.8 EKGAREN ALDAKETAK ADINAREKIN

Adinarekin gertatzen diren aldaketak deskribatzen hasi aurretik, haur bati
EKGa egitean kontuan hartu beharreko hainbat neurri azaldu behar dira:

� Elektrodo txikiak erabili behar dira.
� Elektrodoak modu zehatzean kokatu behar dira, mugimendu txikiek

erregistroa alda dezaketelako.
� Elektrodoen artean ez da pastazko zubirik sortu behar, erregistroak ez

nahasteko.  

6.8.1 BIHOTZ-MAIZTASUNA

Jaioberriaren bihotz-maiztasun normala minutuko 90 eta 200 taupada
artekoa da. Adinarekin, bihotz-maiztasuna gutxituz joaten da; esate baterako,
zahartzaroan, askotan, minutuko 60 taupada baino gutxiagokoa izan daiteke. 

6.8.2 ERRITMOA

Jaioberrietan, arnasketak eragindako arritmia sinusala ikus daiteke kasuen ia
% 100ean, eta arritmia hori haurtzaroan eta nerabezaroan manten liteke.

Helduaroan eta zahartzaroan, estrasistoleak ager litezke, nola aurikularrak
hala bentrikularrak. Taupaden % 5 baino gutxiago direnean, normaltasunaren
barruan sar litezke.

6.8.3 PR TARTEA

Jaioberrien PR tartea oso motza izan ohi da, hau da, 0,07 eta 0,15 segundo
artekoa. Haurtzaroan luzatzen joan ohi da, eta balio normalak 0,1 eta 0,17
segundo artekoak dira. Eta, 50 urtetik aurrera, balio normala 0,22 segundo-
raino luza liteke.
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6.8.4 QRS KONPLEXUA

Eskuin-bentrikuluaren nagusitasuna dela eta, QRS konplexuaren ardatza
eskuinerantz desbideratua egon ohi da jaioberrietan, sei hilabete bete artean
bereziki; ondoren, ardatz normala hartzen du. RSR’ morfologia haurren
% 5ek du V1 deribazioan.   

Haurra heltzen ari den heinean, ezker-bentrikuluak nagusitasuna hartuko
du; hori dela eta, R uhina txikiagotu egingo da V1 deribazioan, eta handiagotu
V6 deribazioan.

6.8.5 T UHINA ETA ST SEGMENTUA

Haurtzaroan, T uhina negatiboa izan ohi da V1 deribazioan, eta difasikoa V2,
V3 eta V4 deribazioetan. Adinarekin, T uhina positibo bihurtzen da ezkerretik
eskuinerantz, baina negatiboa izan daiteke V1 deribazioan 15-20 urte
bitartean.

ST segmentuan, berriz, zahartzaroan esanahi patologikorik ez duten
0,5 mm baino handiagoko beherakako desbideratzeak ikus daitezke sarritan.
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BARRUNBEEN HAZKUNDEABARRUNBEEN HAZKUNDEA

7777

7.1 SARRERA

Bihotzeko pareten hipertrofiak edo dilatazioak –edo biek– eragindako feno-
menoa da barrunbeen hazkundea, non aurikulen edo/eta bentrikuluen masa
handitu egiten baita. Kasu arinenetan eragin klinikorik ez badu ere, hazkun-
deak gehiagora egin ahala sintomak agertzen dira, bihotz-gutxiegitasuna
bereziki. Patologia hori eragiten duten arrazoiak ugari dira; garrantzitsuenen
artean aipa ditzakegu hipertentsioa eta balbulopatiak. 

Bentrikuluen edo aurikulen masa handitzean, sorturiko bektoreak itxural-
datu egingo dira (ikus 4. atala), eta EKGaren erregistroa ezberdina izango da.
Duela gutxi arte, EKGa zen diagnostikorako probarik garrantzitsuena, baina
kasu oso aurreratuak baino ez ziren hautematen, bektoreak aldatzea ezin-
bestekoa delako. Gaur egun, ekokardiografia da diagnostikoa egin eta elek-
trokardiograman aurki ditzakegun aldaketak baieztatzeko modurik
egokiena. 

Hobeto ulertzeko banan-banan aurkeztuko baditugu ere, gehienetan,
barrunbe baten hazkundea eragiten duen patologiek beste barrunbeei ere
eragiten diete, eta aldaketak batu egiten dira.
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7.2 AURIKULEN HAZKUNDEA

7.2.1 EZKER-AURIKULAREN HAZKUNDEA

Nodulu sinu-aurikularra deskargatu ondoren, aurikulak aktibatu egiten dira.
Ezker-aurikularen aktibazioaren aurretik, eskuin-aurikularen aktibazioa gerta-
tzen da, eta horrek itxura normaleko P uhin bat sortuko du.

Ezker-aurikularen dilatazioak, hipertrofiak,
orbainek eta eroapenean izandako atzerapenenek
atzeratu egiten dute ezker-aurikularen aktibazioa,
eta haren bektorearen iraupena handitzen dute.
Hori dela eta, jasotako P uhinaren erregistroa zaba-
lagoa izango da, eta hozkadura bat agertuko da (1.
irudia). Horren ondorioz, ezker-aurikularen hipertro-
fian handitua dago haren despolarizazioa adie-
razten duen P uhinaren azken zatiaren tentsioa. 

Ezkerreko aurikularen hazkundeari “P mitrala” deitzen zaio, eta haren etio-
logia nagusia balbulopatia mitrala da, estenosia bereziki. Hala ere, ezkerreko
barrunbeen gainkarga sorrarazten duen edozein patologiak eragin dezake:

� Hipertentsio arteriala.
� Kardiopatia iskemikoa.
� Balbulopatia aortikoa.

Ezker-aurikula eskuin-aurikularen atzean dagoenez, ezker-aurikula hiper-
trofiatu edo handitu baten despolarizazioak atzerantz doan bektorea sorrara-
ziko du, eta bihotz aurreko eskuinaldeko deribazioetan P uhinaren negatibo-
tzea erregistratuko da.

Laburbilduz, ezkerreko aurikularen hazkundeak P uhinaren iraupena luza-
tuko du, uhina hozkatu egingo du eta P uhin negatiboa sortuko du eskuinal-
deko deribazioetan. Ezker-aurikularen hazkundearen EKGko irizpide zeha-
tzak 1. taulan ikus daitezke:
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1. irudia. P mitrala.
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1. V1 deribazioan P uhinaren fase negatiboa > 0,04 s izatea
(Sentikortasuna % 83 eta espezifikotasuna % 80)

2. V1 deribazioan P uhinaren fase negatiboa > 1 mm izatea
(Sentikortasuna % 60 eta espezifikotasuna % 93)

3. P hozkatua, eta hozkadurak sortzen dituen bi uhinen arteko tartea > 0,04 s
izatea
(Sentikortasuna % 15 eta espezifikotasuna % 100)

4. P uhinaren iraupena > 0,11 s izatea
(Sentikortasuna % 33 eta espezifikotasuna % 88)

5. P uhina / PR iraupena > 1,6 izatea
(Sentikortasuna % 31 eta espezifikotasuna % 64)

2. irudia. Ezker-aurikularen hazkundea eta ezker-adarraren blokeoa.

1. taula. Ezker-aurikularen hazkunde-irizpideak.
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7.2.2 ESKUIN-AURIKULAREN HAZKUNDEA

Eskuin-aurikularen hazkundeak eragindako dila-
tazio, hipertrofia, orbain edota eroapena asalda-
tzearen ondorioz, eskuin-aurikularen aktibazioa
atzeratu egingo da, eta ezker-aurikularekin batera
aktibatuko da. Hori dela eta, bi bektoreak bata
bestearen atzetik agertu beharrean, une berean
sortuko dira, eta P uhinak iraupen txikiagoa baina
tentsio handiagoa izango du. Bi aurikulen despolari-
zazioak p uhin estu eta altu bat sortuko du EKGan.
Eskuin-aurikularen hipertrofia gertatzen denean,
p uhin hori altuagoa izan liteke (3. irudia).

Etiologiari dagokionez, patologia hauek eragiten dute:

� Cor pulmonale kronikoa. Hori dela eta, “P pulmonale” ere deitzen zaio
eskuineko aurikularen hazkundeari. 

� Eskuineko aurikularen gainkarga eragiten duten sortzetiko kardiopa-
tiak: Fallot-en tetralogia, Ebstein-en gaitza, birikako estenosia...

� Eskuineko barrunbeen gainkarga akutua eragiten duten patologiak:
biriketako tronboenbolismoa, asma...

Beraz, eskuin-aurikularen hazkundeak P uhin estu eta altua sorraraziko du.
Irizpide elektrokardiografiko zehatzak 2. taulan ikus ditzakegu.
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1. P uhin altu eta puntazorrotza II, III eta aVF deribazioetan (≥ 2,5 mm-
ko altuera II deribazioan).

2. P uhin altu, puntazorrotz, bifasiko edo oso negatiboak V1 deribazioan.

3. P uhinaren iraupena normala izaten da (≤ 0,11 s).

4. P uhinaren ardatza +75º eta +90º artean kokatzen da.

3. irudia. P pulmonalea.

2. taula. Eskuin-aurikularen hazkunde-irizpideak.
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7.2.3 BI AURIKULEN HAZKUNDEA

Bi aurikulen hazkunde bateratua ikustean, hazkunde bakoitzaren ezaugarriak
batera ikusiko ditugu (4. irudia): 

� Garaiera handiagoko P uhina (eskuineko aurikularen hazkundea), baina
zabala eta bi konkorrekoa (ezkerreko aurikularen hazkundea) gorputz-
adarretako deribazioetan.

� P uhin zorrotza eskuineko deribazioetan, eta zabala eta bi konkorrekoa
ezkerrekoetan.

� P uhin difasikoa V1 eta V2n; fase positiboa zorrotza da, eta negatiboa
berriz, zabala.

� Ezkerreko aurikularen hazkunde-zeinuak, baina P uhinaren ardatza
normala da edo eskuinerantz desbideratua dago.

� Zenbait kasutan, tentsio txikiko P uhinak ikus daitezke; izan ere, auri-
kulak hazita egon arren, haien pareta fibrosatua dagoenez, oso
muskulu-masa gutxi dute. 
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4. irudia. Bi aurikulen hazkundea. P uhina garaia eta zabala da.
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Bi aurikulen hazkunde bateratua eragiten duten arrazoiak hauek dira:

� Balbulopatia mitrotrikuspideoa.
� Miokardiopatiak. 
� Sortzetiko kardiopatiak, Ebstein-en gaixotasuna, bereziki.

7.3 BENTRIKULUEN HAZKUNDEA

Bentrikuluen hazkundea presioak edo bolumenak sorturiko gainkargen ondo-
rioz gertatzen da, gainkargaren eraginari kontra egin nahian. Hazkunde
horrek bihotzaren gastua mantentzen du hasiera batean, baina, gehiegizkoa
denean, bihotzak huts egiten du bere ponpatze- eta jasotze-lanean, eta
bihotz-gutxiegitasuna agertzen da. Bihotz-muskulua handitzeak eroapena
atzeratzea eta despolarizazioa eta errepolarizazioa aldatzea dakartza, eta
horiek EKGan ikus ditzakegu.

Oro har, bentrikuluen hazkundearen ezaugarri elektrokardiografikoak
hauek dira:

� Despolarizazio-uhinaren altuera handitu egiten da.
� QRS uhina luzatu egiten da.
� Hazitako bentrikuluaren aktibazio-denbora luzatu egiten da (deflexio

intrintsekoa > 0,05 s). 
� ST segmentua jaitsi egiten da.
� T uhina aldatu egiten da; inbertsio asimetrikoa da arruntena.

7.3.1 EZKER-BENTRIKULUAREN HIPERTROFIA (EZBH)

Oro har, irizpideek behar besteko espezifikotasuna baina sentikortasun
eskasa (% 40-60) dute.

Eskuarki, presio sistolikoa igotzearen ondorioz gertatzen da, nahiz eta
zenbait kasutan sortzetiko gaixotasunen ondorioz ere gerta litekeen
(3. taula). 
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Sarritan, ezker-bentrikuluaren
hipertrofia EKGaren beste aldaketa
batzuekin batera agertzen da:

� Ezker-aurikularen hazkundea
edo hipertrofia.

� Ardatzaren ezkerralderanzko
desbideratzea.

� ST segmentuaren eta T uhi-
naren aldaketak (ST segmen-
tuaren beherakada eta T
uhinaren inbertsioa).

Ezker-bentrikuluaren hipertrofia dela eta, trenkadako eta paretako bekto-
reak desbideratuko dira, eta haien tentsioa handia izango da. Trenkadaren
bektorea eskuinaldera joango da, r uhin txikia eragingo du eskuinaldeko deri-
bazioetan, eta s uhina ezkerraldekoetan. Azkenik, paretaren hipertrofiak
ezkerralderantz doan tentsio handiko erregistroa eragingo du, S uhina ager-
tuko da eskuineko deribazioetan, eta R uhina ezkerrekoetan. Irizpide elektro-
kardiografikoak 4. taulan daude.

Orain artean batera aztertu baditugu ere, ezker-bentrikuluaren hipertrofia
ezberdina izaten da eragin duen gainkarga hemodinamikoaren arabera.
Hala, bolumenagatiko gainkargak edo gainkarga diastolikoak aldaketa batzuk
eragingo ditu, eta presioagatiko gainkargak edo gainkarga sistolikoak beste
batzuk.

7.3.1.1 Gainkarga diastolikoa

Gehiegizko bolumena mugitu beharraren ondorio da gainkarga diastolikoa,
eta arterien eta zainen arteko zirkuitulaburrek eta balbulen gutxiegitasunek
eragiten dute. Asaldu elektrokardiografiko hauek izaten ditu (5. irudia):

� Deflexio intrintsekoaren denbora luzatua, 0,05 s baino luzeagoa.
� q uhin zabal eta sakona, betiere 0,035 s baino laburragoa.
� R uhinaren tentsio handitua.
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• Hipertentsio arteriala.
• Balbula aortikoaren estenosia.
• Kardiomiopatia hipertrofikoa.
• Aorta-estenosi suprabalbularra.
• Aorta-erregurgitazioa.
• Erregurgitazio mitrala.
• Aortaren hertsadura.
• Hodi arterialaren iraupena.
• “Kirolari-bihotza" (hipertrofia

fisiologikoa).

3. taula. EZBHren etiologia.
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Bihotz aurreko deribazioetan

• R uhina > 27 mm V5 edo V6an. S uhina V1 + R uhina V5 edo V6an > 35 mm
(35 urtetik gorako gaixoetan). Asaldu horri Sokolow eta Lyon-en irizpidea
deritzo.

• Bentrikuluen aktibazio-denbora (deflexio intrintsekoa) > 0,05 s 
V5-V6n.

• QRS tartea > 0,1 s.
• ST segmentuaren beherakada edo T uhinaren inbertsioa V5-V6n.
• Lewis-en irizpidea: (RDI + SDIII) – (RDIII + SDI) > 17 mm.

Aurreko planoko deribazioetan

• R uhina I deribazioan + S uhina III deribazioan > 25 mm.
• R uhina aVL deribazioan > 11 mm edo > 18 mm ezker-ardatza dagoenean.
• R uhina aVF deribazioan > 20 mm.
• S uhina aVR derbazioan > 14 mm.

Gutxieneko irizpideak: R uhina aVL deribazioan > 11mm; R uhina V5-V6 deriba-
zioetan >27mm edota S uhina V1 deribazioan + R uhina V5-V6 deribazioetan > 35
mm.

4. taula. EZBHren irizpideak.

5. irudia. Gainkarga diastolikoak eragindako EZBH.
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� Errepolarizazio-aldaketak, ST segmentuaren igoera eta T uhin positiboa
eta tentsio handikoa, bereziki.

7.3.1.2 Gainkarga sistolikoa

Ezkerreko bentrikuluak bere bolumena husteko zailtasunak dituenean gerta-
tzen da gainkarga sistolikoa, aorta-estenosiak eta hipertentsio arterialak
eraginda, bereziki. EKGan agertzen diren aldaketak hauek dira (6. eta 7.
irudiak):

� q uhina oso txikia da edo ez da agertzen.
� R uhinaren tentsio handia.
� Deflexio intrintsekoaren denbora oso gutxi luzatzen da, 0,05 s baino

gutxiago.
� ST segmentua beherantz desbideratzen da, eta ondoren T uhin nega-

tiboa agertzen da. Errepolarizazioaren aldaketa horiek laguntzen digute
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6. irudia. Gainkarga sistolikoak eragindako EZBH.
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bi hazkunde-motak bereizten; izan ere, gainkarga diastolikoan ST
segmentua gorantz desbideratzen da, T uhin positiboarekin batera.

7.3.2 ESKUIN-BENTRIKULUAREN HIPERTROFIA (ESBH)

Eskuineko bentrikuluaren hipertrofia ezkerreko bentrikuluarena baino askoz
gutxiagotan gertatzen da. Biriketako zirkulazioari lotua dagoenez, arnasbi-
deetako eta biriketako patologiak dira eragile nagusiak. Eskuineko bentriku-
luaren hazkundea dela eta, QRS konplexuaren ardatza eskuinalderantz
desbideratzen da, R uhin handia agertzen da eskuineko deribazioetan, eta S
uhin sakona ezkerrekoetan. Irizpide zehatzak 5. taulan ikus ditzakegu.

Etiologia

� Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa (BGBK).
� Biriketako hipertentsioa (primarioa, biriketako enbolia, estenosi mitrala,

erregurgitazio mitrala, ezker-bentrikuluaren gutxiegitasun kronikoa).
� Erregurgitazio trikuspidea.
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7. irudia. Gainkarga sistolikoaren beste adibide bat. 
Eskuineko aurikula ere hazita dago.
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• Ardatzaren eskuineranzko desbideratzea (> + 90º).
• R uhina V1 deribazioan > 7 mm.
• R uhina V1 deribazioan + S uhina V5-V6 deribazioetan > 10 mm.
• R uhina / S uhina ratioa V1 deribazioan > 1.
• Cabreraren irizpidea: V1en R / R+S ≥ 0,5 
• S uhina / R uhina ratioa V6 deribazioan >1.
• Deflexio intrintseko atzeratua V1 deribazioan.
• Eskuineko adarraren blokeo ez-osoa.
• ST segmentuaren eta T uhinaren aldaketak beheko deribazioetan.
• ”P pulmonalea”.
• S1S2S3 patroia (batez ere, umeetan).

R uhina / S uhina ratioa V1 deribazioan > 1 izatea; irizpide hori beste kasu
batzuetan ere ager daiteke:
• Atzeko paretako MIA.
• WPW sindromea.
• Kardiomiopatia hipertrofikoa.
• Aldaketa, normaltasunaren barruan.

5. taula. ESBHren irizpideak.

8. irudia. Eskuin-bentrikuluaren hipertrofia. Eskuineko aurikularen hipertrofia.
Birikako hipertentsioa.
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� Aurikulen arteko komunikazioa.

7.3.3 BENTRIKULUEN HIPERTROFIA KONBINATUA

Bi bentrikuluen hipertrofia era berean ematen denean, bien ezaugarriak batu
egiten dira. Hala, bihotz aurreko deribazioetan ezker-bentrikuluaren irizpi-
deak agertzen dira, eta ardatza eskuinerantz desbideratzen da edo R uhin
nabari bat agertzen da V1-V2 deribazioetan (9. irudia). 

Batzuetan, batera agertzen dira eskuineko bentrikuluaren hipertrofiaren
irizpideak eta ezkerreko aurikularen hazkundearenak.
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9. irudia. Bi bentrikuluen hazkundea. Eskuineko aurikula ere hazita dago.
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BENTRIKULU BARNEKO BLOKEOAKBENTRIKULU BARNEKO BLOKEOAK

8888

8.1 SARRERA

Eguneroko lan klinikoan sarri ikusten ditugun asalduak dira bentrikulu
barneko blokeoak. Maila arinenetan sintomatologiarik ematen ez badute ere,
kasu aurreratuenetan sinkope eta bihotz-gutxiegitasuna eragin ditzakete. Atal
honen helburua da zenbait blokeo-mota azaltzea, mota bakoitza bereizten
laguntzea eta haien ondorio klinikoak ezagutaraztea. Horretarako, lehenik eta
behin blokeoen sorrera azalduko dugu, bektoreen aldaketak aztertuz, eta,
ondoren, EKGan izango duten eragina ikusiko dugu.

8.2 DEFINIZIOA

Bentrikulu barneko blokeoa bulkada elektrikoaren eroapenaren asaldua da,
bai eroapena atzeratu delako, bai eroapenik ez dagoelako. Jatorri anato-
mikoa edo funtzionala izan dezake. Kinada elektrikoak ezin du eroapen-
sistema erabili, eta ohiz kanpoko bideak hartu beharko ditu bentrikuluak
despolarizatzeko. Horrek aldaketa bereizgarri bat dakar EKGan, hau da,
QRSaren morfologia aldatzea eta haren iraupena zabaltzea.
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8.3 OINARRI ANATOMIKOA

Nodulu sinusalean sorrarazten den kinada nodulu aurikulobentrikularrera
iristen da. Handik His-en balari jarraitzen dio Purkinje-ren sareraino, eta
ondoren bentrikuluen miokardiora sartzen da. His-en balaren eskuineko
adarra, mehea eta subendokardikoa denez, oso eraginkorra da. Ezkerreko
adarra, berriz, bi adartxotan zatitzen da: goi-aurrekoa eta behe-atzekoa. Bide
horietatik doan kinada elektrikoak bi bentrikuluak despolarizatzen ditu, eta
bihotz-aktibazioaren hiru bektoreak sortzen ditu (ikus 4. atala). Bihotz
barneko blokeoetan, kinadak ezin ditu bide horiek erabili, eta zelulaz zelula
zabaltzen da; hain eraginkorra ez izatean, ibilbide motelagoa egiten du. Hori
dela eta, QRS konplexuaren morfologia aldatu egingo da, eta haren iraupena
luzatu egingo da.

8.4 BENTRIKULU BARNEKO BLOKEO-MOTAK

Bentrikulu barneko blokeoak sailkatzeko, zenbait irizpide erabil ditzakegu:

8.4.1 KOKAPENA

Estimuluaren eroapenaren atzerapena eskuinaldean nahiz ezkerraldean
gerta daiteke, eta ibilbidearen hasieran nahiz bukaeran.

Hasierako blokeoetan —bukaerakoak baino ugariagoak dira—, blokeoa
eskuin- edo ezker-adarraren enborraren hasieran egon ohi da, edo goi-
aurreko ala behe-atzeko adartxoen hasieran.

Bukaerako blokeoak, eskuinekoak direnean, adarraren bukaeran edo
Purkinje-ren sarean dagokien zatian egon ohi dira. Ezkerrekoak direnean,
aldiz, blokeoa osoa bada, Purkinje-ren sarearen ezkerralde osoa hartzen
dute. Blokeoa osoa ez bada, berriz, Purkinje-ren sarean dagokion zatian
egon ohi da.
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8.4.2 BENTRIKULUAREN DESPOLARIZAZIOAREN ATZERAPEN-MAILA

Hau da, QRSaren zabaleraren arabera, blokeoak osoak edo ez-osoak izan
daitezke. Blokeo osoetan, eroapena ez da bide fisiologikoetatik egiten,
zelulaz zelula joan behar du, eta QRS zabala agertzen da (> 0,12 s). Blokeo
ez-osoetan, aldiz, QRSaren iraupena 0,12 s baino gutxiagokoa da.

Laburbilduz, eguneroko
lanean erabiltzen den sailka-
penari jarraituz, blokeoak
beren kokapenaren arabera
sailkatuko ditugu lehenengo:
ezker-blokeoak eta eskuin-
blokeoak. Eta horietariko
bakoitza osoa edo ez-osoa
izan daiteke, QRSaren irau-
pena kontuan hartuta.
Blokeoa ezkerraldeko adar-
txoren batean dagoenean,
berriz, hemiblokeoak daudela
esan ohi da, aurrealdekoak
edo atzealdekoak.

8.5 BENTRIKULU BARNEKO BLOKEOEN EZAUGARRIAK

� Bentrikulu barneko blokeo guztiak areagotu egiten dira urteekin.
� Badirudi ezkerreko blokeo osoa maizago gertatzen dela emakumeetan;

goi-aurreko blokeo ez-osoa, eskuineko blokeo osoa eta aurreko bien
batura, aldiz, ohikoagoak dira gizonezkoetan.

� Etiologiaren aldetik, gehienetan eroapen-sistemaren endekapenezko
prozesuagatik gertatzen dira. Bestalde, bihotzeko zenbait gaixotasun
blokeo bentrikularrekin erlazionatzen dira, batez ere miokardiopatiak
(eskuineko blokeo osoa (ESBO) eta eskuineko blokeo osoa + goi-
aurreko blokeo ez-osoa), hipertentsioa (batez ere goi-aurreko blokeo ez-
osoa), balbulopatiak (goi-aurreko blokeo ez-osoa eta ESBO) eta sortze-
tiko kardiopatia batzuk (ESBO).
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Sailkatzeko beste modu bat ere badago:

Lehen mailako adar-blokeoan ez da
gertatzen atzerapenik eroapenean, eta
beraz, QRSa normala izango da. 

Bigarren mailako adar-blokeoak
(ez-osoa litzateke), adar-blokeoaren
morfologia du eta atzerapena gertatzen da
eroapenean, baina QRSaren iraupena ez
da 0,12 s baino handiagoa. 

Hirugarren mailako adar-blokeoak
(osoa deritzona) adar-blokeoaren morfo-
logia du eta iraupen handiagoko QRSa.

1. taula. Mailaren araberako sailkapena.
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� Miokardioko infartu akutuen % 5ean baino gehiagotan blokeoak gerta-
tzen dira, eta hilkortasun handiagoa izan ohi dute, goi-aurreko blokeo
ez-osoan izan ezik.

8.6 BENTRIKULU BARNEKO ESKUIN-BLOKEOA

Blokeo-mota honetan, atzerapena gertatzen da eskuineko bentrikuluaren
aktibazioan, kinadak ezin duelako His-en eskuineko adarra erabili edo
Purkinjeren sarearekin bat egin. Hori dela eta, kinada zelulaz zelula zabal-
duko da eskuin-bentrikuluan, eta aldaketak eragingo ditu EKGan. ESBOa
osoa edo ez-osoa izan daiteke. Osoa bada, kinadari asko kostako zaio zabal-
tzea, eta QRSaren iraupena 0,12 s baino gehiagokoa izango da. Ez-osoa
bada, berriz, QRSaren morfologia aldatu egingo da, baina haren iraupena
0,12 s baino gutxiagokoa izango da, zati bat eroapen-sistema bidez despola-
rizatzen delako eta bestea, berriz, zelulaz zelula.

8.6.1 ESKUINEKO BLOKEO OSOA (ESBO)

8.6.1.1 Kinadaren eroapena eta bektoreak

Kinadak eskuineko adarra edo Purkinjeren sarea erabiltzerik ez duenez,
atzerapenez iritsiko da eskuin-bentrikulura, ezkerrekoarekin alderatzen
badugu (0,06 s baino gehiagoko atzerapena). Atzerapen horren ondorioz,
eskuineko edo ezkerreko trenkada osoa ezkerreko bentrikulutik despolariza
daiteke, bide transeptaletik alegia, baina eskuin-bentrikuluaren pareta librea
ez. Beraz, eskuin-bentrikuluaren pareta librea zelulaz zelula despolarizatuko
da, eta oso motel gertatuko da hori. Hortaz, ikus dezagun zer gertatzen den
despolarizazioarekin, errepolarizazioarekin eta bektoreekin:

� 1. bektorea ez da aldatuko, hau da, trenkadak ezkerretik eskuinera
despolarizatzen jarraitzen du, blokeorik ez dagoenean bezala.

� 2. bektorea ere ez da aldatuko, ezkerreko bentrikulua normal despolari-
zatzen delako; gezia ezkerrerantz eta atzerantz joango da.

� 3. bektorea: eskuineko bentrikulua aktibatuko da une horretan, eroa-
pena atzeratzearen ondorioz. Une berean bi indar sortuko dira: eskui-
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neko trenkada aktibatzen duena batetik, eta eskuin-bentrikuluaren
pareta librea aktibatzen duena bestetik (autore batzuek laugarren
bektore deitzen diote horri). Biek aurrerantz eta eskuinerantz joko dute,
eta mantsoak izango dira muskulutik eroaten direlako, Purkinjeren
sareari jarraitu beharrean.

� Errepolarizazio bentrikularra despolarizazioaren aurkako noranzkoan
emango da, trenkadaren ezkerreko aldean hasiko delako. Beraz, T
uhinak aurkako noranzkoa eramango du, atzerantz eta ezkerrerantz.

Bektoreen aldaketa horiek eragingo dituzte EKGan jasoko ditugun alda-
ketak. Horretarako kontuan hartu behar dugu bektorea aurretik jasotzen
badugu erregistroa positiboa izango dela, eta atzetik jasotzen badugu, berriz,
negatiboa.

8.6.1.2 Diagnostiko elektrokardiografikoa

QRSaren iraupena

Kinada motelago eroaten denez, QRS zabala izango dugu, 0,12 s baino
gehiagoko iraupenarekin.

QRSaren ardatza

Nahiz eta hasierako despolarizazioa normala izan, bentrikuluen pareta
librearen bektorea eskuinerantz eta aurrerantz joaten da. Hori dela eta, plano
frontalean ardatza eskuinera eta gora edo behera desbideratzen da, 120º-ra
gutxi gorabehera.

QRSaren morfologia

Plano frontala: hirugarren bektorea eskuinalderantz eta beherantz
doanez, aldaketa finkoak sortuko ditu I, aVL eta aVR deribazioetan (S zabala
I eta aVL deribazioetan, azken R uhin zabala aVR deribazioan). Bestelako
deribazioetan, morfologia aldakorragoa da. 
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Plano horizontala: lehen bektorea aurrerantz doa, eta bukaerakoak, lehen
esan bezala, aurrerantz eta eskuinerantz; hala, eskuineko blokeoaren morfo-
logia tipikoa sortzen da: rsR´ eta T negatiboa eta asimetrikoa V1 eta V2n. V5
eta V6n, berriz, qRs eta s zabala agertzen dira. 

ST segmentua eta T uhina: lehen esan bezala, T uhinak despolariza-
zioaren kontrako noranzkoa darama, negatiboa da V1, V2 eta aVR deriba-
zioetan, eta positiboa I, aVL, V5 eta V6 deribazioetan.

8.6.2 ESKUINEKO BLOKEO EZ-OSOA (ESBEO)

Bigarren mailakoa ere esaten zaio. Bektoreak modu berean agertzen dira,
baina, blokeoa txikiagoa denez, atzerapena ere bai, eta QRSaren iraupena
ez da 0,12 segundora iritsiko. Beraz, morfologia 3. mailakoaren antzekoa da,
hau da, S uhina agertzen da I eta V6n, eta R´ V1en, baina iraupen normala
edo oso atzerapen txikia du, eta QRSaren zabalera ez da iristen 0,12 segun-
dora. T uhina negatiboa eta asimetrikoa izango da V1en, eta positiboa V6n.
QRSaren ardatza eskuinalderantz desbideratua egongo da.
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1. irudia. ESBOa.
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8.6.3 ESKUINEKO BLOKEOAREN ERAGIN KLINIKOA

Eskuin-blokeoaren morfologia biztanle normalen % 0,3-0,4an agertzen da,
eta ez du ondorio klinikorik. Kardiopatiekin lotura duenean, ESBO bakartuak
ez du pronostikoa okertzen; baina, beste blokeoekin lotura badu, berriz, bai.
ESBOa gaixotasun hauetan ere ager daiteke: aurikula arteko komunikazioan,
biriketako enbolia akutuan, "cor pulmonalean", balbulopatietan eta kardio-
patia iskemiko akutuan.

8.6.4 DIAGNOSTIKO DIFERENTZIALA

� Eskuineko bentrikuluaren hazkundea.
� Wolff-Parkinson-White-ren sindromea.
� Pertsona osasuntsuetan: haurrak, atletak, anomalia torazikoak (pectus

excavatus).
� Atze-alboaldeko miokardioko infartu akutua.
� Ezkerreko adarraren erdiko zuntzen blokeoa.
� Gaizki jarritako elektrodoak.

8.7 BENTRIKULU BARNEKO EZKER-BLOKEOA

Ezkerreko bentrikuluaren blokeoa edo atzerapena gertatzen denean, kinadak
His-en bala edo Purkinjeren sarea erabili ezin duenez, ezkerreko bentrikuluak
eskuineko adarretik despolarizatu beharko du, eroapenerako egokitu gabeko
bideetatik. Eskuin-blokeoan gertatzen den moduan, ezker-blokeoak ere
bektoreen aldaketa ekarriko du, eta beraz, aldaketak EKGan. Kasu honetan
ere, blokeoa osoa edo ez-osoa izan daiteke.

8.7.1 EZKERREKO BLOKEO OSOA (EZBO)

8.7.1.1 Kinadaren eroapena eta bektoreak

His-en bala eta Purkinjeren sarea erabiltzerik ez duenez, kinada lehenago
zabalduko da eskuineko bentrikuluan ezkerrekoan baino (0,06 s baino gehia-
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goko atzerapena). Denbora-tarte txiki hori nahikoa izaten da eskuineko eta
ezkerreko trenkadak eskuineko bentrikulutik despolarizatzeko, bide transep-
tala erabiliz. 

� Beraz, lehenengo bektorea, trenkadari dagokiona, aurrerantz eta ezke-
rrerantz abiatzen da.

� 2. eta 3. bektoreak eskuinetik ezkerrera eta atzetik aurrera joango dira,
kinada eskuinaldetik abiatuz zelulaz zelula ezker-bentrikuluan bana-
tzean.

� Bukatzeko, 4. bektore bat agertuko da; trenkadaren goialdea eta eskui-
neko bentrikuluaren pareta librearen zati baten despolarizazioa adie-
razten ditu bektore horrek.

� Errepolarizazio bentrikularra despolarizazioaren aurkako noranzkoan
ematen denez, haren bektorea ezkerretik eskuinera abiatzen da; T
uhina eta ST segmentua QRSaren aurkakoak dira, hau da, negatiboak
QRSa positiboa den deribazioetan.

Bektoreen aldaketa horiek eragingo dizkigute aldaketak QRSaren erregis-
troan.

8.7.1.2 Diagnostiko elektrokardiografikoa 

QRSaren iraupena

Kinada zelulaz zelula doanez, askoz denbora gehiago behar du ezkerreko
bentrikulua despolarizatzeko, eta iraupena 0,12 s baino gehiagokoa da.

QRSaren ardatza

Ezker-bentrikuluaren bektorea ezkerralderantz eta aurrerantz doanez,
QRSaren ardatza ezkerralderantz desbideratuko da, hau da, – 30º eta + 60º
bitartean egongo da.
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QRSaren morfologia

Plano frontalean: I eta aVL deribazioek ez dute hasierako Q uhinik izango.
R uhinak hozkadurak izango ditu. aVRn QS morfologia izango du, eta III deri-
bazioan, berriz, Rs, rS edo QS. Bukatzeko, II eta aVF deribazioetan, gehie-
netan, RS edo Rs morfologia izango du.

Plano horizontalean: V1 deribazioan, QRSaren morfologia erabat nega-
tiboa izango da, eta erdian hozkadura izango du. V2 eta V3 deribazioetan
ikusten den morfologia rS izaten da. V4n bitarteko morfologiak ikusten dira,
eta V5 eta V6n R bakarra eta T negatiboa eta asimetrikoa ikus daitezke.
Hozkadurak erdian agertzen dira gehienetan, baina, batzuetan, hasieran ere
bai.

ST segmentua eta T uhina: erdiko hozkaduraren kontrako noranzkoa
izaten dute, eta positiboak dira V1, V2, aVR eta III deribazioetan. Aldiz, nega-
tiboak izaten dira I, V5, V6 eta aVL deribazioetan, eta aldakorrak beste deri-
bazioetan.
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8.7.1.3 Eragin klinikoa

EZBOa biztanle normalen % 0,1ean aurkitzen da, eta pronostikoa ez da
berdina izango kardiopatia dagoenean eta ez dagoenean; kardiopatiari lotuta
daudenek pronostiko txarra dute (kasuen % 90). Pronostiko txarrarekin erla-
zionatzen diren zeinu elektrokardiografikoak hauek dira: 

� Aurikula arteko blokeoa agertzea.
� QRSaren ardatza ezkerrerantz desbideratua edo 0º-ra izatea.
� T uhina negatiboa izatea V6n 
� Ezker-blokeoaz gainera, EKGa anormala izatea.

Kasuen % 10ean eroapen-sistemaren gaixotasun bakartua izaten da
blokeoa, ez kardiopatiei lotua, eta kasu horietan pronostikoa ona izan ohi
da. 

Ezker-blokeoak erlazio estuago izan ohi du kardiopatiarekin eskuineko
blokeoak baino, batez ere kardiopatia iskemikoarekin, miokardiopatiekin eta
bihotz-gutxiegitasun orokorrarekin. Azken horietan batez ere, blokeo auriku-
lobentrikularrerako joera eta hilkortasun handia izan ohi dira.

8.7.2 EZKER-ADARRAREN BLOKEO EZ-OSOA (EZBEO)

Bigarren mailakoa ere esaten zaio eta, kasu honetan, His-en bala eta
Purkinjeren sarea erabil daitezke, baina neurri batean bakarrik. Hori dela eta,
kinada ezkerreko bentrikuluaren erdibidean atzeratuko da, eta bat egingo du
eskuinaldetik zelulaz zelula datorrenarekin. Beraz, blokeoaren mailak baldin-
tzatuko dizkigu EKGaren aldaketak; maila txikikoetan, EKGa ia normala
izango da. Aurreratuetan, aldiz, aldaketak nabarmenagoak dira, eta QRSaren
iraupena 0,12 s baino gutxiagokoa da beti. Morfologia EZBOarenaren oso
antzekoa izango da, baina hozkadurak R uhinaren hasieran agertuko dira,
eta, batzuetan, "delta" uhinarekin nahas daitezke. 

Errepolarizazioari dagokionez, despolarizazioa zenbat eta okerragoa izan,
orduan eta negatiboagoa izango da T uhina; askotan, bifasikoa izaten da.
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8.7.2.1 Diagnostiko diferentziala

� Wolf-Parkinson-White-ren sindromea, Mahaim motakoa denean.
� Ezkerreko bentrikuluaren hazkunde itzela: batez ere, V5,V6, I eta aVL

deribazioetan "q" uhinik ez dagoenean.
� Miokardioko infartu akutua.

8.8 HEMIBLOKEOAK

His-en balaren ezkerreko adarra bi adartxotan zatitzen da: bat goi-aurrekoa,
luzea eta mehea, aurreko muskulu papilarrerantz doana (ezkerreko bentriku-
luaren aurre-alboko eta goiko ormak aktibatuko ditu); eta bestea behe-
atzekoa, motzagoa eta lodiagoa, atzeko muskulu papilarrerantz doana (ezke-
rreko bentrikuluaren atzeko eta beheko paretak aktibatuko ditu). Adar horien
blokeoak gertatzen direnean, hemiblokeoak sortzen dira: aurreko hemiblo-
keoa eta atzeko hemiblokeoa.

Blokeatzen direnean ez dute QRSaren atzeratze garrantzitsurik sortuko;
izan ere, blokeatuak dauden zatiek, alboko adartxoa erabiliz, Purkinje-ren
saretik jasoko dute kinada. Beraz, QRSaren aldaketa garrantzitsuenak haren
morfologian gertatuko dira, eta ez iraupenean.

8.8.1 AURREKO HEMIBLOKEOA (AUHB)

Atzekoa baino gehiagotan ematen da, eta eguneroko klinikan maiz ikus gene-
zake. Azal dezagun haren sorrera, eta EKGan duen eragina.

8.8.1.1 Kinadaren eroapena eta bektoreak

Blokeatutako zatia, hau da, ezker-bentrikuluaren aurreko eta goiko aldea,
atzerapenarekin despolarizatuko da, eta ezker-bentrikuluaren bektoreak
aldatuko ditu.

Lehenengo bektorea: eskuinerantz eta beherantz abiatuko da, q uhinak
sorraraziko ditu I eta aVL deribazioetan, eta r uhinak II, III eta aVF deriba-
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zioetan. Bektore honek eskuineko bentrikuluaren zati bat, trenkadaren heren
bat eta ezkerreko bentrikuluaren atzeko muskulu papilarraren despolariza-
zioa ordezkatuko ditu. 

2. eta 3. bektoreak: ezkerrerantz eta gorantz abiatuko dira aurre-alboko
eta goiko zatiak despolarizatzeko. Beraz, S uhinak sortuko dira II, III eta aVF
deribazioetan, eta konplexu positiboak I eta aVL deribazioetan. AVR deriba-
zioan bukaerako R uhina agertu ohi da (3. irudia).

8.8.1.2 Diagnostiko elektrokardiografikoa

QRSaren iraupena: normala edo atzerapen txikikoa izango da, 0,1 segun-
dokoa. 

QRSaren ardatza: ezkerrerantz desbideratua, –30º eta –90º bitartekoa.
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QRSaren morfologia: plano frontalean, II, III eta aVF deribazioek RS
morfologia izango dute, eta I eta aVL deribazioetan, berriz, qR morfologia.
Plano horizontalean, V5 eta V6n Q uhinaren gabezia eta S uhin sakona dira
ezaugarri nagusiak. 

ST segmentua eta T uhina: gehienetan normalak izango dira. 

8.8.1.3 Diagnostiko diferentziala

� Bihotz horizontala: ardatza ez da –30º-ra iristen.
� Ezkerreko bentrikuluaren hazkundea: ardatza ez da –30º-ra iristen.
� Eskuineko adarraren bukaerako blokeoa: morfologia SI, SII, SIII da, eta SII >

SIII.
� WPW sindromea.
� Beheko miokardioko infartu akutua.
� Eskuineko taupada-markagailu bentrikularraren erritmoa.
� Blokeo bentrikular ez-osoa.
� Sortzetiko kardiopatia batzuk: ardatza –30º baino gehiagora izan deza-

kete.

8.8.1.4 Eragin klinikoa

Aurrealdeko hemiblokeoak % 0,9 eta 1,4 bitarteko prebalentzia du biztanle
normalen artean. Kardiopatiarik ez dagoenean gertatzen bada, ez du eraginik
hilkortasunean; baina, kardiopatia bati loturik agertuz gero, ez du pronostikoa
okertzen, nahiz eta eroapen-sistemaren endekapenaren lehenengo zeinua
izan.

8.8.2 ATZEKO HEMIBLOKEOA (ATHB)

Hura bakarrik gutxitan ikusten da; gehienetan, eskuineko adarraren blokeoari
lotuta joaten da.
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8.8.2.1 Kinadaren eroapena eta bektoreak

� Lehenengo bektorea: gorantz eta ezkerrerantz abiatuko da, aurreko
muskulu papilarra eta trenkadaren herena despolarizatzen direlako
aurrena. Horrek r uhina sortuko du I eta aVL deribazioetan, eta q uhina
II, III eta aVF deribazioetan. 

� 2. eta 3. bektoreak: ezker-bentrikuluaren beheko eta atzeko aldea
beranduago eta mantsoago despolarizatzean, beherantz eta eskuine-
rantz abiatuko dira, I eta aVL deribazioetan S uhina sortzen dute eta II,III
eta aVF deribazioetan R uhina (4. irudia).

8.8.2.2 Diagnostiko elektrokardiografikoa

QRSaren iraupena: beti < 0,12 segundo. 

QRSaren ardatza: + 90º eta + 140º bitartean egongo da.

QRSaren morfologia: plano frontalean, beheko deribazioetan qR morfo-
logia agertzen da, eta ezkerrekoetan rS. Plano horizontalean, bihotz
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aurreko eskuineko deribazioetan rS edo QS morfologia agertuko da, eta
ezkerrekoetan "q" uhina oso txikia izan ohi da edo ez da agertzen.

ST segmentua eta T uhina: kardiopatiarik ez badago, normala izango da.

8.8.2.3 Diagnostiko diferentziala

� Eskuineko bentrikuluaren hazkundea.
� Pertsona oso astenikoak edo toraxeko asalduak dituzten pertsonak.

8.8.2.4 Eragin klinikoa

Pertsona osasuntsuengan, prebalentzia < % 0,1ekoa da. Oso arraroa da
kardiopatiarik gabe agertzea. Askotan agertzen da beheko miokardioko
infartu akutuan eta aorta-gutxiegitasunean.

8.9 BLOKEO KONBINATUAK

Aurreko ataletan lau egitura anatomiko azaldu ditugu: eskuineko adarra,
ezkerreko adarraren enborra, eta haren adartxoak, goi-aurrekoa eta behe-
atzekoa. Egitura anatomiko horiei faszikulu edo bala deritzegu. Blokeaturiko
balak bat baino gehiago izan daitezkeenez, konbinazio guztiak ikus litezke,
haien ezaugarriak batuta.

8.9.1 BLOKEO BIFASZIKULARRAK

Mota askotako blokeo konbinatuak egon daitezke:

� Eskuineko bentrikuluaren blokeo osoa + ezkerreko bentrikuluaren
blokeo osoa.

� Goi-aurreko hemiblokeoa + behe-atzeko hemiblokeoa.
� Ezkerreko bentrikuluaren blokeoa + goi-aurreko edo behe-atzeko hemi-

blokeoa.
� Lau blokeo moten artean, bi faszikuluren blokeo aldakorrak.
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� Eskuineko bentrikuluaren blokeo osoa + goi-aurreko hemiblokeoa eta
eskuineko bentrikuluaren blokeo osoa + behe-atzeko hemi blokeoa.

Azkeneko horiek dira garrantzitsuenak, eta banaka aztertuko ditugu.

8.9.1.1 Eskuineko bentrikuluaren blokeo osoa + goi-aurreko
hemiblokeoa

Maiz gertatzen da bi faszikuluak bata bestetik gertu daudelako eta biei arteria
berak ematen dielako odola (bentrikulu arteko aurreko arteriak).

Aktibazioa: lehenengo bektorea AUHBren eraginez aldatua dago, eta
beraz, eskuinerantz, beherantz eta aurrerantz doa. Bigarren bektorea, berriz,
ESBOren ondorioz aldatzen da, eta ezkerrerantz, gorantz eta atzerantz doa.
Biak batera agertzeak bentrikuluaren eroapenaren atzerapen-maila garrantzi-
tsua adierazten du.

Diagnostiko elektrokardiografikoa: QRSak 0,12 segundo baino gehiago
irauten du. QRSaren morfologia, berriz, bien asalduen nahastura izango da
(5. irudia).

Errepolarizazioa: eskuineko bentrikuluaren blokeo osoaren aldaketak
azalduko dira.

8.9.1.2 Eskuineko bentrikuluaren blokeo osoa + behe-atzeko
hemiblokeoa

Gutxiagotan gertatzen da, eta, agertzen denean, aurreko konbinazioan
bentrikuluaren eroapenak duena baino asaldu-maila handiagoa adierazten
du, bi arteria ezberdinetatik jasotzen dutelako odola (eskuineko arteria koro-
narioa eta bentrikulu arteko aurreko arteria).

Aktibazioa: lehenengo bektorea beherantz eta atzerantz joango da
ATHBak sortutako aldaketaren ondorioz; bigarren bektorea, berriz, ESBOan
bezala, eskuinerantz eta aurrerantz.

Bulkadaren eroapenaren atzerapen-maila handia dakar horrek.
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Diagnostiko elektrokardiografikoa: QRSak 0,12 segundo baino gehiago
iraungo du. QRSaren morfologia: bien nahasketak sorturikoa izango da.

Errepolarizazioa: agertzen diren aldaketak ESBOaren eraginez sortuak
izaten dira. Miokardioko infartu akutuan maiz agertzen da.

Eragin klinikoa: blokeo bifaszikularra pertsona normalen % 0,1ean ager-
tzen da eta miokardioko infartu akutua dutenen % 5 eta % 10 artean; pronos-
tikoa okerragoa izango da horietan. Blokeo bifaszikularra duten erien % 80k
kardiopatia batek eragindako blokeoa izan ohi dute. Bi balen blokeoa baldin
badugu, kinadak bala bakarra dauka bere bidea egiteko. Hori dela eta, ondo
dagoen balak ere huts eginez gero, aurikula eta bentrikuluen arteko bidea
eten egingo litzateke, eta horrek blokeo AB-a emango luke, eta askotan
sinkopeak eragingo lituzke. Klinikoki sintomarik ez badago, ez da taupada-
markagailurik ipiniko.
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8.9.2 BLOKEO TRIFASZIKULARRAK

Hauek dira ugarienak:

� Blokeo bifaszikular guztietan, beste bala batzuen blokeoekin batera
txandaka agertzen direnean.

� Hiru balaren blokeo osoa.
� Blokeo bifaszikularra PR luzearekin (1. mailako blokeo AB-a).
� Eskuin- edo ezker-bentrikuluko blokeo osoa, 1. edo 2. mailako blokeo

aurikulobentrikularrekin.

Blokeo trifaszikularra agertzen denean, kinada ez da bentrikuluetara iristen,
eta horrek erabateko blokeo aurikulobentrikularra eragiten du. Hori dela eta,
sinkopeak ager daitezke, eta taupada-markagailua ezartzea pentsatu
beharko litzateke.
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KARDIOPATIA ISKEMIKOAKARDIOPATIA ISKEMIKOA

9999

9.1 SARRERA

Eguneroko jarduera klinikoan ikusten den bihotzeko patologiarik ohikoena da
kardiopatia iskemikoa, dituen aldaera guztiak kontuan hartuta: STaren igoera
duen miokardioko infartu akutua (MIA), STaren igoerarik gabeko MIA, angina
ezegonkorra, angina egonkorra...

Elektrokardiografia, asmatu zenetik 100 urtera, oinarrizko tresna da
sindrome horien diagnostikorako. Metodo merkea da, ez da inbasiboa, erraz
eskuratzen da eta erraz errepika daiteke. Azken urteotan ezinbestekoa
bihurtu da bihotzeko iskemia akutuaren sintomak dituzten gaixoen arreta-
rako, ematen duen emaitzaren arabera erabakitzeko erreperfusio koronarioa
beharrezkoa den edo ez, eta, hala balitz, zer mota erabili behar den 
aukeratzeko.

Atal honetan, gutxiegitasun koronarioak EKGan eragiten dituen aldaketak
deskribatuko ditugu, oinarrizko eran. Baina, EKGaren aldaketa guztiak
bezala, klinikaren argitan interpretatu beharrekoak dira, eta hala egiten ez
badugu, oker larriak egiteko arriskua izan genezake. Gogoan izan behar
dugu, proba diagnostiko guztien moduan, EKGaren aldaketek ere beren
sentikortasuna eta espezifikotasuna dutela, eta % 100eko ziurtasunik ematen
digun probarik ez dagoela.
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EKGaren errendimendu klinikoa asko aldatzen da egiten dugun momen-
tuaren arabera. Hala, gaixoak min torazikoa duela eginiko EKGak informazio
garrantzitsua eman liezaguke. Baina behin mina pasa ondoren eginiko EKGak
askoz balio txikiagoa izango du, eta kasuen erdietan normala izango da.

9.2 ALDAKETA ANATOMOPATOLOGIKOAK ETA EKGA

Modu esperimentalean arteria koronario baten buxadura akutua eragiten
bazaie zakurrei, 20 minututik aurrera, erdiguneko ehunek –hipoxia gehien
jasaten dutenak– aldaketa patologiko itzulezinak jasaten dituzte, eta aldaketa
horiek heriotza zelularra edo nekrosia eragingo dituzte. Nekrosi-eremu
horren inguruan, egitura-aldaketa garrantzitsuak jasan dituzten zelulak
daude; zelula horiek aldaketak jasan dituzte aparatu mitokondrialean, baina
berreskuragarriak dira oxigenazioa hobetuz gero. Eremu horri lesio-eremu
deritzo. Eta, lesio eremu horren inguruan, beste eremu bat dago. Eremu
horretan zelulek jasaten dituzten kalteak ez dira egiturazkoak, haien uzkurdu-
rari eragiten dioten kalte metabolikoak baizik; zelularen hipoxia hobetzean
konpontzen dira kalte horiek. Azken eremu horri iskemia-eremu deritzo.
Laburbilduz, miokardioko infartu akutua gertatu ondoren, hiru eremu
bereizten dira (1. irudia):

� Nekrosia duen erdiko
eremua, era itzulezi-
nean kaltetuak dau-
den eta aktibatzeko
gai ez diren zelulaz
osatua. Eremu horrek
EKGaren nekrosia-
ren Q uhina eragingo
du.

� Tarteko lesio-eremua,
oraindik konpon
daitezkeen egitura-
aldaketak dituzten
zelulaz osatua. Eremu
horrek ST segmen-
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tuaren aldaketak eragingo ditu, igoera edo jaitsiera, kalteturiko eremua
subepikardioan edo subendokardioan kokatua dagoen arabera. Kalteak
pareta miokardiko osoari erasaten badio, jasotzen den irudia ST
segmentuaren igoerarena izango da.

� Kanpoaldeko iskemia-eremua, egitura-aldaketarik gabeko baina uzkur-
durari eragiten dieten kalte metabolikoak dituzten zelulaz osatua.
Iskemiak eragindako T uhinaren aldaketak jasoko dira EKGan.

Miokardioaren odol emariaren gutxitzearen ondorioz agertzen dira iske-
miak, lesioak eta nekrosiak eragindako aldaketa elektrokardiografiko horiek,
arteriosklerosi koronarioaren eraginez batez ere. Baina lesio- eta iskemia-
eremuak ager daitezke beste zenbait gaixotasunetan ere, perikarditisean,
miokarditisean, miokardiopatietan edo tumoreetan, esaterako.

9.3 KONTZEPTU ELEKTROFISIOLOGIKOA

Ikuspuntu elektrofisiologikotik, iskemia jasan duen ehunean atzeratu egiten
da errepolarizazioa, eta horrek mintzaren akzio-potentzial luzatua eragiten
du. Horrek T uhina aldatzea eragiten du, T uhin negatiboa iskemia subepikar-
dikoa bada, edo T uhin oso positiboa, iskemia subendokardikoa bada.

Lesioa izan duen ehunak despolarizazio diastolikoa jasaten du, eta horrek
luzatu egiten du despolarizazio sistolikoa. Horren ondorioz, ST segmentuaren
igoera agertuko da lesioa subepikardikoa bada, edo ST segmentuaren
jaitsiera, lesioa subendokardikoa bada.
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Eta ehun nekrosatu edo hilak aktibatzeko gaitasunik ez duenez, ezin da
akzio-potentzialik sortu. Ondorioz, Q uhin patologiko bat agertuko da EKGan,
sakona eta zabala, edo QS konplexua.

9.4 ISKEMIA

Ikuspuntu elektrokardiografikoa kontuan hartuta, zelularen errepolariza-
zioaren atzerapena jasan duen ehuna da ehun iskemikoa.

Asaldu horiek aldaketa metabolikoen ondorio dira, zelularen metabolismoa
aldatu egiten da aerobiositik anaerobiosira, azido laktikoa pilatu egiten da, eta
pH-a jaitsi. Kalteturiko eremua non kokatzen den, subendokardioan edo
subepikardioan, ezberdina izango da iskemiaren irudi elektrokardiografikoa.

9.4.1 ISKEMIA SUBENDOKARDIKOA

Subendokardioa da odolaren fluxua gutxitzeak eragindako kalteak jasaten
dituen lehen eremua. Hala, subendokardioaren errepolarizazioa luzatua
agertzen da subepikardioarenarekin alderatuz gero. Errepolarizazioaren
bektorea edo iskemia subendokardikoaren bektorea endokardiotik epikar-
diora doa, eta horrek T uhin positibo eta simetrikoa agerrarazten du iske-
miaren aurreko aldean (2. irudia).

EKGan agertzen den eragina normala baino tentsio handiagoko T uhina da,
eta teorikoki QTz luzatua. T uhin asimetrikoa izan ohi da, goranzko adarra
mantsotua duena, zenbaitetan simetrikoa izan baliteke ere. ST segmentua
normala izan liteke, edo igoa edo jaitsia. Iskemia subendokardikoaren bekto-
rearen aurrean dauden deribazioetan ikusten da iskemia subendokardi-
koaren T uhina, esaterako, iskemia diafragmatikoa bada, DII, DIII eta aVF
deribazioetan ikusiko da.

Praktika klinikoan, iskemia subendokardikoaren irudia ez da sarri ikusten;
MIAren hasierako uneetan edo zenbait angor-krisitan ikus liteke.
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9.4.1.1 Diagnostiko diferentziala

Antzeko T uhin positibo eta altuak beste zenbait egoera klinikotan ere ikus
daitezke, eta diagnostiko diferentziala egin beharko da.

� Hiperpotasemia. K+ maila altuek, 6 mEq/l-tik gora, T uhin altu, zorrotz
eta simetrikoak eragiten dituzte, bihotz aurreko ezkerreko deribazioetan
bereziki.

� Bagotonia. Gazteetan eta atletetan ikusi ohi da, gehienetan ST altxatu
eta ahurrarekin batera.

� Ezkerreko bentrikuluaren gainkarga diastolikoa. Gutxiegitasun mitralak,
bentrikulu arteko komunikazioak, hodi arterialaren iraupenak eta aorta-
gutxiegitasunak gainkarga diastolikoa eragiten dute. Agertzen den T
uhina altuera gutxiagokoa izan ohi da, eta ST zuzendu edo jaitsia du.

� Perikarditis akutuaren lehenengo fasea. Gaineko ahurtasuna duen ST
altxatuarekin batera agertu ohi da.

� Alkoholismoa.
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2. irudia. Aurrealdeko iskemia subendokardikoa. 
BAAA % 100 buxatua duen gaixoan.

 09_kap  8/8/07  15:06  Page 89



9.4.2 ISKEMIA SUBEPIKARDIKOA

Iskemiak eremu subepikardikoari edo horma guztiari eragiten dionean, sube-
pikardioaren errepolarizazioa mantsoago gertatzen da. Hori dela eta, errepo-
larizazioaren bektorea edo iskemia subepikardikoaren bektorea epikardiotik
endokardiorantz doa, eta T uhin negatibo eta estua eragiten du, oinarri
estukoa. T uhin hori, iskemia subendokardikoaren moduan, elektrokardio-
graman iskemia dagoen eremuaren aurreko deribazioetan ikus daiteke. Hala,
iskemia aurrekoa eta albokoa bada, V3, V4, V5 eta V6 deribazioetan ikusiko
da (3. irudia); albokoa eta altua bada, DI eta aVL deribazioan; eta azpial-
dekoa bada, berriz, DII, DIII eta aVF deribazioetan.

Praktika klinikoan, irudi hori egoera hauetan ikus daiteke:

� Eboluzioan dagoen infartu akutuan.
� Infartu zaharrean.
� Angina-krisietan.
� Arteria koronarioen infarturik gabeko gutxiegitasun kronikoan.

90

3. irudia. Aurrealdeko iskemia subepikardikoa.

 09_kap  8/8/07  15:06  Page 90



� Esfortzu-probetan.

Baina kardiopatia iskemikoak eragiten ez dituen zenbait egoeratan ere ikus
daiteke T uhin negatiboa: cor pulmonalea, miokarditis akutua, miokardiopa-
tiak, takikardiaren ondorengo sindromea, perikarditisa, alkoholismoa... Hori
dela eta, EKGaren aldaketa guztiak bezala, klinikarekin batera neurtu behar
dira diagnostikoa egiteko garaian.

9.5 LESIOA

K+i / K+e proportzioa gutxitua izatearen ondorioz despolarizazio luzatua
duena da lesioa jasan duen ehuna; despolarizazioa luzatzeak diastoleari
eragiten dio. Despolarizazio diastoliko hori dela eta, atzeratutako despolari-
zazio sistolikoa gertatzen da, eta akzio-potentziala kalitate txarrekoa izango
da. Kalitate txarreko akzio-potentzial horren ondorioz, ST segmentua aldatu
egingo da EKGan, eta igota edo jaitsita agertuko da.

9.5.1 LESIO SUBENDOKARDIKOA

Lesioa jasan duen ehuna subendokardioan dago kasu honetan, eta haren
asaldu elektrikoa ST segmentuaren jaitsiera da. Sortzen den lesio-bektorea
inguruko ehun osasuntsuan sortzen da, eta ehun lesionatuaren erdian buka-
tzen da. Ulertzekoa denez, aurrean kokaturiko bihotz aurreko elektrodoek eta
elektrodo periferikoek bektorearen isatsa jasoko dute, eta ST segmentuaren
jaitsiera bat erregistratuko da. Eta alderantziz, bentrikulu barnean elektrodo bat
jarriko bagenu, ST segmentuaren igoera jasoko luke.

ST segmentuaren jaitsiera 0,5 mm-koa baino
sakonagoa denean, patologikoa dela esan ohi da;
eta morfologiari dagokionez, zuzendua edo behe-
ranzkoa izan ohi da. STa gorantz badoa ere patolo-
gikoa izan liteke, baina, kasu horretan, lerro isoelek-
trikoa bukaeran gurutzatu behar du. ST segmen-
tuaren jaitsiera 1 mm-koa baino sakonagoa denean,
garrantzi kliniko handiagoa duela adierazten du 
(4. irudia).
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9.5.1.1 Aurkezpen klinikoa

� Infartu subendokardiko ez-transmural baten adierazpen elektriko
bakarra izan liteke lesio subendokardikoa, min koronario tipikoa duen
gaixo batengan. Orduak pasa ahala, entzima serikoen mailak igotzeak
nekrosia baieztatuko du (troponina, CK-MB...). ST segmentuaren
jaitsiera V1, V2 eta V3 deribazioetan ikusten badugu, atzealdeko lesio
subepikardiko baten adierazle izan liteke, fase akutuan dagoen atzeal-
deko nekrosia gertatzen ari den bitartean.

� ST segmentuaren jaitsierak sarri ikusi ohi dira angina gertatzen denean,
baita esfortzu-probak egitean ere.

� Gutxiegitasun koronario kronikoa duten gaixoetan, ST segmentua behe-
ratua ikus daiteke zenbait urtez; eboluzio klinikoaren arabera, beheratze
hori handiagoa edo txikiagoa izango da.

9.5.1.2 Diagnostiko diferentziala

Kardiopatia iskemikoaz gain, beste zenbait gaitzek ere lesio subendokar-
dikoa eragin lezakete EKGan:

� Hipopotasemia: erraz diagnostikatzen da K+-aren maila plasmatikoa
neurtuz.

� Inpregnazio digitalikoa. STaren jaitsiera nabarmena eta berezkoa eragin
ohi du, leuna eta biribildua, eta kubeta digitaliko deritzo.

� ST segmentuaren jaitsiera arinak ikus daitezke gaixotasun askotan:
miokarditis akutuan, miokardiopatietan, cor pulmonale akutuan, gehie-
gizko sinpatikotonian, shock egoeretan, garuneko hodietako buxadura
akutuetan, pankreatitisean, hipogluzemian, krisi hipertentsiboetan eta
abarretan.

� Bentrikuluak haztearen edo bentrikulu barneko eroapenaren asalduen
ondoriozko ST segmentuaren jaitsierak. Ezkerreko adarraren
blokeoetan eta gainkarga sistolikoaren ondorioz ezker-bentrikulua
hazten denean, ST segmentua pixkanaka jaisten hasten da, J puntutik
hasita; segmentu hori ganbila izan ohi da lerro isoelektrikoarekiko. T
uhina negatiboa eta asimetrikoa izaten da.
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9.5.2 LESIO SUBEPIKARDIKOA

Kasu honetan, lesioa jasan duen ehuna subepikardioan dago, edo bentriku-
luaren pareta guztia hartzen du bere lodieran.

Aldaketa elektrikoa sistolean gertatzen da, eta ST segmentuaren igoera
edo joera positiboa agertzen da (6. irudia). Lesio subepikardikoaren bektorea
irudika liteke; bektore hori inguruko ehun normalean
sortzen da, eta lesioa duen ehunaren erdirantz doa.
Hala, lesioa jasaten ari den aldea ezkerreko bentri-
kuluaren pareta askea izanez gero, bihotz aurreko
deribazioetan bektorearen muturra jasoko litzateke,
eta ST segmentuaren igoera erregistratuko litza-
teke. Eta, alderantziz, ezkerreko bentrikuluaren
barnean kokaturiko elektrodoak bektorearen isatsa
jasoko luke, eta ST segmentuaren jaitsiera erregis-
tratuko litzateke (ispilu-irudia).
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5. irudia. Lesio subendokardikoa V2tik V6ra.

6. irudia. ST segmen-
tuaren igoera lesio
subepikardikoan.
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7. irudia. Azpialdeko eta atzealdeko lesio subepikardikoa. 
Alboko ispilu-lesio subendokardikoa (MIA).
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9.5.2.1 Aurkezpen klinikoa

Lesio subepikardikoa miokardioko infartu akutu transmuralaren hastapenean
ageri ohi da bereziki, eta nekrosia baino lehenago agertzen den zeinua da.
Ondorengo ordu eta egunetan lesioa gutxitzen joan ohi da, eta, askotan,
desagertu egiten da. Lesio subepikardikoaren irudiak irauten badu, bentriku-
luan aneurisma bat eratu dela pentsatu behar dugu. Nabarmentzekoa da
atzeko paretaren infartuaren lesio subepikardikoa bihotz aurreko eskuineko
deribazioetan (V1, V2, V3) jasotzen dela, lesio subendokardiko gisa.

Lesio subepikardikoaren uhina Prinzmetal-en anginan ere ager liteke, baina
minutu gutxian desagertu ohi da, edo nitratoak eman eta berehala. Fluxu
koronarioa epe laburrean eteten duen basoespasmoa izan ohi da haren
sorburua.

Esfortzu-proba bat egitean ere ager daiteke ST segmentuaren igoera, eta
proba positibotzat emango dugu.

9.5.2.2 Diagnostiko diferentziala

Kardiopatia iskemikoaz gain, beste egoera askotan ere ager daiteke ST
segmentuaren igoera, eta egoera horiek ezagutu egin behar genituzke:

� Perikarditis akutua. ST segmentuaren igoera agertu ohi da, ez oso
nabarmena, goranzko ahurtasunarekin. Ulertzekoa denez, ez da nekro-
siaren Q uhinik agertuko denborarekin, kardiopatia iskemikoan bezala,
eta deribazio guztiei eragin ohi die, ez arteria baten eremuari bakarrik.
Datu horiek lagunduko digute perikarditis akutua eta kardiopatia iske-
mikoa bereizten (ikus 14. atala), klinikarekin eta laborategiko datuekin
batera (miokardioaren nekrosi-adierazle negatiboak edo positibo oso
ahulak). Kardiopatia iskemikoaren adierazle dira plano frontaleko beste
deribazioetan ispilu-irudia agertzea eta ST segmentuak eta T uhinak
uhin monofasiko ganbila osatzea.

� Miokarditis akutua eta miokardiopatiak. Miokarditisak MIAren oso
antzekoa den lesio subepikardikoa eman lezake, eta oso zaila izan
daiteke hasieran hori bereiztea. Zenbait datu klinikok lagundu diezagu-
kete horretan, adibidez, aurretik izandako sukarrak edo eztarriko minak.
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� Feokromozitomak eragindako krisi hipertentsiboetan ere ikusi izan dira
ST segmentuaren igoerak. Datu klinikoek eta laborategiko datuek lagun-
duko digute, berriz ere, horiek bereizten.

� Hiperpotasemia. Hiperpotasemia larrietan ST segmentuaren igoerak eta
jaitsierak ager daitezke.

� Bagotoniak eta errepolarizazio azkarrak ST segmentuaren igoera txiki
bat eragin dezakete, baina igoera hori ahurra da eta iraun egiten du,
kardiopatia iskemikoan ez bezala.

� Tumore eta kiste miokardikoak. Oso prozesu arraroak dira, eta klinika
koronariorik gabeko nekrosia eta lesio subepikardikoa eman dezakete.

� Ezkerreko adarraren blokeoa eta ezkerreko bentrikuluaren hazkundeak.
� Garuneko hodietako gaitzek, garuneko hemorragiek bereziki, MIArekin

nahas litekeen lesio subepikardikoa eman dezakete.

9.6 NEKROSIA

Nekrosi miokardikoa nekrosiaren Q uhina deritzon uhin patologikoaren bidez
ikusten da EKGan. Arteria bat ixten denean, zenbait ordu behar dira nekrosia
gerta dadin. Beraz, mina hasi eta zenbait ordura agertuko da Q uhina, eta ez
digu lagunduko MIAren diagnostiko azkarra egiten.

Elektrokardiografiaren aldetik, aktibatu ezin daitekeen edozein miokardio-
zati ehun hila edo nekrosatua dela esan daiteke. Ehuna anatomikoki birrindua
dagoen kasuetan gertatzen da hori, edo bere akzio-potentziala % 50 baino
txikiagoa denean. Bigarren kasu horretan, zelulak bere onera etor daitezke,
eta berriz aktibatzeko gai izan. Lehen kasua nekrosi anatomikoa izango litza-
teke; bigarrena, berriz, nekrosi elektrikoa.

Miokardioko infartu akutuetan, nekrosi anatomikoa duen erdiko gune bat
sortzen da; nekrosi elektrikozko beste eremu batek inguratzen du gune hori.
Lehen epe batean, bi eremuen baturak eragiten ditu EKGan jasotzen diren
nekrosi-zeinuak. Baina denborarekin, aktibatu ezin ziren zelulak berreskura
daitezke, eta horrek azal dezake nekrosiaren zeinu elektrokardiografikoak
hobetzea.
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Nekrosiak indar elektrikoen galera dakar; horrek bihotzaren eremu elek-
trikoa aldatzen du, eta nekrosiaren bektore deritzon bektorea agertzen da.
Bektore horren muturra nekrosi-eremuaren kontrako noranzkoan doa, eta
haren magnitudea hildako ehunaren kantitatearen araberakoa da. Nekrosiak
alde diafragmatikoari eragiten badio, bektorea gorantz joango da; beraz,
nekrosia albokoa bada, eskuinerantz joango da, aurrekoa bada atzerantz, eta
atzealdekoa bada aurrerantz. Nekrosi-eremuaren aurkako aldean kokaturiko
ehunen despolarizazioa ordezkatzen du bektore horrek. Bentrikuluaren
pareta askearen despolarizazioa endokardiotik epikardiora ematen da, eta
bentrikuluaren barnetik kanporantz doazen bektoreak sortzen dira (8. irudia).

Bentrikuluaren paretaren zati bat nekrosatzen denean, zati horren despola-
rizazio-bektoreak desagertuko dira. Hori dela eta, eremu horretan kokaturiko
elektrodo batek aurkako aldeko eremuen despolarizazio-bektoreen isatsak
jasoko ditu, hots, ihesi doazen bektoreen isatsak, eta uhin negatibo bat erre-
gistratuko da (QS uhinak) (9. irudia). Uhin negatibo hori nekrosi-bektoreak
eragina da, eta nekrosi-eremuaren aurkako eremu osasuntsuen despolari-
zazio-bektoreen baturak sortua.

Nekrosi-eremuak paretaren lodiera osoa hartzen ez badu, subepikardioan
aktiba daitekeen eremua geldituko da. Parean dagoen elektrodoak nekrosi-
bektoreak eragindako Q uhin negatiboa jasoko du lehenik eta behin, baina,
despolarizazioa eremu bizira iristean, kanporantz doazen aktibazio-bektoreak
sortuko dira, eta horrek bukaerako R uhina agerraraziko du. R uhinaren tentsioa
eremu biziaren lodieraren araberakoa da. Zenbait morfologia ager daitezke:
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� qR: nekrosi-eremuak lodiera txikia du, eta aktiba daitekeen eremu bizia
lodia da.

� QR: nekrosi-eremua lodiagoa da.
� Qr: bentrikuluaren ia pareta guztia hilda dago, eta aktiba daitekeen

eremu subepikardikoa oso txikia da.

Edozein modutan ere, nekrosiaren Q uhina EKGan ager dadin, nekrosi-
eremuak ohiko ikerketa elektrokardiografikoak jasotzen duen tokian egon
behar du derrigor. Baina bihotzeko zenbait eremuren nekrosiak ez du alda-
keta nabarmenik sortzen EKGan, hala nola eskuin-bentrikuluko nekrosiak,
bentrikuluen arteko trenkadaren goiko herenekoak eta ezkerreko bentriku-
luaren oinarrikoak.

9.6.1 Q UHINAREN EZAUGARRI ELEKTROKARDIOGRAFIKOAK

Nekrosiaren Q uhinak ezaugarri patonogmonikorik ez badu ere, ondorengo
ezaugarri hauek balio digute Q uhina nekrosiak eragindakoa dela esateko:
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� 0,04 s baino iraupen luzeagoa.
� Ondoren datorren R uhinaren % 25 baino gehiagoko tentsioa edo

sakontasuna izatea.
� Q uhinak hozkadurak eta elkartzeak izatea.
� Ohiz kanpoko agerpena, hau da, Q uhina berez agertzen ez den deriba-

zioetan agertzea, V1 eta V2 deribazioetan, esaterako.

9.6.2 NEKROSI MIOKARDIKOAREN DIAGNOSTIKOA BULKADAREN

EROAPENAREN ASALDUETAN

Atal honetarako sarrera gisa, kontuan izan behar dugu EZBO berri bat ager-
tzea MIAren zeinu elektrokardiografikoa izan daitekeela. Hemendik aurrera,
gaixoak lehendik dituen eroapen-asalduez arituko gara.

Bentrikulu barneko blokeoak badaude, nekrosiaren diagnostikoa egitea
zaila izan daiteke. Eskuineko adarraren blokeoa baldin badago, nekrosiaren
diagnostikoa ez da zaila izaten gehienetan; izan ere, ezkerreko bentriku-
luaren aktibazioa modu normalean ematen da, eta bentrikuluaren barneal-
deko negatibotasuna mantendu egiten da.

Baina ezkerreko adarraren blokeoa gertatzen bada, nekrosiaren diagnos-
tikoa egitea zailagoa izan daiteke, eta askotan ezin da ziurtasunez egin.
Ezkerreko bentrikuluaren barnealdean negatibotasuna dagoenean baino ez
da agertzen nekrosiaren Q uhina. Ezkerreko adarraren blokeoan galdu egiten
da negatibotasun hori, eta haren lekuan RS konplexua jasotzen da, hozka-
dura eta elkartzeekin. Barrunbearen barneko negatibotasuna galtzeak azal-
tzen du ezkerreko bentrikuluaren pareta askearen nekrosian Q uhinik ez
izatea.

Beraz, pareta askearen nekrosia azaltzen duen zeinu elektrokardiografikoa
ez da Q uhina izango, bihotz aurreko ezkerreko deribazioetan (V5 eta V6)
agertzen den S uhina baizik. S uhin hori ez da zeinu ziurra, baina haren balio
diagnostikoa handiagoa da elkartzeak baditu, 0,03 eta 0,05 s arteko iraupena
badu eta T uhin negatibo eta simetrikoa atzetik badu.

DI, aVL, V5 eta V6 deribazioetan q uhina agertzeak nekrosi septala adie-
razten du.
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Ezkerreko aurrealdeko hemiblokeoa dagoen kasuetan, azpialdeko nekro-
siaren diagnostikoak zailtasun bereziak ditu. Berez DII, DIII eta aVFn rS
konplexuak daudenez, azpialdeko nekrosiaren Q uhin bereizgarria ez da
agertuko, eta Q uhin hori hasierako r uhin txiki batek ordezkatuko du.

Hala eta guztiz ere, nekrosi diafragmatikoa dagoela pentsa daiteke, DII eta
DIII deribazioetako r uhinak ezaugarri hauek baditu:

� DIII deribazioko r uhinaren tentsioa DII deribazioko r uhinarena baino
handiagoa izatea.

� r uhinak hozkadurak eta elkartzeak izatea.
� 0,04 s baino gehiago irautea.

Azpialdeko nekrosia oso zabala denean, diagnostikoa errazagoa izan ohi
da, QS uhinak jasotzen direlako azpialdeko deribazioetan; baina, kasu
horietan, hemiblokeoaren diagnostikoa askoz zailagoa da, ez baita rS konple-
xurik izango.

9.7 MIA TRANSMURALAREN BILAKAERA ELEKTROKAR-
DIOGRAFIKOA

MIAk bentrikuluaren pareta guztiari eragiten dionean, EKGan aldaketak ager-
tuko dira, miokardioaren aldaketa anatomopatologikoak gertatu ahala.

� Lesio subepikardikoa izango da lehenik agertzen den asaldua, arteriak
odola eramaten duen miokardio-eremuan. Lesioaren zabalera eta
altuera zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da
kalteturiko eremua. Hasierako ordu horietan ez da beste asaldurik ager-
tuko, nekrosirik gertatu ez delako.

� Gutxi gorabehera sei ordu pasa ondoren, nekrosia gertatuko da miokar-
dioan, eta Q uhina agertzen hasiko da. Orduak aurrera joan ahala,
nekrosi-eremua geroz eta handiagoa izango da, eta Q uhinaren neurria
ere bai. Q uhinarekin batera, lesio subepikardikoa agertuko da epe
horretan.

� Nekrosia aurrerantz doan heinean, miokardioak jarduera elektrikoa
galduko du, eta, ondorioz, lesio subepikardikoa jaitsiz joango da; 24
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ordurako desagertu egin ohi da, eta nekrosiaren Q uhina eta iskemia
subepikardikoaren T uhin negatiboa baino ez dira agertzen epe horren
ostean. Lesio subepikardikoak irauten badu, pentsatu behar dugu
bentrikuluan pseudoaneurisma bat eratzen ari dela.

� Nekrosiaren Q uhinak eta iskemiaren T uhin negatiboak urteetan iraun
lezakete. Nekrosi anatomikoaren Q uhina betiko geratzen da, nekrosi
elektrikoarena desagertu egin daiteke, eta haren neurria gutxitu. Iskemia
subepikardikoa ere desager daiteke, eta T uhina normaldu.

9.8 MIAREN DIAGNOSTIKO TOPOGRAFIKOA

MIA arteria baten buxaduraren ondorioa denez, arteria horrek odola
eramaten duen eremuan ikusiko ditugu aldaketa elektrokardiografikoak, hau
da, eremu horren jarduera elektrikoa jasotzen duten deribazioetan. Hala,
asaldua zer deribaziotan gertatzen den jakinik, bihotzaren zer alde kaltetu
den jakin daiteke, baita itxita zer arteria dagoen ere. MIAren bilakaera klinikoa
aldatu egin daiteke kokapenaren arabera; izan ere, egitura bati baino gehia-
gori egin diezaioke kalte.
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9.8.1 AURREALDEKO MIA

Ezker-bentrikuluaren aurrealdeari eragiten dio MIAk, trenkadaren aurreal-
deari eta pareta askeari. Bentrikuluen arteko aurreko arteria koronarioaren
(BAAAK) buxaduraren ondorioz gertatzen da; aldaketak V1 deribaziotik V4
deribaziora zabaltzen dira gehienetan, baina arteria hori bihotzaren muturre-
raino iristen bada eta buxadura hasieran badago, V5, V6, I eta aVL deriba-
zioetara irits daiteke (12. irudia).

MIA zenbat eta zabalagoa izan, orduan eta okerragoa izango da pronos-
tikoa. Aurrealdeko MIAk beste kokapenetakoek baino hilkortasun handiagoa
du, eta konplikazio mekanikoak izateko arrisku handiagoa ere bai: hausturak,
pseudoaneurismak, bentrikuluen arteko komunikazioa, gutxiegitasun mitral
akutua...

9.8.2 ALBOKO MIA

Ezker-bentrikuluaren alboko aldeari eragiten dio, V5 eta V6 deribazioei
azpialdekoa bada, I eta aVL deribazioei goiko aldekoa bada, eta laurei albo
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guztikoa bada. Arteria koronario zirkunflexuaren (AKZ) buxaduraren ondorioz
gertatzen da, eta pronostiko oso aldakorra du, kalteturiko masa miokardi-
koaren arabera.

9.8.3 AURREALDEKO MIA ZABALA

Hala esaten zaio ezker-bentrikuluaren aurreko eta alboko alde guztiei
eragiten dien MIAri, hau da, V1etik V6ra, I eta AVL deribazioei eragiten dien
MIAri (13. irudia). Ezkerreko sinu koronariotik irteten den enborraren buxadu-
raren ondoriozkoa da, eta beraz, ezkerreko bentrikuluak ez du odolik jasoko;
horrek shock kardiogenikoa jasateko arrisku handia eragingo du, arazo
mekanikoekin batera. Ulertzekoa denez, MIA honen hilkortasuna handiagoa
da, bai une akutuan, bai aurrera begira ere, eiekzio-frakzioa oso txikia izango
baita.

103
Kardiopatia iskemikoa

12. irudia. Aurrealdeko MIA.

 09_kap  8/8/07  15:07  Page 103



9.8.4 AZPIALDEKO MIA

Azpialdeko MIA edo diafragmatikoa. II, III eta aVF deribazioei eragiten dien
MIA da, eta eskuineko arteria koronarioaren (EAK) edo arteria zirkunfle-
xuaren buxaduraren ondorio izan daiteke. Lesio subepikardikoa III. deriba-
zioan II. deribazioan baino handiagoa denean, esan genezake buxadura
eskuineko arteria koronarioan dagoela; alderantziz bada, berriz, (II. deriba-
zioan handiagoa), arteria zirkunflexuan egongo da buxadura. Azpialdean
agertzen den edozein Q uhinek ez du esan nahi nekrosia gertatu denik.
Horretarako ondorengo irizpide hauek bete beharko ditu:

� DIII deribazioko Q uhinak 0,04 s edo gehiagoko iraupena izan behar du.
� AVF deribazioan, Q uhinak 0,02 s edo gehiagoko iraupena izan behar

du.
� DII deribazioan, Q uhinak agertu behar du.
� DIII deribazioan agertzen den baina aVF deribazioan ageri ez den Q

uhina oso nekez izango da MIAk eragina.
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Azpialdeko MIAk aurrealdeko eta alboko MIAk baino hilkortasun txikiagoa
du, baina eroapenaren asalduak agertzeko joera handiagoa; izan ere, nodulu
AB-a eta His-en bala kaltetzeko arriskua dago.

9.8.5 ATZEALDEKO MIA

Eskuineko arteria koronarioaren buxaduraren ondorioz gertatzen da atzeko
aldeko MIA, eta azpialdeko MIArekin batera agertu ohi da gehienetan, baka-
rrik ager baliteke ere. 12 deribazioko EKGa egiten badugu, V1 eta V2 deriba-
zioetan ispilu-moduan jasoko genuke, hau da, lesio subendokardiko moduan
lehenik eta behin, eta alderantzizko Q uhina ordezkatuko lukeen R uhin garai
moduan ondoren; R/S erlazioa 1 baino handiagoa izango da. Egoki ikusteko,
atzeko aldeko deribazioetako EKGa egin beharko dugu (ikus 5. atala).

Atzealdeko MIA ere agertzeak okertu egiten du azpialdeko MIAren pronos-
tikoa, kalteturiko eremua zabalagoa delako.
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9.8.6 ESKUIN-BENTRIKULUKO MIA

Eskuineko arteria koronarioaren buxaduraren ondoriozkoa da, eta hau ere
azpialdeko MIArekin batera agertu ohi da. Ez da 12 deribazioko EKGan
ikusiko, eta eskuineko EKGa egin beharko dugu. Eskuineko MIAk shock
egoera eragiten du, ezkerreko bentrikulua ez delako odolez beteko; bolu-
mena sartuta konpondu ohi da hori. Shock egoeran dagoen azpialdeko MIAn
eskuineko MIA dela pentsatu behar dugu, eta eskuineko EKGa eginez 
baieztatu.

9.9 KARDIOPATIA ISKEMIKOA ETA KLINIKA.
SAILKAPENA ETA BILAKAERA KLINIKOA

Gaur eguneko ezaguerei jarraiki, gaixoak min iskemikoa duela iruditzen
bazaigu kardiopatia iskemikoa bi talde handitan banatzera garamatza
EKGak, eta kontuan hartu behar dugu ST segmentuaren igoera duen edo ez.

ST segmentuaren igoerak irauten badu (30 minutu baino gehiago), hau da,
lesio subepikardiko jarraitua, bentrikuluaren pareta guztiari eragiten dion
lesioa gertatzen ari da. ST segmentuaren igoera duen MIA (STIMIA) da
sindrome hori. Ezker-adarrean ezagutzen ez zen blokeoa agertzeak ere balio
bera du. Itxitako arterian ezer egiten ez badugu, miokardioak nekrosia
jasango du ordu gutxiren buruan, eta Q uhina agertuko da. Gaixo horiek
askoz ere pronostiko okerragoa dute ST segmentuaren igoerarik ez dutenek
baino, baita hilkortasun eta morbilitate handiagoa ere. Hori dela eta, eta
arteria koronarioa buxatzen duen tronboa fibrinaz osatua dagoela jakinda,
tronbo hori desegiten saiatu behar dugu, fibrinolisia edo angioplastia erabiliz,
nekrosaturiko eremuaren neurria gutxitzeko. Arteria zenbat eta azkarrago
zabaldu, orduan eta hobea izango da gaixoaren bilakaera klinikoa; kontuan
hartu behar dugu galdutako minutu bakoitzean bihotza galtzen ari garela.

Gaixoak ST segmentuaren igoera jarraiturik ez badu, berriz (ST segmen-
tuaren igoera izan liteke, baina 30 minutu baino gutxiagokoa), lesioak ez dio
miokardioaren paretaren lodiera guztiari eragiten, eta ez da Q uhinik ager-
tuko. ST segmentuaren igoerarik gabeko MIA (STIGMIA) deritzo sindrome
horri. Gaixo horien nekrosia txikiagoa izan ohi da, eta pronostikoa askoz
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hobea. Tronboaren osagai nagusia ez da fibrina, plaketak baizik, eta, ondo-
rioz, ez da fibrinolisirik egingo, plaketen agregazioa eragozten duen trata-
mendua baizik. Gaixo horiek izan dezaketen arriskua neurtzeko tresna
izango da EKGa, klinika eta entzima miokardikoekin batera.

Hala, EKGa normala bada, gaixoaren hilkortasuna eta MIA berri bat jasa-
teko duen arriskua txikiak izango dira oso. EKGan T uhin negatiboak ageri
badira (iskemia subepikardikoa), pixka bat handiagoa, eta ST segmentuaren
jaitsiera ageri bada, berriz, are handiagoa. Gaixoak zer arrisku duen eta
klinika, entzima miokardikoen bilakaera eta gaixoaren adina eta ezaugarriak
jakinda, hartu beharreko jarrera terapeutikoa erabaki daiteke.
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10.1 SARRERA

Zentzu etimologiko estuan, erritmorik eza litzateke arritmia; baina bihotzeko
arritmia terminoa normalak ez diren erritmo guztiak izendatzeko erabiltzen
dugu zentzu zabalean, hau da, minutuko 60 eta 100 taupada arteko maizta-
suna duen erritmo sinusala ez beste erritmo eta maiztasun guztiak izenda-
tzeko.

Arritmia diagnostikatzeko elektrokardiograma (EKG) erabiltzen dugu,
erraza eta fidagarria baita, bihotzaren elektrofisiologia ezagutuz gero. EKGak
arritmien sailkapena egiten lagunduko digu, eta gaixoaren egoera klinikoaz
batera, tratamendurik egokiena hautatzen. Arritmia guztiak aztertzea oso luze
joango balitzaiguke ere, atal honetan garrantzitsuenak azalduko ditugu,
horien ondorio kliniko nagusienekin batera.

Arritmien sorrera-mekanismoak ulertzeko, lehendabizi, bihotz normalaren
elektrofisiologia ezagutu behar da, hau da, eroapen elektrikoak egiten duen
bide normala (1. irudia). Beraz, atal hau irakurri baino lehen laugarren atala
irakurtzea gomendatuko genuke.

ERRITMOA SORTZEKO ARAZOAKERRITMOA SORTZEKO ARAZOAK

11110000

111

Karlos Reviejo

 10_kap  8/8/07  15:08  Page 111



10.2 SAILKAPENA

Arritmiak sailkatzeko orduan, hainbat irizpide erabil daitezke. Atal honetan,
ulertzeko errazagoa izango delakoan, sorrera-puntuaren arabera aztertuko
ditugu (1. taula).
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1. irudia. Erritmo normalaren oroigarria.
Aurreko kapituluetan azaldutakoaren arabera,
bihotzaren jarduera elektrikoa nodulu sinusa-
lean sortzen da. Noduluak modu erregu-
larrean bidaltzen dituen kinadak olatu baten
erara zabaltzen dira aurikuletan barrena, eta
haien uzkurdura eragiten dute (P uhina
EKGan). Bulkadak nodulu AB-era iristean, 0,1
segundoko atzerapena izaten du, aurikulak
eta bentrikuluak era koordinatuan lan egin
dezaten (EKGko PR tartea). Kinada nodulu
AB-etik bentrikuluetara zabaltzen da His-en
balaren bitartez lehenik eta behin, eta handik
bentrikuluetara eskuineko eta ezkerreko
adarren bidez, biak batera despolariza
daitezen.

Maiztasuna
• Hiperaktiboak. Takiarritmiak
• Hipoaktiboak. Bradiarritmiak

Mekanismoa
• Automatismoaren asaldua: NSA mantsoago doalako edo beste

foku bat iskemia, ioien asaldua, farmakoak, adrenergia edo beste
arrazoi bat dela medio azkarregi deskargatzen hasten delako

• Eroapenaren asaldua: bulkadak bide normalean asalduren bat
pairatzen du, edo bide anomalo bat erabiltzen du bentrikuluetara
iristeko. Hamaikagarren atalean aztertuko ditugu.

• Bien asaldua

Sorrera-puntua
• Suprabentrikularrak
• Lotuneko (NAB) erritmoak
• Bentrikularrak

1. taula. Arritmien sailkapena, hainbat irizpideren arabera.
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10.3 ARRITMIA SUPRABENTRIKULARRAK

Eskuarki, QRS estua duten arritmiak izan ohi dira. Bentrikuluen gainean
sortzen direnez eta eroapen-sistema normala dutenez, QRSak 0,12 s baino
gutxiagoko iraupena izan ohi du. Halere, adar-blokeoa balego edo gaixoak
bala anomaloren bat balu, QRSa zabala izan liteke.

10.3.1 ARRITMIA SINUSALA

Arritmia sinusala erritmo ez-erregular eta aldakorra da, tonu bagal areago-
tuaren ondorioz normalki. Oso ohikoa da haurretan eta gazteetan, eta adina-
rekin jaitsi egiten da intzidentzia. Ez du egiturazko kardiopatiarik adierazten.

Taupada-markagailuaren bulkada elektrikoak Nodulu Sinusalean sortzen
dira, eta, ondorioz, P uhin guztiak berdinak dira. Taupada-markagailuaren
jarduera, ordea, ez da erregularra, eta kinada elektrikoen arteko tartea ezber-
dina da. P-QRS-T uhinak neurri eta ezaugarri berdinekoak dira ziklo bakoi-
tzean, baina zikloen arteko zabalera ez da erregularra, hau da, ziklotik ziklora
beren arteko distantzia aldatzen denez, P-P tartea irregularra da; ziklo luzee-
naren eta motzarenaren artean 0,16 s baino gehiagoko aldakortasuna ageri
da. Takikardia agertzearekin batera, aldakortasuna gutxitu egiten da, eta
desagertzera ere irits daiteke. Bi mota bereiz daitezke: arnasarekin lotura
duena eta loturarik ez duena. Lehena haur eta gazteetan ematen dena da;
arnasgoran maiztasuna areagotu egiten da (beraz, P-P tartea murrizten da),
eta arnasbeheran kontrakoa gertatzen da.

10.3.2 TAKIKARDIA ETA BRADIKARDIA SINUSALA

Takikardia sinusala dugula diogu erritmo sinusalak 100 T/min-ko maiztasuna
gainditzen duenean; bradikardia, berriz, 60 T/min baino gutxiago dituenean.
Gehienetan, NSk kanpoko edo barneko kinada bati emandako erantzuna da:
tonu bagal edo adrenergikoa, hormonak, anemia, sukarra, botikak, kirola eta
abar. Batzuetan, ordea, ageriko arrazoirik gabe ager daitezke, eta,
mantenduz gero, bihotzari kalte egin diezaiokete.
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10.3.3 GELDIALDI SINUSALA, BLOKEO SINUAURIKULARRAK ETA SINUKO

GAIXOTASUNA

Nodulu sinusalaren jarduera elektrikoa eten egiten da edo ez da aurikulara
iristen, eta, ondorioz, geldiune bat ikusiko dugu EKGan. Beste foku batek
bere gain hartu behar du jarduera automatikoa, eta nodulu sinusalaren beste
zati bat edota aurikuletako foku ektopiko bat martxan jartzen da erritmo erre-
gularrari eutsi nahian (2. irudia). Hamaikagarren atalean aztertuko ditugu
horiek zehatzago.

10.3.4 TAUPADA-MARKAGAILU MIGRATZAILEA

Taupada-markagailua tokiz aldatzearen ondorioz sortutako erritmo aldakorra
da. Beraz, nodulu sinusala ez da izango taupada-markagailua nagusia, eta
gehiago ere agertuko dira.

Bulkadaren sorrera auto-
matikoa taupada-marka-
gailu batetik bestera igaro-
tzen da. Erritmoa irregu-
larra da oso, eta zikloen
arteko tartea guztiz
desberdina. P uhinak, PR
eta RR tarteak desber-
dinak dira, bulkaden
sorrera tokiz aldatzen
doalako (3. irudia).
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2. irudia. Geldialdi sinusala.

3. irudia. Taupada-markagailu migratzailea.
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10.3.5 ESTRASISTOLE AURIKULARRAK

Behar baino lehenago agertzen diren uhinak dira estrasistoleak. Horiek dira
gehienetan gertatzen diren arritmiak, eta oso ugariak ez badira, normaltasu-
naren aldagaitzat har genitzake. Baina, zenbait kasutan, osasun-arazoen
sorburu izan litezke, arritmia azkarrak eragin ditzakete eta. Estrasistoleen
ondoren etenak gertatzen dira. Horiek, berriz, oinarrizko marran luzaroan
irauten duten tarte isoelektrikoak dira (4. irudia).

Estrasistole aurikularrei dagokienez, aurikuletako foku ektopiko batek auri-
kulen estimulazio goiztiarra eragiten du; ondorioz, EKGan P uhin bat ikusiko
da, baina espero dena baino askoz lehenago agertuko da uhin hori.
Bulkadaren sorrera ez dago nodulu sinusalean, ektopikoa da, eta, ulertzekoa
denez, sortutako uhinak ez du beste P uhinen itxura izango. Bulkada ektopiko
horrek, beste bulkada normal baten modura, aurikula despolarizatzeko gaita-
suna du; beraz, nodulu aurikulobentrikularrak jasoko du eta bentrikuluetan
zehar eramango du, P uhin normala balitz bezala (5. irudia).

Estrasistole aurikularrek ez dute eragin kliniko berezirik, zenbaitetan
gaixoak taupadak nabaritu baditzake ere. Askotan, patologiarik gabeko
pertsonetan gertatzen dira, baina ager daitezke digitalagatiko intoxikazioan,
hipoxian, aurikula handitzea eragiten duten patologietan edo beste kasu
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batzuetan ere. Garaia baino lehen sorturiko kinadak bihotzaren bala anoma-
loak aurki litzake, eta horrek arritmia larriagoak sorraraziko lituzke, adibidez,
Wolff-Parkinson-White-ren sindromean.

10.3.6 TAKIKARDIA PAROXISTIKO AURIKULARRA (TPA)

Arritmiaren sorrera-mekanismoaren arabera, bi mota daude:

Takikardia atrial automatikoa

Aurikuletako foku ektopiko batean sortzen da. Ez dira P uhin sinusaletakoak
bezalakoak, eta maiztasuna 100 eta 180 T/min artekoa da.

Berrabiatzeagatiko takikardia aurikularra

Berrabiatzeagatiko guztietan bezala, bi bala daude aurikuletan. Bulkada
azkar eroaten duen bat eta motel eroaten duen beste bat. Hori dela eta,
batetik jaitsi eta bestetik igotzen da kinada, eta zirkuitua ixten du. Beraz, P
uhinak anomaloak dira, eta bat-batean bihotzaren maiztasuna 150-250
T/min-ra igotzen da.

Kasu batean zein bestean, aurikulak despolarizatu ondoren eroapen-bide
normaletik jarraitzen du bulkada bakoitzak nodulu AB-ean eta His-en balan.
Ondorioz, bihotz-zikloa P-QRS-T uhin normalez osatua egongo da, eta P
uhina baino ez da izango desberdina, ziklo normalarekin konparatuz gero.
Oso azkar doanean, bihotzaren irrigazioa zaildu egin daiteke, eta, ondorioz,
iskemia-zeinuak ikusiko ditugu errepolarizazioan.

Kanpoko EKGaren bidez, oso zaila da bata bestetik bereiztea. Etiologiari
dagokionez, pertsona osasuntsuetan zein kardiopatietan ager daiteke;
halaber, sintomarik gabea izan badaiteke ere, gerta daiteke gaixoak palpita-
zioak, arnasestua edo gastua murrizteak eragindako zorabioa izatea.

Batzuetan TPA blokeatua ikus daiteke, hau da, P uhin bakoitzaren atzetik
ez dator QRS konplexu bat (adibidez, 2 P uhin QRS bakoitzeko), bulkada
aurikular bat edo gehiago blokeatu egiten direlako nodulu AB-era iritsi baino
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lehen. Eskuarki, P uhinen artean tarte isoelektrikoak ageri dira. Digoxina
hartzen duten gaixoetan, intoxikazio baten ondorio izan daiteke arritmia hau.

10.3.7 FLUTTER AURIKULARRA

Aurikuletako foku ektopiko bakar batean sortzen den arritmia da. Azken argi-
talpenek diotenez, azpian berrabiatze-mekanismo bat egongo litzateke.
Flutterrean uhin aurikular ugari agertzen dira, denak itxura berekoak. P uhin
izenarekin erritmo sinusal normalaren uhinak baino sailkatzen ez direnez, F
uhin izendatzen dira, foku ektopiko batean sortzen direnean. F uhin guztiak
berdinak dira, minutuko 250-350 bulkadako maiztasuna dute, eta aurikulak
azkar despolarizatzen dituzte. Uhinen artean ez dago tarte isoelektrikorik,
eta, ondorioz, zerra-itxura dutela esaten da (6. irudia).

Bulkada batzuk baino ez dira izango nodulu AB-a kitzikatzeko edo despo-
larizatzeko gai. Ondorioz, QRS konplexu bakoitzaren aurretik F uhin-sail bat
ikusiko da EKGan. Eroapen-erlazioaren arabera, bihotz-maiztasuna aldatu
egin liteke, hau da, 1:1 bada 300 taupada izango dira minutuko, 2:1 bada 150
taupada, 3:1 bada 100 taupada eta abar (8. irudia). Gehienetan gertatzen den
eroapen-erlazioa 2:1 izanik, bihotz-maiztasuna minutuko 150 taupadakoa
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6. irudia. Flutter aurikularra.
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izango da. Horregatik, gaixo batek minutuko 150 taupada baditu erritmo erre-
gularrarekin, flutter aurikular bat duela pentsatu behar dugula esaten da.
Bihotz-maiztasunak erabakiko du eragin klinikoa; sintomarik gabea izatetik
bihotz-gutxiegitasuna eragiterainokoa izan daiteke.

10.3.8 FIBRILAZIO AURIKULARRA (FA)

Aurikuletako foku ektopiko ugari aktibatzen dira era berean, mikroberra-
biatzea deitu izan zaion mekanismoaren bidez. Foku bakoitzak bulkadak
maiztasun batean sortzen dituenez, aurikulen erritmoa irregularra eta azkarra
izango da, hots, kaotikoa. Fibrilazio aurikularra da gehien ematen den arrit-
mietariko bat; biztanleria orokorraren % 0,4k du, eta % 14ra iritsi daiteke 85
urtetik gorakoetan. Etiologiari dagokionez, hipertentsioa, kardiopatia iske-
mikoa, balbulopatiak, estresa edo alkohol-intoxikazioa aipa daitezke.

Foku ektopiko bakoitzean etengabe sortzen dira bulkada elektrikoak, baina
bakoitzak ez du berez aurikula despolarizatzeko gaitasunik. Beraz, EKGan ez
dugu P uhinik aurkituko; QRS konplexuen arteko marra irregularra edo ez-
isoelektrikoa izango da. Foku ektopiko ugari martxan daudenez, uhinak
izatera iristen ez diren markak edo koskak erregistratuko dira; f uhin deritze
marka horiei. 350-600 T/min artekoa izan daiteke uhin horien maiztasuna
(9. irudia).

Ondorioz, aurikulak ez du uzkurdura egokirik izango, eta odolak gatzatzeko
eta odolbilduak sortzeko joera izan dezake, eta enboliak eragin. Hori dela eta,
fibrilazio aurikularra duten gaixo askok eta askok koagulazioaren kontrako
tratamendua egin behar dute.

Nodulu AB-era bulkada ugari eta modu irregularrean iristen direnez, haieta-
riko batzuk baino ez dira iritsiko His-en balara, eta bentrikuluen erantzuna ere
irregularra izango da. R-R tarte irregularra aurkitzen dugunean, fibrilazio auri-
kularra dela pentsatu behar dugu.

119
Erritmoa sortzeko arazoak

8. irudia. Eroapen ezberdina duen flutter aurikularra.
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Beraz, nodulu AB-ak jasotako bulkada ugariei emandako erantzunaren
araberakoa izango da bentrikuluen maiztasuna, batzuetan azkarra eta
besteetan motela. Fibrilazio aurikularraren eragin klinikoa bihotz-maiztasunak
ematen du; izan ere, altua bada bihotz-gutxiegitasuna eragin dezake.
Aurikulen uzkurdura galtzeak % 10 gutxitzen du bihotzaren eiekzio-gaita-
suna.

Eragin kliniko hori eta fibrilazioak daraman denbora aztertuz erabakiko da
zer tratamendu behar den. Fibrilazioa akutua bada, erritmo sinusalera buel-
tatzen saia gintezke, botikak edo kardiobertsio elektrikoa erabiliz. Fibrilazioa
kronikoa bada, berriz, bihotz-maiztasun egokia lortzea izango da gure
helburua.
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10. irudia. QRS estua duen takikardiaren diagnostikoa. TPSB (Takikardia paroxistiko
suprabentrikularra ) izenak takikardia paroxistiko aurikularra (TPA) eta lotuneko

takikardia paroxistikoa (LTP) batzen ditu.
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10.4 LOTUNEKO EHUNAREN ARRITMIAK

Lotuneko ehun deitzen diogu eskuineko aurikularen beheko aldetik His-en
bala zatitzen den guneraino dagoen eroapen-sistemaren zuntz-multzoari.
Beraz, eskuineko aurikularen beheko aldea, nodulu aurikulobentrikularra eta
His-en bala batzen ditu izenak; baina, azaleko elektrokardiogramaren bidez
sorrera-puntua bereiztea zaila denez, talde bakarrean aztertzen dira.

Bi egoeratan har dezake lotuneko ehunak bihotzaren gidaritza. Lehena NS
ohi baino motelago dabilenean edo haren bulkada, blokeoren bat dela medio,
lotunera iristen ez denean gertatzen da. Kasu horretan, 35-60 T/min-ko
erritmo propioarekin hasten da martxan, eta ihes-fenomeno gisa ezagutzen
da hori. Horrela sortzen den erritmoari Lotuneko Erritmo edo erritmo nodal
deritzo; maiztasun sinusalaren jaitsieraren aurrean bihotzak duen babesa
baino ez da, lotunea baita NSaren ondoren bihotzean automatismo handiena
duen ehuna.

Bigarren kasuan, ordea, lotuneak automatismoa areagotzen du, eta, ondo-
rioz, NSak baino maiztasun handiagoarekin kitzikatzen du, eta hura isila-
razten du. Erritmo aktibo horri lotuneko takikardia deritzo.

10.4.1 ERRITMO NODALA EDO LOTUNEKO ERRITMOA

Nodulu sinusalak bi edo hiru ziklotan bulkada elektrikorik sortzen ez badu,
beste foku ektopiko batek hartzen du bihotz-taupada sortzeko ardura, eta
hura aktibatzen du. Gertaera horri iheseko sistole deritzo. Iheseko sistolea
gerta dadin, geldiune bat beharko dugu lehenik eta behin, eta zikloa eragingo
duen bigarren taupada-markagailu bat ondoren. Gure taupada-markagailuak
(nodulu sinusalak) bulkada normalak sortzen ez dituenean, bihotza jarduera
elektrikorik gabe gelditzen da momentu batez. Ziklo bat baino gehiagoko
jarduera falta hori uhinik gabeko tarte isoelektrikoan islatzen da EKGaren
oinarrizko marran, eta eten edo geldialdi gisa ezagutzen da. Geldiune horiek
oso nabariak dira EKGan, erritmoa mozten duten etenaldi deigarriak baitira.
Bihotzak lanean segi dezan, bigarren taupada-markagailuak hasi beharko du
lanean, hots, iheseko taupada-markagailuak (11. irudia).
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Bihotzeko bigarren taupada-markagailuaren papera junturako ehunari
dagokionez, ehun horrek hartzen du gidaritza eta, etenak irauten badu, haren
erritmoa nagusituko da. Elektrokardiograman aldaketa hauek ikusiko ditugu:

1. P uhina: sortzen den gunearen arabera, hiru morfologia izan ditzake
1.1 Eskuineko aurikularen beheko aldean sortuz gero, QRSaren

aurretik kokatuko da. Aurikulen despolarizazioa behetik gorantz
doa, eta, ondorioz, P uhinak negatiboak izango dira normalean
positiboak diren deribazioetan. PR tartea laburtua agertuko da.

1.2 Beherago sortuz gero, P uhina QRSaren barruan ager daiteke, eta
ez gara bereizteko gai izango.

1.3 Are beherago (His-en bala) sortzen denean, P uhina QRSaren
ondoren agertuko da (ST tartea edo T uhina itxuraldatuko du).
Positiboa izan ohi den deribaziotan negatiboa izango da, eta PR
tartea oso luzea izango du.

2. Ondorengo eroapenak –aurreko kasuan bezala– bide normala egiten
duenean, QRS konplexuak ez dira itxuraz aldatuko, eta iraupen eta morfo-
logia normalekoak izango dira adar-blokeorik edo ohiz kanpoko balarik ez
badago (QRS < 0,12 s).

3. RR tartea erregularra izango da (beraz, erritmikoa) eta 35-60 T/min artean
ibiliko da. Sorburua zenbat eta gorago egon, orduan eta azkarragoa
izango da.

10.4.2 LOTUNEKO IHESA ETA ESTRASISTOLEAK

Geldiunea laburra bada, ihesak gertatzen dira tarteka. Geldiune baten
ondoren, lotune-itxurako konplexu bat aurkituko dugu elektrokardiograman.
Konplexua geldiunearen ondoren etorri ordez aurreratua baletor, berriz,
bulkada ektopikoak lirateke. Azken horiek nodulu sinusalak ziklo normala
hasi baino lehenago sortzen dira, eta His-en balan eroaten dira modu
normalean.
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10.4.3 LOTUNEKO TAKIKARDIA PAROXISTIKOA

Tarteka foku ektopiko baten ondorio izan daitezkeen arren (automatikoak),
gehientsuenetan berrabiatze-mekanismo baten ondorio dira, eta beraz,
horiek aztertuko ditugu.

Ez dago erabateko adostasunik zirkuitua NABan soilik dagoen edo ingu-
ruko ehunak parte hartzen duen ziurtatzean. Autore batzuek takikardia paro-
xistiko nodal gisa deskribatzen dute. Izenak dioen moduan, tarteka iraunkorra
izan badaiteke ere, ia beti paroxistikoak dira, eta beren kabuz mozten dira.

Takikardia horietan bi bala daude, eta biek bat egiten dute beren bi mutu-
rretan. Eroate-abiadura ezberdina eta aldi errefraktario ezberdinak dituzte.

124

12. irudia. Lehenengo irudian, kinada bi baletatik doa baina motelean blokeatzen da
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bentrikulua. Bide azkarretik gora egiten du, ordea, eta berriro moteletik abiatzen da
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Kinada NStik datorrenean, bi balek eroaten dute; baina bide azkarretik
doanak despolarizatzen du bentrikulua, azkarrago iristen delako. Bide mote-
letik doan kinadak bide azkarra eta bentrikulua despolarizatuta aurkitzen ditu
beheko aldean bestearekin duen lotunera iristen denean, eta han blokeatuta
geratzen da erabateko aldi errefraktarioan. Estrasistole bat sortzen denean,
ordea, bide azkarra aldi errefraktarioan topatzen du, eta moteletik jaisten da.
Bentrikuluak despolarizatzeaz gain, beheko aldean bide azkarra leheneratuta
aurkitzen du, eta kinada gorantz doa berriz bide azkarretik. Goiko lotunean
bide motela errepolarizatua aurkituko balu, berriz behera joango litzateke;
hala, zirkuitua sortuko luke eta bentrikulua maiztasun handian despolariza-
tuko luke.

Beraz, elektrokardiografian hau ikusiko dugu:

1. Hasiera eta amaiera bat-batekoak dituen takikardia. Segundoak, minu-
tuak, orduak edo egunak iraun dezake.

2. Maiztasuna 140-220 T/min izan daiteke, eta erregularra da.

3. P uhina QRSaren aurretik, haren barnean edo ondoren joan daiteke.
Ikusten denean, negatiboa izango da II, III eta aVF deribazioetan.

4. QRSa normala izango da adar-blokeorik edo ohiz kanpoko balarik ez
dagoenean.

Takikardia horiek gazteetan gertatzen dira batez ere. Adinean aurrera egin
ahala, bide azkarrak atzera bulkada eroateko gaitasuna galtzen duela dirudi,
eta takikardiak desagertu egingo lirateke.

Pertsona batek bat-batean hasten eta amaitzen den QRS estuko takikardia
paroxistikoa duenean, bi aukera dira nagusi (bien artean takikardia paroxisti-
koen % 80 osatzen dute): lotuneko takikardia paroxistikoa edo hurrengo
atalean aztertuko dugun ohiz kanpoko bala batek sortutako arritmia.

10.4.4 DISOZIAZIO AURIKULOBENTRIKULARRA

Aurikulak eta bentrikuluak elkarren arteko loturarik gabe uzkurtzen direnean
gertatzen diren arritmiak dira, hau da, bakoitza bere kabuz mugitzen denean
gertatzen diren arritmiak. Erabatekoa izango da aurikuletan sortutako kinada
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bakar bat ere bentrikuluetara iristen ez denean. Baldintza hauek bete behar
ditu:

1. Jarduera aurikularra eta bentrikularra bata bestearekiko independen-
teak dira.

2. Maiztasun bentrikularra aurikularra baino handiagoa da.

3. Ez dago atzeranzko eroapenik aurikuletara, eta, ondorioz, ez dago
harrapatze-fenomenorik.

Blokeo aurikulobentrikularrarekin ezberdintasun bat du: azken horretan,
aurikulen maiztasuna bentrikuluena baino handiago da, eta beraz, bi
kontzeptu ezberdin dira.

10.5 ARRITMIA BENTRIKULARRAK

Erritmo bentrikularren ezaugarri nagusia QRS zabala eta adar-blokeoen itxu-
rakoa izatea da. Kinada atzerantz, aurikuletara, eroaten den kasuetan, P uhin
negatiboak agertuko dira QRS konplexuaren ondoren. Lotunearen kasuan
bezala, iheseko erritmoa izan daiteke goitik kinada iristen ez delako (ihes-
taupadak eta erritmo idiobentrikularra), edo bertako automatismoa areago-
tzearen ondoriozko erritmo aktibo bat (estrasistolea, takikardia, fluterra eta
fibrilazioa).

10.5.1 ESTRASISTOLE BENTRIKULARRA (EB)

Bulkada elektrikoa ezkerreko edo eskuineko bentrikuluan dagoen foku ekto-
piko batean sortzen da, eta, beste estrasistoleetan bezala, zikloaren hasieran
agertzen da, P uhinaren aurretik. Bentrikuluko arritmia usuenak dira.

Bulkada horren ondorioz, bentrikuluen uzkurdura gertatzen da, eta, QRS
normalean bezala, pultsuaren uhina nabarituko dugu. His-en balak bulkada
elektriko normalak modu bizkorrean eroateko gaitasuna duenez, sortutako
QRS konplexuak estuak dira erritmo sinusal normalean edo aurikuletan
sorturiko kinadetan. Estrasistole bentrikularrak, ordea, ez du eroapen-
sistema normala, bulkada ektopikoa miokardioan sortzen baita, sistematik
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kanpo. Horren ondorioz, bulkadaren eroapena behar den baino mantsoagoa
izango da, eta sorturiko QRSa zabalagoa (> 0,12 s).

Beraz, elektrokardiograman hau ikusiko dugu:

1. Esperotako bulkada baino lehenago agertzen den konplexu elektrikoa
izango da.

2. QRSaren morfologia eta iraupena (>0,12 s) ez dira normalak, hala nola
ST-T segmentua. Eskuineko bentrikuluan sortu bada, ezkerreko
adarraren blokeo-itxura izango du; eta kontrakoa gertatuko da ezkerreko
bentrikuluan sortuz gero.

3. Atzerantz eroapenik balego, P uhina ikustera irits gintezke QRSaren
ondoren. Hala ere, hori gertatzen denean ere, P uhina jada QRS defor-
matuaren barnean geratu ohi da, eta ez da erraz bereizten.

EB baten ondoren etenaldi konpentsatzailea dator, hots, jarduera elektri-
korik gabeko tarte bat.
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15. irudia. Estrasistole multifokala. 
Ikus lehenak itxura bat duela eta bigarrenak beste bat.

14. irudia. Estrasistole bentrikularra. Bi estrasistoleen itxura berdinak adierazten du
foku bakarrean sortuak direla.

13. irudia. Estrasistole-bikoteak. Itxura berekoak direnez, foku bakarrekoak dira.
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EBak taupada normalen artean errepika daitezke, eta bigeminismoa
(taupada normala - EBa - taupada nomala...) (16. irudia), trigeminismoa (bi
taupada normal - EB bat - bi taupada normal ...) eta abar sor daitezke.

EKGaren deribazio batean EB ugari ikusten badira eta EB horiek beti itxura
berekoak badira, hau da, monomorfoak badira, foku ektopiko berean sortuta-
koak direla esan daiteke (14. irudia). Itxura ezberdinekoak badira, berriz,
hots, polimorfoak badira, foku ezberdinetan sortuak direla esan behar da (15.
irudia).

Foku ektopiko batek EB ugari sor ditzake; baina minutu batean sei edo
gehiago agertuz gero, egoera patologikotzat hartu behar da, eta azterketa
kardiologiko bat egin (arteria koronarioetako fluxuaren buxadura baten adie-
razle izan daiteke).

Kasu batzuetan, fluxu koronarioa normala izan arren odola gaizki oxigena-
tuta badago (itoetan, biriketako gaixotasunetan...), oxigenorik ez badago edo
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CO2-a pilatu bada, bihotzaren erantzuna EB ugari sortzea izan daiteke,
zenbait foku ektopiko aktibatzearen ondorioz.

Foku ektopiko bentrikular batek bulkada bat baino gehiago sortzen ditue-
nean, EB multzo bat ikusten da EKGan. Multzoak lau EB edo gehiago baditu,
takikardia bentrikularra dela esaten da. EBen multzoak larriagoak dira bana-
kako EBak (EB isolatuak) baino.

EB multzoak foku bentrikular bakar batean (QRS guztiak itxura berekoak
dira) edo foku batean baino gehiagotan (itxura ezberdineko QRSak) sor
daitezke. EB multzoak foku batean baino gehiagotan sortu badira, foku bakar
batean sortutakoak baino larriagoak dira. Arritmia bentrikular gaiztoen oinarri
izan daitezke, eta pronostiko txarra izan dezakete.

Kontuan hartu beharreko beste EB mota bat T uhinaren gainean azaltzen
dena da (T gaineko R fenomenoa). T uhina ziklo kardiakoaren tarte kritikoa
da, eta tarte horretan eroritako bulkada ektopikoak arritmia gaiztoak eragin
ditzakete.

Etiologiari dagokionez, patologiarik gabeko gazteetan aurki daitezke, pato-
logia iskemiko kronikoan, MIAren fase akutuan, kardiopatia hipertentsiboan,
balbulopatietan, miokarditisean, hipoxian (lehen aipatu bezala) edo botiken
eta ioien eraginez.

10.5.2 PARASISTOLIA

Parasistolia bi taupada-markagailuetan sorturiko erritmo bikoitza da; bi errit-
moak batera gertatzen dira. Bi taupada-markagailuetatik bat ektopikoa da,
eta, normalean, bentrikuluetan kokaturik dago; bestea, berriz, aurikulan dago.

Foku ektopiko bentrikularrean sorturiko bulkadak EBaren itxura izango du,
eta haren erritmoa motela izango da. Erritmo bentrikular motel horrekin
batera beste erritmo suprabentrikular bat agertzen denean, parasistolia deri-
tzogu. Hori horrela izanik, denbora batez EBak taupada normalen artean
tartekaturik ikusten baditugu, parasistolia dela pentsatu behar genuke.
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10.5.3 IHESALDI BENTRIKULARRA

Bihotzaren goiko zatian jarduera elektrikoa falta denean, iheseko sistolea
bentrikuluetako foku ektopiko batean sortzen da (iheseko sistole bentriku-
larra). Ondorioz, sortutako erantzunak estrasistole bentrikular baten itxura
izango du, baina, kasu honetan, geldiune baten atzetik agertuko da.

Bulkada elektrikoa bentrikuluetako foku ektopiko batean sortzen denez,
QRS konplexua zabala izango da, EB-aren modura.

10.5.4 ERRITMO IDIOBENTRIKULARRA

Goitik iritsi beharreko bulkadak iristen ez direlako bentrikuluek duten ihes-
erritmoa da. Elektrokardiograman 20-40 T/min-ko maiztasuna izango du. P
uhinik ez da agertuko, eta QRS konplexuek EB-en itxura izango dute.
Errepolarizazioan ere aldaketak agertuko dira.

10.5.5 TAKIKARDIA BENTRIKULAR PAROXISTIKOA (TBP)

Takikardiaren sorrera bentrikuluetako taupada-markagailu ektopiko batean
dago, eta, ondorioz, QRS zabaleko (> 120 ms) takikardiak dira. Kasu honetan
ere, sorrera-mekanismoa foku ektopikoa edo berrabiatzea izan daiteke; T-ren
gaineko R fenomenoak sortzen du hori askotan. Takikardia-mota honen irau-
pena 30 s-koa baino gehiagokoa denean, TB jarraitua dela esaten dugu;
gutxiago irauten badu, berriz, ez-jarraitua. Takikardia paroxistiko guztietan
bezala, bat-batean hasten da, eta maiztasuna 100-150 T/min-koa baino
gehiagokoa izaten da. Kasu gehienetan, arteria koronarioen gaixotasunen
ondorioz sortzen dira.

Aurikulek beren erritmo eta maiztasun propioari eusten diote alde batetik,
eta bentrikuluek berena bestetik; baina, EKGan, P uhinak egon badauden
arren, zaila da haiek ikustea, QRS konplexuek ezkutatzen dituztelako.
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EKGan lau estrasistole bentrikular baino gehiagoko sail bat ikusiko dugu,
hau da, takikardia bentrikular bat. P uhinak eta QRSak disoziatuta daude oro
har (elkarren arteko erlaziorik gabe), hots, bentrikuluetan erritmo ektopiko eta
berezko bat dago, eta horrek ez du kontuan hartzen aurikuletan gertatzen
dena (18. irudia).

Ezaugarri nagusiak hauek dira:

1. 140-200 T/min arteko maiztasuna.

2. QRS zabalak, adar-blokeoaren itxura eta 0,12 s-ko baino gehiagoko
iraupena. Oso tarteka, takikardiaren sorrera trenkadaren goialdean
kokatzen bada, itxura normalagoa izan dezake, eta iraupena 0,12 s
baino laburragoa izan daiteke.

3. ST-T segmentuak QRSaren deflexio nabarmenenaren aurkako pola-
ritatea izango du.

4. Disoziazio atriobentrikularra. Tarteka, aurikulak bere kinada bat sar
dezake bi konplexu bentrikularren artean. Hori estua izango da, QRS

131
Erritmoa sortzeko arazoak

18. irudia. Takikardia bentrikularra.

 10_kap  8/8/07  15:08  Page 131



sinusalaren itxura izango du eta "atzematea" deritzo. Atzemate
horrek garrantzi handia du QRS zabaleko takikardia batean; izan ere,
hori azaltzen bada, bentrikularra dela esan dezakegu.

5. Bat-egite edo fusio-taupadak (Dressler-en taupadak). Noizean behin,
bentrikuluak despolarizatzen ari diren une berean hautematen ditu
goitik datorren bulkadak. Konplexuak goitik datorrenaren eta bentri-
kularraren nahasturaren itxura izango du, eta horiek ere indartu
egiten dute takikardia bentrikularraren diagnostikoa.
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Bihotz aurreko deribazio guztietan RS
konplexua falta

RS tartea > 100 ms bihotz aurreko
edozein deribaziotan

Disoziazio aurikulobentrikularra 
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V2n eta V6n

TSBP desbideratua

B(Circulation 1991: 83; 1649-1659)
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QRS zabala duten takikardia guztiak ez dira takikardia bentrikularrak. Adar-
blokeo funtzionala nahiz organikoa duten takikardia suprabentrikularrak edo
ohiz kanpoko bidetik eroandako takikardia suprabentrikularrak izan daitezke
(takikardia suprabentrikular paroxistiko desbideratuak). Diagnostikoan lagun-
tzeko irizpide ugari azaltzen dira bibliografian, baina gaur egun gehien erabil-
tzen direnak Brugadaren irizpideak dira. Brugadaren irizpide morfologikoez
gain, takikardia bentrikularraren alde egiten du klinikoki tolerantzia txarra
izateak edo gaixoak aurrez kardiopatia organikoa (iskemikoa batez ere)
izateak. Probabilitate aldetik ere, bentrikularra suprabentrikular desbideratua
baino gehiagotan agertzen da.

Bentrikuluek maiztasun azkarrean lan egiten dute, eta bihotzak ezin du
bere funtzioa bete, hau da, ezin dio gastu kardiakoari eutsi. Beraz, TBak
benetako larrialdiak dira, berehala tratatu beharrekoak.

10.5.6 TAKIKARDIA BENTRIKULAR GELDOA EDO ERRITMO IDIOBENTRI-
KULAR AZELERATUA

TBParen itxura izan dezake, baina maiztasuna minutuko 60-100 taupada
artean dago. QRS zabala, luzatua eta adar-blokeoaren itxurakoa agertuko da
(19. irudia). Disoziazio atriobentrikularra, atzemate eta fusioak ager daitezke.
Klinikoki ez-jarraitua da, kardiopatia iskemikoari lotua fase akutuan batez ere,
nahiz eta kardiopatia hipertentsiboan edo erreumatikoan eta digitalagatiko
intoxikazioan ere agertzen den.

10.5.7 TAKIKARDIA BENTRIKULAR HELIKOIDALA

Askotan, "torsade de pointes" termino frantsesa erabiltzen da takikardia-mota
hau izendatzeko. Izan ere, TB honek bira ematen du marra isoelektrikoaren
inguruan, eta helize-itxura hartzen du (20. irudia). Takikardia honen sorrera-
mekanismoa oso argi ez dagoen arren, elkarren artean lehian dauden bi foku
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ektopikok sor dezaketela uste da. Ezaugarri elektrokardiografikoak hauek
dira:

1. Bost eta hogei konplexu arteko bi ziklo edo gehiago; polaritatea 360º
aldatzen da marra isoelektrikoaren inguruan.

2. QT luze batean, T-ren gaineko R fenomenoak sortzen du.

3. RR tartea erregularra da.

4. Maiztasun bentrikularra 200 eta 250 T/min artekoa da.

5. Erritmo sinusalera itzultzean, QT luzea aurki daiteke.

Maiz botikekin edo ioiak asaldatzearekin lotzen da, eta gertutik jarraitu
behar zaio; izan ere, erraz eragin dezake fibrilazio bentrikularra (ikus 13.
atala).
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10.5.8 FLUTTER BENTRIKULARRA

Bentrikuluetako foku ektopiko bakar batean jaiotako arritmia da, eta 200-300
T/min-ko maiztasuna izaten du. Arritmia bentrikuluetan sortzen denez, uhinak
zabalak, erregularrak eta sinusoideak dira.

Maiztasun azkar hori oso arriskutsua da; izan ere, bentrikuluak minutuko
200-300 aldiz uzkurtzen direnez, ez dago denborarik ez bentrikuluak odolez
betetzeko, ez gastu kardiakoari eusteko. Odola ez da hodi koronarioetara
iristen; beraz, miokardioak ez du odolik jasotzen, eta, ondorioz, foku ektopiko
ugari aktibatzen dira. Horrek fibrilazio bentrikularraren moduko takikardia
hilgarri bat eragiten du gehienetan. Kasu horretan ezinbestekoa izaten da
desfibrilazio elektrikoa eta bihotz-biriken bizkortze azkarra egitea, gaixoa
aurrera ateratzeko.

10.5.9 FIBRILAZIO BENTRIKULARRA

Bentrikuluetako foku ektopiko ugari aktibatzen dira era berean, eta foku
bakoitzeko bulkadak maiztasun ezberdinetan sortzen dira. Horren ondorioz,
bentrikuluen erritmoa irregularra eta kaotikoa da, eta EKGan marra guztiz
irregular bat ikusiko da (21. irudia).

Bentrikuluen uzkurtze kaotikoekin galdu egiten da odola mugitzeko gaita-
suna; beraz, ez dago odol-zirkulaziorik, ez dago gastu kardiakorik eta bihotza
gelditu egiten da. Fibrilazio bentrikular baten aurrean berehala ekin behar
zaio bihotz-birikak bizkortzeari, eta ahalik eta azkarren egin behar da desfi-
brilazio elektrikoa, fibrilazio bentrikularra hausteko eta gaixoak bizirik irau-
teko. Denbora ezinbestekoa da prozesu horretan. Pasatzen den minutu
bakoitzeko, gaixoa bizirik ateratzeko aukera % 10 murrizten da.
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21. irudia. Fibrilazio bentrikularra.
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10.6 BIHOTZ-BLOKEOAK

Bihotz-maiztasun txikiko arritmia hauek "Asalduak bulkadaren eroapenean"
atalean azalduko ditugu.

137
Erritmoa sortzeko arazoak

QRS konplexu zabala duen takikardia

Bihotzeko gaixotasun iskemiko kronikoa
MKD / MKH

Gaixotasun bentrikular larria

Aurreko EKGetan
Erritmo Sinusala

Brugadaren irizpideak erabili

QRS konplexu normalak

EZ

EZ

BAI

BAI

TB

TB?

 10_kap  8/8/07  15:09  Page 137



10.7 GELDIALDI-ERRITMOAK

Bihotzak mekanikoki lanik egiten ez duenean, hau da, bihotzak geldialdi bat
izan duenean, erritmo elektriko ezberdinak ager litezke. Egoera horien
aurrean, bihotz-birikak bizkortzeari (BBB) ekin behar zaio lehenbailehen, eta,
ondoren, erritmoa aztertu behar da, tratamendu egokia ezartzeko.

10.7.1 FIBRILAZIO BENTRIKULARRA, FLUTTER BENTRIKULARRA EDO

PULTSURIK GABEKO TAKIKARDIA BENTRIKULARRA

Hiru erritmo horietan, gertatzen den kaos elektrikoaren ondorioz, bentrikuluen
zati bakoitza bere kasa uzkurtzen da, eta ez modu sinergikoan. Hala, eragin-
dako indarra alferrik galtzen da.

Egoera horren aurrean ezinbestekoa da desfibrilagailu baten bidez deskarga
ematea, erritmo eraginkor bat berrezartzeko, betiere kontuan hartuta denbo-
rarik ez galtzea ezinbestekoa dela. Gogoan izan minutu bakoitzeko % 10
murrizten dela erritmo egokia berreskuratzeko aukera. Azken gidek diotenez,
360 J-ko deskarga eman behar zaio desfibrilagailua monofasikoa bada, edo
200 J-koa bifasikoa bada. Ondoren, BBBarekin jarraitu behar da.

10.7.2 PULTSURIK GABEKO JARDUERA ELEKTRIKOA (PGJE)

Kasu honetan erritmo egoki bat ikusiko dugu monitorean, baina bihotza ez da
gai izango pultsurik sortzeko. Hori dela eta, disoziazio elektromekaniko ere
esaten zaio. Hipobolemia, bihotza zanpatzen duten arazo mekanikoak (pneu-
motoraxa, buxadura perikardikoa, pleura-isuria), asaldu ionikoak (hiperpota-
semia) edo zenbait droga (depresioaren kontrako triziklikoak) egon litezke
sorburuan. BBBari ekiteaz gain, aipaturiko arrazoi hauek bilatu eta konpondu
behar dira, bihotzak berriz ere taupada sor dezan.
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10.7.3 ASISTOLIA

Bihotzaren jarduera elektrikoaren galera da, eta beraz, ez da taupadarik
sortuko. Hasierako geldialdi-erritmoa izan liteke, edo aurrekoak endeka-
tzearen ondoren agertzen den erritmoa. BBBari ekin behar zaio lehenbai-
lehen. Erritmo agonikoa asistoliaren erritmo baliokidea da; QRS zabaleko
tartekako konplexuak ditu, eta horiek ez dute inolako lan mekanikorik sorra-
razten.
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ASALDUAK BULKADAREN EROAPENEANASALDUAK BULKADAREN EROAPENEAN

11.1 SARRERA

Laugarren atalean ikusi dugun bezala, bulkada elektrikoa sortu eta eroango
duen sistema bat du bihotzak bere lana betetzeko. Sistema horrek huts egin
dezake, eta lana behar den moduan egiten ez badu, bulkada ez da ondo
iritsiko bentrikuluetara. Hori dela eta, bentrikuluak ez dira behar bezala uzkur-
tuko, eta odola ez da gorputzean banatuko. Horrek bihotz-gutxiegitasuna edo
sinkopeak eragingo ditu.

Zortzigarren atalean, sistema horren adar espezifikoetako blokeoak sortu-
tako asalduak aztertu ditugu. Adarren banaketa gertatu aurretik dauden
egiturez arituko gara hemen, adar horiek bulkada eroateko izan ohi dituzten
zailtasunez batez ere. EKGa oso lagungarri gertatuko zaigu kasu horietarako,
asaldua diagnostikatzeko eta taupada-markagailuen beharra ikusi ahal
izateko. Beste zenbait kasutan, asaldua oso arina izan ohi da, eta ez du klini-
karik ematen, kasu horietan EKGan baino ez dugu ikusiko.
Elektrokardiogramak sentikortasun eta espezifikotasun handiak ditu asaldu
horien diagnostikorako.

Asaldu normalena bulkada motel transmititzea bada ere, eroapen-sistemak
zirkuitu patologikoak osa ditzake bala desegokiak direla medio. Bala horiek
ohikoak ez diren lekuetan izan dezakete hasiera edo amaiera, eta takiarrit-
mien sorburu dira.

11111111
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Atal honetan zenbait asaldu deskribatuko ditugu, bakoitzaren eragin klini-
koarekin batera.

11.2 SAILKAPENA

Sailkapen errazena kokapenaren araberakoa da.

11.3 BLOKEO SINUAURIKULARRA

Kinada nodulu sinusaletik aurikulara eroatea da eroapen-sistemaren lehen
pausoa. Pauso horrek huts egiten duenean, blokeo sinuaurikularra gertatzen
da. Pentsa daiteke lehen pauso horren hutsegiteak bihotza gelditzea ekarriko
duela. Zorionez, ordea, gure fisiologia oso aurreikuslea da, eta bihotzeko
beste egitura batek hartzen du nodulu sinuaurikularraren taupada-markagailu
funtzioa; eta, motelago bada ere, bihotzak lanean jarraitu ohi du gehienean.
Hala sortzen den erritmoari iheseko erritmo deritzo.
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1. taula. Bulkadaren eroapen-asalduen sailkapena.

1. Nodulu sinusala: blokeo sinuaurikularra.
1.1 Lehen mailakoa
1.2 Bigarren mailakoa

1.2.1 I. mota edo Wenckebach motakoa
1.2.2 II. mota

1.3 Hirugarren mailakoa

2. Nodulu aurikulobentrikularra: blokeo ABa
2.1 Lehen mailakoa
2.2 Bigarren mailakoa

2.2.1 I. mota edo Wenckebach motakoa
2.2.2 II. mota

2.3 Hirugarren mailakoa

3. Bide anomaloak
3.1 Bide aurikulobentrikularrak
3.2 Zuntz nodulobentrikularrak
3.3 Zuntz faszikulobentrikularrak
3.4 Bide aurikulonodala edota aurikulo-Hisa
3.5 Nodulu aurikulobentrikularraren barneko zuntzak
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11.3.1 ETIOLOGIA

Nodulu sinusalaren inguruan dauden ehunen aldaketen ondorioz, bulkadaren
eroapena aldatu egiten da. Aldaketa horietariko batzuk egiturazkoak edo
histologikoak dira, eta beste batzuk funtzionalak edo metabolikoak. Arrazoirik
garrantzitsuenak 2. taulan agertzen dira.
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2. taula. Blokeo sinuaurikularren etiologia.

3. taula. Sailkapen fisiopatologikoa.

• Gaixotasun iskemikoa.
• Hanturazko gaixotasunak.
• Infiltrazio-gaixotasunak edo gaixotasun fibrotikoak
• Gehiegizko tonu bagala.
• Digitala, arritmiaren kontrakoak eta beste zenbait sendagai.

1. Sorgailuaren hutsegitea: sinu aurikularrak bulkada sortzeko ezintasuna
duenean.

2. Irteeraren blokeoa: sinu aurikularrak bulkada sortzen du, baina
bulkada ezin da irten. Ezintasun hori zenbait mailatakoa izan daiteke
a. Lehenengo mailako blokeoa: bulkada moteldu egiten da irteeran, 

baina kinada beti irteten da, 1:1 eroapenarekin. Asaldu hau, oro har,
ez da EKGan ikusten.

b. Bigarren mailako blokeoa: kinada batzuk aurikulara iristen dira, eta
beste batzuk ez. Bi mota daude:
• I. mota: (Wenckebach mota) Eroapenak geroz eta zailtasun

handiagoa du; P-P tartea pixkanaka handituz doa, eta bat-batean P
uhin bat desagertu egiten da. Geldiune horrek 2 P-P ziklo baino
gutxiagoko iraupena du.

• II. mota: P-P tartea konstante mantentzen da, halako batean huts
egiten duen arte. Huts egiten duen P uhina sinu aurikularrak
sortzen duen bulkadarekiko zenbaki multiplo bat izaten da.(2:1,
3:1, 4:1 eta abar).

c. Hirugarren mailako blokeoa: sinu aurikularreko bulkadak ez dira eskui-
neko aurikulara heltzen, eta horrek geldiune aurikular baten itxura
ematen dio. Sinu aurikularrak EKGan uhinik sortzen ez duenez,
asaldu hau geldialdi sinusal baten moduan ikusiko dugu EKGan.

3. Estimulu desegokia edo sarreraren blokeoa: bulkada ez da gai aurikula
aktibatzeko.

4. Paralisi aurikularra: aurikulak estimuluari erantzuteko ezintasuna du,
eta kinadak ez du aurrerantz jarraitzerik.
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Fisiopatologiari dagokionez, berriz, asaldua zenbait mailatan egon daiteke,
3. taulan ikus daitekeen bezala. Lehen begiradan oso konplexua dirudien
arren, modu praktiko batean eta klinikari begira, Nodulu Sinusalaren
Gaixotasuna izenburupean batuko ditugu. Elektrokardiograman, bradikardia
edo blokeoak sortutako etenak (inolako uhinik gabeko tarteak) identifika
daitezke. Klinikoki adierazgarria izateko, 3 segundo baino gehiago iraun
behar du. Maiz aldizka agertzen direnez, Holter motako elektrokardiografia
jarraitua beharrezkoa izaten da antzemateko. Mota ezberdinak bereizteko
berriz, barrunbearen barruko erregistroak behar izaten dira.

Klinikoki, gaixoak zorabioak edo sinkopeak dituenean, pentsatu behar dugu
blokeo sinuaurikularra duela, pertsona adinekoa denean batez ere. Kasuen
heren batean takikardia paroxistiko suprabentrikularrak (flutterra eta fibrilazio
aurikularra) izaten dituzte bradiarritmiekin batera, eta bradikardia-takikardia
sindromeaz hitz egiten dugu. Ez da arraroa klinikarik gabeko elektrokardio-
graman egindako aurkikuntza izatea; kasu horietan, tratamendua ez da beha-
rrezkoa izaten, baina bai aldizkako kontrola, taupada-markagailua behar
izatera hel baitaitezke gaixo horiek.
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1. irudia. Nodulu sinusaleko gaixotasuna.
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11.4 BLOKEO AURIKULOBENTRIKULARRAK (BAB)

Nodulu sinusaletik bentrikulura doan bulkadaren eroapenaren asalduak
blokeo aurikulobentrikularra sortzen du. Haren barnean zenbait maila bereiz
daitezke; aurreratuenetan bihotz-maiztasuna jaitsiko da, eta sinkopeak edo
bihotz-gutxiegitasuna ager daitezke. Klinikoki blokeo sinuaurikularra baino
askoz ere esanguratsuagoa da, eta jartzen diren taupada-markagailu
gehienen arrazoia hemen aurki daiteke.

11.4.1 ETIOLOGIA

Gehien ikusten diren etiologien artean aipa daitezke adinak sortutako ende-
kapenezko patologia eta botiken bigarren mailako efektuak. Takiarritmien
tratamendurako erabili ohi diren botikek maiz sortzen dute blokeoa, eta,
horiek utziz gero takiarritmia berriz agertzen denez, maiz beharrezkoak dira
botika eta taupada-markagailua, biak batera. Infartuek ere, diafragmatikoek
batik bat, blokeoak sor ditzakete. Horiek, ordea, denboran mugatuak izaten
dira, eta ez dute behin betiko taupada-markagailurik behar izaten gehie-
netan.
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Gehiegizko tono bagala.
Digitala.
Beta blokeatzaileak.
Kaltzio antagonista batzuk (berapamiloa eta diltiazema)
Koronariopatia iskemikoa
Lenegreren gaixotasuna.
Kardiopatia infiltratzaileak
Aortaren oinarriko gaixotasunak: sifilia eta espondilitisa
Eraztun mitral edo aortikoaren kaltzifikazioa.
Miokarditisa.
Infekzio-gaixotasun akutuak.

4. taula. Blokeo aurikulobentrikularren etiologia.
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11.4.2 MAILAK

11.4.2.1 I. mailako blokeo AB-a

Kinadak zailtasunak ditu bentrikuluetara iristeko, baina beti iristen da. Hori
dela eta, PR tartea 0,20 s baino luzeagoa da, baina P uhin bakoitzaren
ondoren QRS konplexu bat dator; konplexu horrek ez du eragin klinikorik
(2. irudia). Bulkadaren eroapenaren asaldua nodulu AB-an gertatzen da
normalean, nahiz eta atzerapen hori aurikula barneko edota His-Purkinje
sistemaren eroapenean ere gerta daitekeen. Nodulu AB-an gertatzen den
atzerapenak 3 arrazoi izan ditzake:

� Noduluaren egiturazko arazoa
� Tonu bagala areagotzea.
� Nodulu AB-aren bulkadaren eroapena moteltzen duten botikak.

11.4.2.2 II. mailako blokeo AB-a

Kinadaren eroapenean tartekako hutsegitea gertatzen da; hala, P uhin
batzuen ondoren QRS konplexua etorriko da, baina beste batzuen ondoren
ez. Haren eragin klinikoa bi faktoreren araberakoa da: QRS konplexurik
gabeko tartearen iraupena batetik, eta bihotz-maiztasun orokorra bestetik.

Era berean, II. mailako blokeo AB-a bi motatakoa izan daiteke:

Mobitz I. mota (Wenckebach): Nodulu AB-aren errefraktarietatea dela eta,
aurikulatik bentrikuluetarantz doan bulkadaren eroapena atzeratu egiten da
pixkanaka, eta azkenerako bulkada ez da eroaten. Beraz, PR tartea luzatzen
joango da, eta, azkenean, P uhin batek QRS konplexua galtzen du.
Ondorengo bereizgarri hauek ditu blokeo-mota horrek:
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2. irudia. PR luzea nodulu AB-aren lehen mailako blokeo batean.
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Eroapen-erlazioa: P uhinek QRS konplexuekin duten erlazioari deritzo,
hau da, zenbat P dauden QRS bakoitzeko; 4:3, 8:7 eta abar izan daiteke.

Wenckebach-en periodoa: maiztasun sinusala konstante mantentzen da.
Kinadak nodulu AB-tik eroaten diren heinean, eroapenaren atzerapen progre-
sibo bat aurkitzen dute (PR tartearen luzapena), eta, aldi berean, RR tartea
murriztuz joango da (PRa luzeagoa den arren, aurrekoarekiko areagotzea
txikiagoa baita), eta, azkenik, P uhin bat eroan gabe gelditzen da. Horrez
gainera, eroan gabe gelditzen den P uhinaren RR tarteak aurretiko RR
tartearen bikoitza baino txikiagoa izan behar du.

Mobitz II. mota: Bulkada aurikularra ez da bentrikuluetarantz eroaten;
baina, kasu honetan, ez da gertatzen eroapenaren atzerapen progresiborik,
eta PR tartea konstante mantentzen da P uhin baten ondoren QRS
konplexua falta den arte. Mota honetan, eroapenaren blokeoa His-en balan
egon daiteke, edo, gehiagotan gertatzen den bezala, haren adarretan. QRS
konplexuek adar-blokeoaren patroia dute, PR tartea konstantea da, eta maiz-
tasun normala du.
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3. irudia. Lehen mailako blokeo aurikulobentrikularra.
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Mobitz I. motak baina pronostiko okerragoa du, sortzen den maiztasun
bentrikularra txikiagoa delako.

11.4.2.3 III. mailako blokeo AB-a

Bulkada aurikularra ez da bentrikuluetara iristen, eta eragin kliniko handia
izango du. Blokeo AB osoa ere deitzen zaio. Kasu honetan, aurikulen eta
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4. irudia. Mobitz I. motako blokeoa. PR uhina luzatzen doa, 
P bat bentrikuetara iristen ez den arte. Goian, erritmo-deribazio bat; 

behean, elektrokardiograma osoa.

5. irudia. Mobitz II. mota. PR tartea mantentzen da, baina, tarteka, 
P bat ez da pasatzen.
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bentrikuluen despolarizazioa modu independentean gertatzen da. Maiztasun
aurikularra bentrikuluena baino azkarragoa da, baina erritmikoa, eta PP
tartea erregularra izango da. Bentrikuluek kinadarik jasotzen ez dutenez,
bigarren nodulu batek hartu beharko du lan hori, eta iheseko erritmoa deri-
tzona sortuko da. Taupada-markagailu bentrikularra sor daitekeen tokiak
hauek dira: lotune AB-a, His-en bala eta haren adarrak, eta Purkinje-ren
sistema, bakoitza bere erritmo eta morfologiarekin. Taupada-markagailu
horiek guztiak erritmikoak direnez, RR-ak erregularrak izango dira. Aurikulen
eta bentrikuluen artean erlaziorik ez dagoenez, berriz, PR tarteak irregularki
aldakorrak izango dira.
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7. irudia. MIA diafragmatikoak eragindako hirugarren mailako blokeo 
aurikulobentrikularra.

6. irudia. Hirugarren mailako blokeoa. Aurikulek erritmo erregularra dute, baita
bentrikuluek ere, baina bakoitza bere kasa doa.
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11.5 BIDE ANOMALOAK

Bentrikuluetarantz doan bulkada bide normaletik (NAB-a –His-en bala– Purkinje-
ren sistema) joan beharrean, beste bide anomalo batzuetatik eroaten da kasu
batzutan, eta bentrikuluak –edo horien zati bat– uste baino lehenago aktiba-
tzen da. Gertaera horiei preeszitazio-sindromeak deritze, eta EKGan alda-
keta espezifiko batzuk ikus ditzakegu, bide anomaloaren arabera. Sindrome
horiek maiz eman ditzakete takiarritmia paroxistikoak, sarrera-mekanismoen
bidez.

Beren sorburua eta bukaera begiratuz sailka ditzakegu.
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• Wolf-Parkinson-Whiteren eroapena: bide aurikulobentrikularrek (Kent-en
bala) sortzen dute. Aurikulak ehun bentrikularrarekin lotzen dituzte
zuzenean, nodulu AB-tik eta eroapen-sistematik pasatu gabe.

• Mahaim-en eroapena:
- Zuntz nodulubentrikularrak; nodulu AB-arekin lotzen dute bentri-

kuluaren miokardioa.
- Zuntz faszikulubentrikularrak; faszikulua miokardio bentrikularra-

rekin lotzen dute.
• Long-Ganong-Levineren eroapena: Bide aurikulonodala edota aurikulo-

Hisak sortzen dute. Zuntz aurikularrak nodulu AB-ko zati distalarekin
edo His-en balarekin lotzen dira (James-en zuntzak).

• Nodulu AB-a barruko zuntzak: oso eroapen azkarrekoak dira.

5. taula. Bide anomaloen sailkapena.

8. irudia. Hirugarren mailako blokeoa. Lotuneak hartzen du erritmoa sortzeko
ardura, eta, ondorioz, QRS konplexua estua da.
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11.5.1 WOLF PARKINSON WHITE-REN (WPW) EROAPENA

WPW-ren eropena gertatzen den kasuetan, bulkada nodulu sinusalean
sortzen da, zeina NABrantz eroateaz gain, bide anomalorantz ere eroaten
baita. Bide anomalo hori ezkerreko edo eskuineko aurikulan, bentrikuluen
pareta askean edota bentrikuluen arteko trenkadan aurki daiteke.

Bulkada, behin nodulu AB-ra iritsi denean, hiru eratan eroan daiteke, bala
anomaloaren eroapen-abiaduraren eta kokapenaren arabera:

� Bide anomaloa oso azkarra denean, ia eroapen osoa bide anomalotik
doa. Eroapena ez da nodulu AB-tik pasatuko, eta ez da fisiologikoki
ematen den atzerapenik gertatuko, eta PR tarte motz bat agertuko da.
Horrez gainera, bentrikuluen miokardioa bala anomaloa amaitzen den
lekutik hasiko da despolarizatzen, zelulaz zelula despolarizatuko da, eta
QRS konplexu zabala eta adar-blokeoaren morfologiakoa emango du.

� Bide anomaloa motelagoa denean edo eroapen-sistematik urrun koka-
tzen denean, bulkada sinusala bide normaletik joango da
(AB/His/Purkinje), eta PR tartea eta QRS konplexua normalak izango
dira.

� Erdialdekoa denean, bentrikuluetarantz doan bulkada batera joan
daiteke bide normaletik eta anomalotik. Bentrikuluen zati bat bide
anomalotik despolarizatuko da (delta uhinaren eragilea), eta beste bat
bide normaletik. EKGan bien batura ikusiko dugu, eta "bat-egite
konplexua" deituko duguna azalduko digu horrek. PR tartea normalean
baino motzagoa izango da.

Teoriari dagokionez sinplifikazio honetara hel bagaitezke ere, errealitatea
konplexuagoa da, bala horien eroapen-abiadura ez delako beti berdina.
Gerta daiteke egun batean balak bulkada eroatea, eta besteetan ez (aldiz-
kako eroapena). Hala, egun batzuetan edo bizitzaren epealdi batean elektro-
kardiograma normala izango da, eta beste batzuetan anomaloa. Edo gerta
daiteke momentu batzuetan eroatea eta beste batzuetan ez, edo eroapena
abiadura ezberdinean gertatzea (aldizkako eroapena) eta elektrokardiograma
berean QRS konplexu ezberdinak ikustea. Azkenik, bitxikeria moduan,
kontzertina-erako eroapena ere deskribatzen da. Kasu horretan, abiadura
modu erregular batean aldatzen doa, konplexuz konplexu QRSa estutu
egiten da eta PRa luzatu, eta zikloa behin baino gehiagotan errepika daiteke.
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Beraz, WPWren diagnostikoa egiteko aldaketa horiek hartuko ditugu
kontuan. Despolarizazioa modu anomaloan gertatzen denez, errepolariza-
zioa ere anomaloa da, eta QRS konplexuaren kontrako irudia izango du.
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• P uhin normala
• PR motza, 0,12 s baino gutxiagokoa
• Delta uhina agertzea
• QRS zabala
• T uhina "QRS" uhinaren polaritate maximoaren aurkakoa
• QT tartea luzatua

6. taula. Diagnostikoa.

9. irudia. Eroapena bide anomalotik. Lehenengo kasuan, eroapena motela da eta
miokardio-zati txiki bat despolarizatzen du. Gainerakoa bide normaletik 

despolarizatzen da. Bigarrenean, gehiago despolarizatzen du eta, hirugarrenean,
eroapena azkarragoa denez, bentrikulu-zati handi bat despolarizatzen du. 

Bide anomalotik despolarizatzen den zatiak QRS konplexua desitxuratzen du 
(zati iluna goian, eta zirkuluaren barruan dagoena behean) delta uhina emanez. 

Ikus daitekeen bezala, bide anomaloak zenbat eta miokardio-zati handiagoa 
despolarizatu, orduan eta nabarmenagoa da delta uhina.
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10. irudia. Aldizkako eroapena. Konplexu estua bide normaletik eroaten dena da.
Delta uhina dela medio zabalago agertzen dena, berriz, bide anomalotik jaisten da.
Ikus, kinada eroateko orduan, eroapen-bide normala eta bala anomaloa txandatu

egiten direla.

11. irudia. WPW.
PR motza eta delta

uhina.
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11.5.2 PREESZITAZIO-SINDROMEEN KONPLIKAZIOAK

Ikusi dugun bezala, bide anomaloek –bide normala ekidinez– bentrikuluen
kitzikatze azkar bat sor dezakete, hots, preeszitazioa. Tarteka, ordea, arazo
larriagoak eragin ditzakete; izan ere aurrerantz bezala, kinada atzerantz ere
eroan dezakete, zirkuitu bat osatuz eta arritmien sorreran parte hartuz. WPW
duen gaixoak takikardia paroxistiko erreziprokoa eta fibrilazio aurikular paro-
xistikoak paira ditzake. Takikardia paroxistiko erreziprokoak zenbait mekanis-
moren ondorioz sor daitezke:

11.5.3 EROAPEN ORTODROMIKOA

Eroapen-motarik ohikoena da. Kinada NABa / His-en bala / Purkinje siste-
matik doa (aurrerantz), eta, era berean, bide anomalotik atzerantz abiatzen
da. Kinada aurikuletara iritsi ondoren, nodulu AB-ra pasatzen da berriz, eta
bentrikuluetara iristen da. Hala, behin eta berriro errepikatuko den zirkuitua
osatzen da. Beraz, QRS konplexuak estuak eta itxura normalekoak dira,
eroapen-bide normala erabiltzen delako, eta ez da delta uhinik agertuko.
Takikardia horiek, oro har, bentrikuluaren gaineko takikardia paroxistikoetan
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MAHAIN-EN SINDROMEA

Bide anomaloa atriofaszikularra, nodobentrikularra edo fasziobentriku-
larra izan daiteke, eta gehienak eskuineko bentrikuluaren pareta askean
kokatzen dira. Nodulu AB-ra arte eroapena normala da; beraz, "P" uhina
eta "PR" tartea normalak dira. Ondoren, eskuineko bentrikuluko
goialdea azkarrago despolarizatuko da, delta uhina agertuko da eta
"QRS" zabalak ezkerreko adarraren blokeo-itxura izango du; hala,
ardatza ezkerrerantz desbideratua agertuko da.

LOWN-GANONG-LEVINEREN SINDROMEA

Nodulu AB-aren barruko zuntz anomaloak direnez, "P" uhina normala
izango da, baina, NABra iristean, normalean baino azkarrago pasatuko
da His-en balara eta, ondorioz, "PR"-a laburra izango da. Eroapena
ondoren sistema normaletik (His-en bala) gertatzen denez, "QRS"
konplexu normalak ageri dira. Ondorioz, errepolarizazioa ere normala
da. Laburbilduz, PR laburra besterik ez dugu ikusiko.
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erabiltzen diren maniobrekin eteten dira (maniobra bagalak, adenosina,
arritmiaren kontrakoak).

Gerta daiteke bala anomaloak
atzerantz bakarrik eroatea (bala
ezkutua). Kasu horietan ez du
emango preeszitaziorik, eta takia-
rritmia paroxistikoengatik baino
ezin da hauteman. 

EKGan PR tarte motz bat eta
Delta uhina (d) ikus daitezke.
Taupada aurikular goiztiar batek
bide anomaloa (BA) blokeatzen du,
bulkada bide normaletik joaten da
(EKGan, PR tarte normala eta
delta uhinik gabeko QRS konplexu
estua). Bentrikuluak aktibatu
ondoren, bide anomalotik (atze-
rantz) itzultzen da, aurikula aktiba-
tzen da eta EKGan P negatibo bat agertzen da. Mekanismo hori errepikatu
egiten da, eta sarrerako takikardia aurikulobentrikular ortodromikoa sortzen
da (STABO)

11.5.4 EROAPEN

ANTIDROMIKOA

Kinada lehenik eta behin bide
anomalotik doa bentrikuluetara
(aurrerantz), eta nodulu AB-a / His-
en bala / Purkinje sistematik itzul-
tzen da. Kasu horretan, konplexu
zabaleko QRSa eta delta uhina
agertuko dira, ez baita eroapen-
sistema normala erabiltzen.
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12. irudia. Eroapen ortodromikoa.

13. irudia. Eroapen antidromikoa.
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Batzuetan, bentrikuluetan sortzen diren beste takikardiekin nahas daitezke,
QRS zabala dela eta.

Gaixoak fibrilazio aurikularra badu eta bulkadak bide anomalotik aurre-
ranzko noranzkoa hartzen badu, bulkadek ez dute nodulu AB-ko atzerapenik
eta blokeorik jasango, eta bihotz-maiztasun oso azkarrak lortuko dira. Egoera
horrek fibrilazio bentrikular bat sor dezake luzaro mantentzen bada.

Preeszitazio-patologia horiek sortzetikoak direla onartzen da, nahiz eta
askotan ez duten klinikarik ematen bizitzako lehen urteetan. Egun bide
anomaloa erre daiteke irrati-maiztasun bidez, eta behin betiko tratamendua
lor daiteke.
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TAUPADA-MARKAGAILUAREN

ERRITMOAK

TAUPADA-MARKAGAILUAREN

ERRITMOAK

12.1 SARRERA

Bihotza estimulatzeko gailu bat da
taupada-markagailua, kinada elek-
trikoa sortzen duen sorgailu batez eta
bihotzera eroaten duen elektrodo
batez osatua. Taupada-markagailuak
aldatu egiten du bihotzaren funtziona-
mendu elektrikoa, eta, ondorioz,
jasoko dugun EKGaren erregistroa
ere bai. Atal honetan aldaketa horiek
deskribatu nahi genituzke, labur,
taupada-markagailuei buruzko beste
alderdietan gehiago sakondu gabe.

Bihotz-maiztasuna oso baxua den egoeretan ezartzen da taupada-marka-
gailua, bihotzaren gastua sinkope bat edo beste edozein zeinu larri eragi-
teraino jaisten bada.

Zenbait motatakoa izan daiteke, bere osagarrien kokapenaren arabera:

1. Kanpoaldekoa: sorgailua eta elektrodoa gorputzetik kanpo kokatzen
direnean. Larrialdi-egoeratan erabilgarria da oso, baina gaitasuna galdu

11112222
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Izaskun Azkarate

1. irudia. Taupada-markagailua atzetik
aurrerako erradiografian.
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egiten du denbora luzez erabiliz
gero. Gaixoa esna badago,
minbera izan ohi da.

2. Barrualdekoa; bi motatakoa izan
daiteke:
2.1. Epe baterakoa: elektrodoa

bihotzeraino sartzen da
zain-sistema erabiliz, eta
sorgailua pazientearen
kanpoaldean kokatzen da.
Eraginkorra da larrialdi-
egoeretan eta epe motze-
rako.

2.2. Behin betikoa, elektrodoa
eta sorgailua gorputzean
ezartzen direnean. Bi mota
nagusi daude:
2.2.1. Endokardikoa: elektrodoa eskuineko bentrikuluan ezartzen

da, lepoko zain bat edo zain subklabioa edo axilarra erabiliz.
Kasu batzuetan, eskuineko aurikulan ere ezar daiteke elek-
trodoa, eta bide berak erabili. Sorgailua bularraldean ezar-
tzen da.

2.2.2. Epikardikoa: elektrodoak ezkerreko miokardioari josten
zaizkio, bide subxifoideoa erabiliz edo torakotomia baten
bidez. Sorgailua sabelaldearen paretan ezartzen da.

12.2 KITZIKATZEKO MODUAK

Taupada-markagailuek bihotza kitzikatzeko zenbait modu erabil ditzakete,
teknologiaren eta gaixoak duen asalduaren arabera. Kitzikatzeko moduen
izendapena nazioartean bateratzeko, 5 hizkiz osaturiko kodea garatu zen.

1. Lehen hizkiak kitzikaturiko barrunbea adierazten du.

2. Bigarrenak hautematen den barrunbea adierazten du.
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2. irudia. Taupada-markagailua
alboko erradiografian.
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3. Hirugarrenak jarduera intrintsekoaren aurrean ematen den erantzuna
adierazten du.

4. Laugarrenak programagarria den edo ez erakusten digu.

5. Bosgarrenak sorgailuak takikardien aurkako funtzioak dituen adieraziko
digu.

Gehien erabiltzen diren kitzikatzeko moduak VVI, VDD eta DDD dira, eta
gutxiago erabiltzen da AAI modua.

12.3 ERREGISTRO ELEKTROKARDIOGRAFIKOA

Sorgailuak eragiten duen korronte elektrikoa elektrodo negatibotik positibo-
rantz doa, eta zirkuitua ixten du. Bi elektrodoen arteko jauziak bektore bat
eragiten du, horrek bide bat egiten duen kinada sortzen bihotzean, eta
EKGan deflexio azkar bat jasotzen da, espikula deritzona.

Taupada-markagailuak polo bakarrekoak edo bi polokoak izan daitezke.
Polo bakarreko sisteman, katodoa bihotzaren barruan dago, eta anodoa,
berriz, sorgailuan. Bi poloko sisteman, berriz, anodoa eta katodoa bihotzaren
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I. HIZKIA II. HIZKIA III. HIZKIA IV. HIZKIA V. HIZKIA

KITZIKA-
DURA

HAUTE-
MATEA

ERAN-
TZUNA

PROGRAMA-
GARRITA-

SUNA

TAKIKARDIEN
AURKAKOA

O = Ezer ez
A = Aurikula
V = Bentrikulua
D = Biak

O = Ezer ez
A = Aurikula
V = Bentrikulua
D = Biak

O = Ezer ez
T = Sinkronoa
I = Inhibizioa
D = Biak

O = Ez-progra-
magarria

P = Programa-
garria

M = Askotarikoa
programa-
zioa

C = Telemetrikoa
E = Maiztasun

autorregula-
garria

O = Ezer ez
P = Estimulazioa
S = Txokea
D = Biak
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barnekoak dira, eta kinadak egindako bidea txikiagoa denez, espikularen
neurria polo bakarrekoarena baino txikiagoa izan ohi da.

Espikula agertu eta berehala, taupada-markagailuak eragindako bentriku-
luaren despolarizazioa dator, bere QRS konplexuarekin. Konplexu hori
zabala eta elkartua da, estrasistole bentrikularren oso antzekoa, kinada ez
delako eroapen-sistema erabiliz zabaltzen, zelulaz zelula baizik.

Taupada-markagailu epikardikoetan, elektrodoa ezkerreko bentrikuluan
kokatua dago; beraz, bentrikulua ezkerretik eskuinera despolarizatuko da.
Horren ondorioz, I deribazioan konplexu negatiboak jasoko dira, eta eskui-
neko adarraren blokeoaren antza hartuko dute.

Taupada-markagailu endokardikoan, aldiz, elektrodoa eskuineko bentriku-
luan dago, eta bihotza eskuinetik ezkerrera despolarizatuko da, eta I deriba-
zioan QRS konplexu positiboak agertzen dira. Elektrodoa muturrean badago,
despolarizazioa muturretik oinarrira gertatuko da, eta QRS konplexua nega-
tiboa izango da DII, DIII eta aVF deribazioetan. Elektrodoa eskuineko bentri-
kuluaren irteeran badago, berriz, despolarizazioa oinarritik muturrerantz
gertatuko da. Horren ondorioz, QRS konplexua positiboa izango da DII, DIII
eta aVF deribazioetan.

Elektrodoa aurikulan badago, espikularen ondoren neurri txikiko uhin bat
agertuko da, P uhinari dagokiona.

Programaturiko estimulazio-moduaren eta gaixoaren berezko erritmoaren
arabera, jasotako erregistro elektrokardiografikoak askotarikoak izan
daitezke:

12.3.1 VVI MODUA

Estimulatzen eta detektatzen den barrunbea bentrikulua da, eta taupada-
markagailua inhibitu egiten da bentrikuluaren jarduera jasotzen duenean.
Beraz, gerta liteke taupada-markagailuaren aktibazio-erritmoa erregularra ez
izatea, gaixoaren berezko erritmoa taupada-markagailuak programaturik
duena baino handiagoa denean taupada-markagailua isildu egingo delako.
Gaixoaren berezko maiztasuna txikiagoa denean hasiko da lanean taupada-
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markagailua. Markagailuak estimulua sortzen duenean, haren espikula eta
QRS konplexu zabala ikusiko dira. Aurikularen berezko jarduera gertatzen
bada, P uhinak agertuko dira, QRS konplexuaren erritmoarekin inongo lotu-
rarik gabe. Modu hau aurikularen jarduera egokia gertatzen ez denean erabil-
tzen da (geldialdi sinusalak, fibrilazio edo flutter aurikularra), baita blokeo
aurikulobentrikular aurreratuan ere.

12.3.2 VDD MODUA

Estimulaturiko barrunbea bentrikulua da, baina taupada-markagailua gai da
aurikularen eta bentrikuluaren jarduera jasotzeko. Aurikularen jarduera
egokia den kasuetan erabiltzen da modu hori, akatsa kinada elektrikoa bentri-
kulura garraiatzean gertatzen denean (erritmo sinusal egokia duen blokeo AB
aurreratua). Taupada-markagailuak bihotzarekin banatzen du erritmoaren
agindua. Elektrodo batek hautemate-espira bat dauka aurikulan, eta P uhin
fisiologikoak jasotzen ditu.
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4. irudia. Taupada-markagailuaren erritmoa. VVI modua. Espikularen tamaina
ikusita, esan daiteke polo bakarrekoa dela.

3. irudia. VVI taupada-markagailua modu bi polokoan.

 12_kap  8/8/07  15:16  Page 163



P uhina jaso ondoren, eroapen aurikulobentrikularra egokia bada eta QRS
konplexu normala sortzen bada, taupada-markagailuak ez du kinadarik
sortuko. Baina, berezko QRS konplexurik sortzen ez bada, taupada-marka-
gailuak sortuko du. Ondorioz, EKGan P uhin fisiologikoa ikusiko da; uhin
horrek espikula eta QRS konplexu zabala ditu bata bestearen ondoren
(5. irudia). Aurikularen maiztasuna hazten bada, bentrikuluaren erantzuna
handituko da; eta alderantziz, aurikularen maiztasuna jaisten bada, bentriku-
luarena ere jaitsi egingo da, gailuak ezarritako ziurtasunezko tarte baten
barnean. Hala, kirolaren, esfortzuaren eta antzeko egoeren aurrean taki-
kardia fisiologikoa ziurtatzen da.

12.3.3 DDD MODUA

Taupada-markagailuak bi elektrodo ditu, bat aurikulan eta bestea bentriku-
luan. Hori dela eta, kitzikadura eta hautematea bi barrunbeetan gerta liteke,
bai aurikulan eta bai bentrikuluan. Bi ganberak estimulatzen badira, P
uhinaren aurrean espikula bat ikusiko dugu, eta QRS konplexuaren aurrean
bestea (6. irudia). Aurikularen automatismo normala galdu denean erabili ohi
da modu hori, kinadaren eroapenaren arazoei lotua, aurikularen uzkurdura
eta bentrikuluarekiko sinkronia mantentzea garrantzitsua denean bereziki.
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5. irudia. VDD taupada-markagailua modu bi polokoan.
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12.4 TAUPADA-MARKAGAILUAREN AZTERKETA

ELEKTROKARDIOGRAFIKOA

Taupada-markagailu batek lana egoki egiten duen edo ez ikusteko, galdeketa
osoa egin beharko genuke, horretarako prestaturiko makina berezia erabiliz.
Baina EKGa aztertuz zerbait jakin genezake. Atal honetan, eta labur bada
ere, EKGan zer ikus genezakeen azaldu nahi genuke, bi arazo nagusirekin:

� Atzemate-arazoak: taupada-markagailuak sorturiko espikula edo
kinadaren ondoren, P uhinak edo QRS uhinak etorri behar du.
Espikularen ondoren QRS uhinik edo P uhinik ez badator, harra-
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6. irudia. DDD taupada-markagailua. 
Bentrikulua modu polo bakarrekoan kitzikatzen da.

7. irudia. Taupada-markagailuaren erritmoa; espikula batzuen ondoren ez dago 
QRS konplexurik. Harrapatze-arazo bat dago.
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patze-arazo bat dugula esan dezakegu, elektrodoaren edo sorgai-
luaren arazo baten ondorioz.

� Sentikortasun-arazoak: taupada-markagailuak bihotzaren berezko
jarduera jaso behar du, eta, berezko jarduera elektrikoa bada, ez du
estimulurik eman behar, hau da, "isildu" egin behar du. Jarduera
elektrikorik ez badago, berriz, taupada-markagailuak kinada sortu
behar du. Markagailuak bihotzaren jarduera ondo jasotzen ez badu,
hots, ondo "entzuten" ez badu, kinada botako du berez sorturiko P
uhinaren edo QRS konplexuaren gainean. Elektrodoaren edo sorgai-
luaren arazo bat dugula adierazten digu akats horrek ere.

Horiek izango dira EKG batean ikus ditzakegun arazo nagusiak. Hala ere,
eta lehen esan bezala, taupada-markagailuaren egoera ezagutzeko, galde-
keta egin beharra daukagu konpainia fabrikatzaileak egindako makina berezi
batekin.
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ASALDU

ELEKTROLITIKO-FARMAKOLOGIKOAK

ASALDU

ELEKTROLITIKO-FARMAKOLOGIKOAK

13.1 SARRERA

Asaldu elektrolitikoak arrazoi oso ezberdinek eraginak izan daitezke; elektro-
litoen galera handiak, intoxikazioak, gaixotasun endokrinologikoak edo/eta
sendagaiek eraginak dira garrantzitsuenak. Elektrolitoen erregulazioa dela
eta, haien arteko eragin-trukeak oso maiz gertatzen dira, eta, horren ondo-
rioz, nahiko sarri gertatzen dira askotariko asaldu elektrolitikoak. Praktika
klinikoan, aldakortasuna eta konplexutasuna tarteko, oso zaila da asaldu
elektrolitiko baten diagnostikoa EKGan oinarrituta egitea. Hala ere, EKGa oso
erabilgarria da asaldu horietan; izan ere, diagnostikoan laguntzeaz gain,
koadroaren larritasuna neurtzeko eta eboluzioaren jarraipena egiteko balio
digu.

13.2 HIPERPOTASEMIA

Potasioaren maila igotzeak akzio-potentzialean du bere lehen eragina (ikus
4. atala). Zelularen barnealdearen eta kanpoaldearen arteko potasio-gradientea
gutxitzen da lehenik eta behin, zuntzen despolarizazio partziala gertatzen da,
eta 0 fasearen igoera-abiadura gutxitzen da. Errepolarizazioari dagokionez,
haren iraupena murrizten da, 3. fasea bertikalagoa egiten da batez ere, eta
QT tartea murriztu egiten da.

11113333
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Hiperpotasemiak EKGan eragiten dituen aldaketak potasioaren plasma-
kontzentrazioari loturik doaz askotan, eta bien arteko paralelismoa gertatzen
da. Paralelismo hori, ordea, ez da beti betetzen praktika klinikoan, eta, profe-
sional adituetan EKGak diagnostikorako duen gaitasuna aztertzean, hiperpo-
tasemiarentzat sentikortasun baxua agertu zen oso, K+ mailak 6,5 mEq/l
baino txikiagoak direnean batez ere, espezifikotasuna onargarria izan arren.

EKGan gertatzen diren aldaketak ez dira aldiberekoak, eta horietako asko
egoera larrienetan baino ezin daitezke ikusi (1. irudia):

� T uhin altua, mutur zorrotzekoa eta simetrikoa da aldaketarik
azkarren eta berezkoena, eta errepolarizazioaren aldaketek eragiten
dute. II, III, V2, V3 eta V4 deribazioetan agertzen da batik bat.

� Bulkadaren eroapenaren asalduak. P-R tartea luzatzea, maila ezber-
dineko blokeo AB-rekin.

� P uhinaren tentsioa gutxitzea; desagertzera hel daiteke.
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1. irudia. Hiperpotasemia. Iskemia subepikardikoa. QRS zabala eta EZBOa.
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� ST segmentua igotzea. V2 eta V3 deribazioetan nabarmenagoa da,
eta miokardioaren infartu akutu baten antza har dezake. Horretaz
gain, ST segmentuaren iraupena motzagoa izan ohi da.

� QRS konplexu zabaldua. R uhinaren tentsioa gutxitzearekin batera
ager liteke, edo Q uhinak agertzearekin. Hiperpotasemia larrietan
gertatu ohi da.

� Muturreko hiperpotasemia kasuetan, fibrilazio bentrikularra nahiz
asistolia gerta litezke.

13.3 HIPOPOTASEMIA

Hipopotasemiaren ondorioz, zelularen barnealdearen eta kanpoaldearen
arteko potasio-gradientea handitu egiten da, eta zelularen hiperpolarizazioa
gertatzen da. Horrek akzio-potentzial bereizgarri bat eragiten du, eta ondo-
rioz, 2. fasearen plateau-a galtzen da, eta 3. fasea luzatu egiten da.
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2. irudia. Hipopotasemian gertatutako aldaketak.
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Hipopotasemia gertatutako aldaketak, bereizgarriak izan arren, ez dira
espezifikoak, eta zenbait sendagai eman ondoren ere ager litezke. Oso
ohikoak dira potasio-maila 2,7 mEq/l baino txikiagoa denean; aldiz, arraroak
dira 3 mEq/l-ren gainetik. Gehien ematen direnak hauek dira:

� U uhin nabarmena agertzea.
� ST segmentuaren jaitsiera ahula.
� QT tartearen luzatze faltsua. T uhina leundu edo alderantzizko bihur

liteke, eta U uhinarekin bat egin; QU tartea da benetan luzatzen
dena. Akats hori ekiditeko, neurketarako aVL deribazioa erabiltzea
komeni da.

� QRS konplexu zabaldua.
� Birsartze-mekanismoa areagotzean, arritmia-dentsitatea handitzea.

Arritmia suprabentrikularren artean, nodulu AB-koa eta takikardia
aurikularra dira maizen gertatzen direnak; arritmia bentrikularren
artean, berriz, takikardiak gertatzen dira maizen, eta torsade de
pointes ere tartean izan ohi da.

� QT tarte luzatua izateko arriskua.
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3. irudia. Hipopotasemiaren ondorengo erritmo nodala.
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13.4 HIPERKALTZEMIA

Potasioaren asalduek ez bezala, kaltzioaren asalduetan ez da atsedeneko
potentzialaren aldaketarik hautematen. Hiperkaltzemiak kitzikaduraren atari-
potentziala igotzen du eta akzio-potentzialaren 2. fasea laburtzen du; horrek
pixka bat handitu egiten du despolarizazio diastolikoaren malda.

Kaltzioaren asalduek EKGan eragindako aldaketak ez dira potasioarenak
bezain deigarriak, eta, uler litekeenez, zenbat eta larriagoa izan hiperkal-
tzemia, orduan eta nabarmenagoak dira aldaketak. Kasuen % 60n bakarrik
agertzen dira aldaketa horiek.

QT tartearen laburtzea da aurkikuntzarik ohikoena. Ca++ maila 13 mEq/l-tik
gorakoa denean agertu ohi da, eta pixkanaka laburtuz joan ohi da, proportzio-
nalki, hiperkaltzemia larritzen ari bada. Gainerakoak aldaketa arraroagoak
dira, ez hain espezifikoak:

� ST segmentua laburtzea; askotan beheragune bat du.
� QT tartea laburtzea.
� QRS konplexuaren tentsioa handitzea.
� PR tartea luzatzea.
� Bradikardia sinusala.
� Fibrilazio aurikular paroxistikoan agertzen diren arritmien antzeko

arritmiak oso gutxitan ikusten dira.

Elektrolitoen arteko eragin-trukeak oso maiz gertatzen dira, kaltzioa
magnesioarekin lehian baitago. Horri potasioaren gabezia batu dakioke
gainera, hiperkaltzemiarentzat tratamendu diuretikoa eman ostean batez ere.
Horrela gehitzen diren hipomagnesemiak eta hipopotasemiak hiperkaltze-
miaren potentzial arritmogenikoa handitzen dute. Gauza bera gertatzen da
gaixo digitalizatuetan ere.
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13.5 HIPOKALTZEMIA

Hipokaltzemiak, 2. fasearen luzapena eragiten duenez, akzio-potentziala
luzatzen du. Horren ondorioz, ST segmentuaren luzapena eragiten du, eta
beraz, QT tartearena ere bai. T uhinaren iraupena normala da.

Gogoan izan behar dugu QT tartea neurtzean bihotz-maiztasunaren
arabera zuzendu behar dugula, Bazzet-en formula erabiliz (ikus 6. atala).

QT tartearen luzapenaz gain gertatzen diren beste aldaketak oso kasu
gutxitan deskribatu izan dira, edo ez dute garrantzirik:

� ST segmentua luzatzea eta lautzea.
� QT tartea luzatzea (ondoriozkoa).
� T uhin normala.
� T uhina lautua edo alderantzikatua ere ager liteke, baina, kasu bakan

horietan, T uhina positibo bihurtu ohi da.

QTz luzatua den
kasuetan, arritmiak luza-
tuak agertzen dira
sarritan. Foku ezberdi-
netan sorturiko estrasis-
tole bentrikularrak dira
ohikoenak, hots, QRS
konplexu ezberdinekin.
Estrasistole horietariko
batzuk kateatzen dire-
nean, hau da, multzo bat
osatzen dutenean, taki-
kardia bentrikular batera
edo fibrilazio bentrikular
batera eraman dezakete
pertsona.

Oso bereizgarria da,
nahiz eta ez-espezifikoa
izan, torsades de pointes
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4. irudia. QT luzea + Torsadesa.
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moduko takikardia: konplexuak oso azkar osatzen dira multzo motzetan,
QRS konplexu aldakorrekin, eta muturrak ardatz isoelektrikoaren inguruan
biraka dabiltzalako irudipena sortzen da.

13.6 HIPERMAGNESEMIA

Magnesioaren metabolismoa kaltzioarenarekin eta potasioarenarekin hertsiki
lotua dago, eta oso arraroa da haren asaldu isolatuak agertzea. Zelula
barneko magnesio-kontzentrazioa zelulaz kanpokoa baino handiagoa denez,
EKGan eragiten dituen aldaketak hiperpotasemian eragiten dituenen oso
antzekoak dira.

Deskribatu izan diren aldaketak hauek dira:

� PR tarte luzatua.
� Bradikardia.
� P uhinaren tentsio baxua.
� QRS konplexu zabaldua, luzapena dela eta.
� T uhin aldakorra, eta, gehienetan, zabaldua. Puntazorrotza ere izan

liteke kasu batzuetan.
� QT tarte luzatua. Paradoxikoa da aldaketa hori; izan ere, QTz

luzearen ondorioz agertzen diren arritmiak tratatzeko magnesioa
erabiltzen da.

� Blokeo aurikulobentrikularrak, zenbait mailatakoak; asistolia eragin
dezakete.

Magnesioa patologia ezberdinen tratamendurako erabiltzen denean
(eklanpsia, asma eta abar), hipermagnesemia ager liteke, eta dagozkion
asalduak eragin ditzake. Asaldu horiek guztiak berehala eteten dira gehie-
netan, magnesioaren zain barneko perfusioa etetean.

Hipermagnesemia tratatzeko kaltzioa zain barnean emanez denez, edo
hipokaltzemiari lotua egon daitekeenez, EKGaren aldaketak askotarikoak
izan daitezke.
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13.7 HIPOMAGNESEMIA

Hipomagnesemiak eragindako asalduak hipokaltzemiak eragindakoen oso
antzekoak dira, eta QT tarte luzatua izango da ezaugarri nabarmenena.
Ulertzekoa denez, eta QTz luzatua den egoera kliniko guztietan gertatzen
den moduan, arritmien dentsitatea hazi egiten da luzatzea larriagoa den
neurrian; hori, aldi berean, asaldu elektrolitikoaren larritasunari lotua dago.
Hipomagnesemiari lotuta deskribatu diren EKGaren asalduak hauek dira:

� QT tartea luzatzea.
� ST segmentua beheratzea.
� T uhin alderantzikatua.
� PR tartea luzatzea.
� QRS konplexu zabaldua.

Arritmiak eragiteko erraztasunari lotua dago hipomagnesemia, bai arritmia
aurikularrak, bai bentrikularrak. Bihotz-kirurgia jasan duten gaixoetan ikusi
ahal izan denez, fibrilazio aurikularra agertzeko arriskua aurikulak haztea-
rekin eta magnesio-maila baxuekin lotua dago. Arritmia bentrikularrak, aldiz,
QTz luzatuarekin lotura dutenak izan ohi dira.

13.8 SENDAGAIEK EKGAN ERAGINDAKO ASALDUAK

Gauza jakina da zenbait sendagai-familiak EKGaren balizko aldaketak eragin
ditzaketela, eta, zenbait kasutan, hilgarriak izan litezkeen arritmiak ere bai.
Aldaketa larri horiek intoxikazioetan deskribatu dira bereziki, baina, hala ere,
zenbait sendagaik, maila terapeutikoan egon arren, arritmia hilgarriak eragin
ditzakete.

Digitala salbuespen gisa hartuz –digitalaren ondoriozko intoxikazioak askota-
riko arritmiak eragin ditzake–, gainerakoek aldaketak sorraraz ditzakete errepola-
rizazioan, akzio-potentzialaren 2. eta 3. faseak luzatuz, edo postpotentzial beran-
tiarrak sortuz, eta horrek QT tartea luzaraziko du. Beste batzuetan, berriz, arrit-
miaren kontrako sendagai batzuen kasuan adibidez, 0. fasearen igotze-abiadura
murriztu egiten da, eta, ondorioz, QRS konplexua zabaldurik egongo litzateke.
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QT tartea luzatzen ez den kasuetan edo estrasistole multifokalik gertatzen
ez denean ere, zenbait botikak arritmia hilgarriak izateko arriskua areagotzen
dute beste faktore batzuekin elkartzen badira, adibidez, diuretikoak hartzen
dituen gaixo batek izan ditzakeen elektrolitoen asalduak.

Zelula-mailan proposaturiko mekanismoak dioenez, potasio-ioiek eragiten
dute miozitoen errepolarizazioa. Potasio-ioiak kanal azkarretatik eta
mantsoetatik doaz, eta bietako edozein blokeatzeak akzio-potentziala luza-
tzea eragingo luke. Potasio-kanal azkarrak izaten dira sendagaien eraginaren
aurrean sentikortasunik gehien dutenak.

13.8.1 ARRITMIAREN KONTRAKO SENDAGAIAK

Arritmiaren kontrako sendagaien potentzial arritmogeniko handia ezagutzen
denetik, asko mugatu da sendagai horien erabilera. Takikardia bentrikularra
eta fibrilazio bentrikularra izango lirateke bat-bateko heriotza eragingo
luketen arritmiak.

Antiarritmikoen eragin nagusiak 1. taulan ikus ditzakegu. Vaugham-
Williams-ek 4 taldetan banatu zituzten, eraginen arabera; hala, talde bereko
sendagaiek antzeko eragina eta ondorioak dituztela onar daiteke.
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Ia
KINIDINA
PROKAINAMIDA
DISOPIRAMIDA

QRS konplexua zabaldu
QT tartea luzatu

Ib
LIDOKAINA
DIFENILHIDANTOINA

Automatismoa edo/eta eroapena gutxitzea

Ic FLEKAINIDA
PR tartea luzatu
QRS konplexua zabaldu

II BETA-BLOKEATZAILEAK
Bradikardia
Blokeo AB-a

III
AMIODARONA
SOTALOLA

QT luzatua
Blokeo AB-a

IV
BERAPAMILOA
DILTIAZEMA

Bradikardia
Gelditze sinusala
Blokeo AB-a

1. taula. Arritmiaren kontrako sendagaien efektu nagusiak, Vaugham-Williams-en
sailkapenaren arabera.
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Digitala

Zenbait gaixo digitalizaturen kasuan, kurba-itxura eta ahurtasuna gorantz
duen ST segmentua ikus liteke; kubeta digitaliko deritzo segmentu horri.
Zeinu elektrokardiografiko horrek inpregnazio digitalikoa dagoela adierazi
nahi du, eta ez intoxikazioa.

Digitalagatiko intoxikazioa gertatzen bada, edozein arritmia gerta liteke.
Automatismoa oro har handitua egoten da, eta eroapena, berriz, gutxitua.
Arritmiak larriagoak izan ohi dira intoxikazioarekin batera hiperpotasemia
agertzen bada. Digitalagatiko intoxikazioan kaltzio zitosolikoa handitu egiten
da sistolean, sodio-potasio ATPasa entzima inhibiturik dagoelako. Horren
ondorioz, zelula barneko sodio-kontzentrazioa handitu egiten da, eta errepo-
larizazioan zelula barneko kaltzioa irtetea eragozten da. Mekanismo hori dela
medio, ondorengo arritmia hauek ager daitezke:

� Estrasistole aurikular eta bentrikularrak.
� Bigeminismoa.

178

5. irudia. Digitalagatiko intoxikazioa. 4:1 flutter aurikularra. Kubeta digitalikoa.

 13_kap  8/8/07  15:19  Page 178



� Bradikardia.
� Lotura AB-ko takikardia.
� Takikardia aurikular ez-paroxistikoa.
� Disoziazio AB-a.
� Blokeo AB-a.
� QTz motza.
� Takikardia eta fibrilazio aurikularra.

Diuretikoak

Ez dute aldaketa zuzenik eragiten EKGan, baina arritmia-eragile potentzialak
dira, elektrolitoen galera handiak sorrarazten dituztelako, furosemidak esate-
rako. Asaldurik ohikoenak hipopotasemia eta hipomagnesemia dira.
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6. irudia. Risperidonagatiko intoxikazioak eragindako QT luzea.
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Psikofarmakoak

Sendagai hauek efektu antikolinergikoa dutenez, beren mekanismo arritmo-
genikoa errepolarizazioaren luzapenari loturik dago, eta beraz, QTz tartearen
luzapenari, intoxikazioetan bereziki. Beste zenbait mekanismo ere izan
litezke.

Antidepresiboak

Arritmiaren kontrako I. motako sendagaien oso antzeko efektu elektrofisiolo-
gikoa eragiten dute batetik, sodioaren kanal azkarrak inhibituz (efektu antiko-
linergikoa duten sendagai guztiek, oro har, hori egiten dute), baina takikardia
sinusala eraginez. Beraz, akzio-potentzialaren 0. fasea mantsotzen da, eta
QRS tartea luzatu egiten da. Eta, bestetik, 4. fasea mantsotzeak QTz luzatua
dakar, potasio-kanalen gaineko eraginaren ondorioz. Azkenik, kaltzio-kanalen
inhibizioa ere gertatzen da. Mekanismo horien ondorioz, QRSaren ardatza
90º baino handiagoa izan liteke.

Neuroleptikoak

Sarrien gertatzen den aldaketa takikardia sinusala da. QTz tartea luzatzea
talde honetako sendagai askoren kasuan deskribatu da, fenotiazinekin bere-
ziki, haiek dosi toxikoan erabiltzean.

Antihistaminikoak

Antihistaminikoek efektu antikolinergiko nabariak eragiten dituzte. QTz tartea
luzatzeaz eta takikardia sinusalaz gain, konplexu zabaleko takikardiak ere
agertu izan dira. Sendagai horien mekanismo nagusia sodio-kanalak inhibi-
tzea da, dosi handietan potasio-kanalak ere inhibi daitezkeen arren. Badira
potasio-kanaletan eraginik ez duten antihistaminikoak; beraz, seguruagoak
izango dira horiek. Hauek dira arritmiekin gehien erlazionatu direnak:

� Terfenadina.
� Loratidina.
� Difenhidramina.
� Astemizola.
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Litioa

Potasioaren eta sodioaren moduan litioa katioi bat denez, miokardio-
mintzean barrena gertatzen den ioien fluxuari eragiten dio. Sodio-potasio
ATPasa entzimaren lana galarazten duela uste da, eta EKGan epe bateko
aldaketak sortzen ditu. Aldaketa hauek ikusten dira:

� T uhin leundua edo alderantzikatua.
� ST segmentuaren beheratzea bihotz aurreko alboko deribazioetan.
� QTz tarte luzatua.
� Nodulu sinusalaren disfuntzioa (batzuetan, sinkopea ere gertatzen da).

13.8.2 BESTE ZENBAIT SENDAGAI

Beste zenbait sendagai-familia QTz tartea luzatzeak sorrarazitako arrit-
miekin lotu dira, zenbaitetan mekanismo ez oso ezagunen ondorioz.

Prozinetikoak

Zisapridea da arritmia-eragile gisa gehien aipatzen dena. Egituraren aldetik,
prokainamidaren oso antzekoa da.

Antibiotikoak

Antibiotikoek gibeleko P450 zitokromo deritzon entzima inhibitzen dute;
sistema hori asetzeak, gibel-gutxiegitasunagatik edo sendagaien arteko
lehiagatik, odolean antibiotikoen mailak igoaraziko ditu, potentzialki arrisku-
tsuak izateraino.

� Eritromizina.
� Klaritromizina.
� Flukonazola.
� Itrakonazola.
� Paludismoaren kontrakoak (klorokina, etab.).
� Fluorokinolonak.
� Pentamidina.
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13.9 QT TARTE LUZEA

13.9.1 SARRERA

4. kapituluan azaldu dugun modura, QT tarteak bentrikuluen errepolarizazioa
ordezkatzen du. Tarte hori bihotz-maiztasunaren arabera aldatzen da, hau
da, bradikardia kasuetan luzatu egiten da, eta bihotz-maiztasuna areago-
tzean, berriz, moztu. Hori dela eta, bihotz-maiztasuna kontuan hartuz
zuzendu behar da QT tartea −QTz deritzo−; balio normala 0,43 s baino
motzagoa da. QTz 0,43 baino luzeagoa denean, esaten da QT tarte luzatua
dagoela.

QT tarte zuzendua neurtzeko, erregela bereziak erabil daitezke (ikus 6.
kapitulua), baita Bazzet-en formula ere.

QT
QTz = –––––––

√
—
R

—
–

—
R

Beraz, QT tartea R-R tartearen erro karratuaz zatituz zuzentzen da.

QT tartea luzatzen bada, T uhina atzeratu egiten da. T uhinaren goranzko
adarrak bentrikuluaren kitzikakortasun handieneko unea ordezkatzen du, eta
han kinada berri bat izanez gero, takikardia bentrikularra edo fibrilazio bentri-
kularra ager litezke. Zenbat eta QT tarte luzatuagoa izan, orduan eta
handiagoa izango da estrasistole bat sortzeko eta takikardia bentrikular bat
gertatzen arriskua, torsades de pointes motakoa bereziki, non takikardia
bentrikularraren ardatza etengabe aldatzen baita.

13.9.2 ETIOLOGIA

QT tartea luzatzearen arrazoi nagusiak hauek dira:

� Bihotz-gutxiegitasuna.
� Miokarditisa.
� Koronariopatiak.
� Hipokaltzemia.
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� Sendagaiak: kinidina, prokainamida, neuroleptikoak, fenitoina...
� Sortzetiko sindromeak: Jervell-Lange-Nielsen, Romano-Ward.

13.9.3 TORSADES DE POINTES

Torsades de pointes deritzon erritmoa takikardia bentrikular mota berezi bat
da, eta ezaugarri hauek ditu:

� Erritmo irregularra du, eta krisi motz eta mugatuetan gertatzen da.
� Erritmoa motela izan ohi da takikardia-krisien artean.
� QT tartea luzatua egon ohi da, QTz 0,6 s edo gehiagokoa da, eta T

uhina zabala izan ohi da, zapaldua edo tentsio handikoa.
� Takikardien artean estrasistole bentrikular ugari gertatzen dira, eta, T

uhinarekin batera gertatzean, takikardiak sorraraz ditzakete.
� Takikardia-krisiak laburrak izan ohi dira, 10 s baino iraupen laburre-

koagoak, eta 220 taupada/min inguruko maiztasuna izaten dute.
QRSaren ardatza etengabe aldatzen da, eta 5-10 konplexutan bira
osoa ematen du. Bukatzen denetik, tarte luze samarra igarotzen da
berriz erritmo normalera itzuli bitartean.

� Gehienetan ez da hilgarria izaten, baina takikardia bentrikular
jarraitua edo fibrilazio bentrikularra eman ditzake.

Torsades de pointesak ez du tratamendu berezirik. Kontu berezia izan
behar da arritmiaren kontrako I. motako sendagaiak ez erabiltzearekin, QT
tartea are gehiago luzatzen baitute. Oinarrian bradikardia larria badago,
taupada-markagailu bat jartzea izan liteke erremedioa. Gainerakoetan
magnesio sulfatoa erabil daiteke, baina sorrarazi duen asaldua konpontzea
izango da tratamendu garrantzitsuena (adibidez, asaldu elektrolitikoak).

Normalean erabiltzen diren sendagaiei loturiko torsades de pointes (T de P)
motako takikardia bentrikular multifokalaren analisia, 1983 eta 1999 bitar-
tean, Yap eta Camm-en arabera.
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OHIKO PATOLOGIAKOHIKO PATOLOGIAK

14.1 SARRERA

EKGak bihotzaren jarduera elektrikoa jasotzen duenez, jarduera hori alda-
razten duten patologia eta gertaerak EKGaren erregistroan agertuko dira.
Ondoren ikusiko dugu patologia horietariko batzuek bihotzean eragiten dutela
zuzenean, baina beste batzuek ez. Hori dela eta, beti gogorarazten dugun
moduan, kontuan izan behar da EKGa proba osagarri bat dela, eta historia
klinikoa eta beste zenbait proba izango direla diagnostikoaren oinarri. EKGa
beste daturik gabe aztertzeak itsuarazi eta beste zenbait bidetara eraman
gaitzake, eta horrek akats larriak egiteko arriskua du. Beste zenbait patolo-
giatan, berriz, patologiaren larritasunaren eta eboluzioaren berri emango digu
EKGak.

14.2 EKGA BALBULOPATIETAN

Balbulopatiek eragindako bihotz-barrunbeen aldaketak islatzen ditu EKGak,
eta hango asaldu hemodinamikoen ispilu da. Beraz, balbulopatiaren bila-
kaera eta larritasuna ikusteko balioko digu, nahiz eta gaur egun ekokardio-
grafiak eta bihotzaren kateterismoak informazio aberatsagoa eta azkarragoa
eman.

11114444
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14.2.1 ESTENOSI MITRALA

Ezkerreko aurikularen eta bentrikuluaren arteko presio-gradientea eragiten
du estenosi mitralak, eta hala, ezkerreko aurikulan presioa igoarazten du.
Handituriko presioa atzerantz doa, birika-zainetara aurrena, eta birika-
arteriara ondoren. Gaitzak aurrera egin ahala, arteriolen basokonstrikzioa
gertatzen da, horrek eskuineko bentrikuluaren presiozko gainkarga sorra-
razten du, eta bentrikulu hori zabaldu eta hipertrofiatu egiten da. Beraz, eskui-
neko bentrikuluak eman egiten du, eta balbula trikuspidearen gutxiegitasun
funtzionala eragiten du. Horrek, azkenik, eskuineko aurikularen dilatazioa
ekarriko du.

Hortaz, estenosi mitralaren bilakaeran hiru aldi bereizten dira, eta bakoitzak
ditu bere aldaketa elektrokardiografikoak:

� Lehenengo mailan, estenosi mitrala arina da, eta birika-presioa
normala. Ezkerreko aurikularen paretak hipertrofia izango du, baina
dilataziorik gabe. Horrenbestez, P uhinak iraupen luzatua izango du,
eta V1en difasikoa izango da. QRS konplexuak morfologia normala
du, eta ardatza pixka bat eskuinerantz desbideratua izan lezake.

� Bigarren mailan, birikako hipertentsio arina edo ertaina gertatzen da,
ezkerreko aurikula dilatatua dago eta eskuineko bentrikulua hipertro-
fiatua. EKGan P mitrala ikusiko da, hau da, 0,11 s baino iraupen
luzeagoa izango du, bimodala izango da deribazio monopolarretan,
V3n eta V4n. Eskuin-bentrikuluaren hipertrofiaren ondorioz, R uhina
hazi egingo da V1en, eta S uhina txikitu; QRSaren ardatza eskuinal-
derantz desbideratua dago.

� Hirugarren mailan, estenosi mitrala larria da, birika-hipertentsioa
handia, eta eskuineko bentrikuluaren hipertrofia eta eskuineko auri-
kularen dilatazioa agertzen dira. EKGan bi aurikulak hazita daudela
ikus daiteke, eta tentsioa handitua dagoela. Fibrilazio aurikularra
kasuen % 50ean baino gehiagotan ikus daiteke. Eskuineko bentri-
kulua hazten denean, R uhina are handiagoa izan ohi da V1en, S
uhina txikia izan ohi da, eta zenbaitetan eskuineko adarraren blokeoa
agertzen da. QRSaren ardatza 120 eta 150º artean desbideratu ohi
da.
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14.2.2 GUTXIEGITASUN MITRALA

Gutxiegitasun mitralean, odola ezkerreko bentrikulutik aurikulara pasatzen da
sistolean. Beraz, ezkerreko aurikularen zabaltzea eta hipertrofia gertatuko
da, aurikula horrek mugitu behar duen odol-bolumen handia dela eta.
Diastolean, aldiz, ezkerreko bentrikuluak jasotzen duen odol kopurua
handiagoa izango da, eta gainkarga diastolikoa eragingo du. Gutxiegitasun
mitrala bat-batekoa izan daiteke, adibidez, miokardioko infartu batek eragina.
Aurikulak egokitzeko denborarik ez duenez, haren pareta hipertrofiatu egiten
da, baina ez du zabaltzeko modurik, eta, ondorioz, birikako hipertentsioa
gertatuko da. Baina gutxiegitasun mitrala urteetan ezarri eta areagotu
denean, ezkerreko aurikula asko zabaltzen da, haren pareta mehetu egiten
da, eta ez da birikako hipertentsiorik gertatzen.

� Gutxiegitasun mitral arinean, EKGa normala izan ohi da, edo alda-
keta gutxikoa. P uhina difasikoa izan liteke V1en, QRSaren ardatza
normala izan ohi da, eta, zenbaitetan, T uhin puntaluzeak ikus
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daitezke bihotz aurreko ezkerreko deribazioetan, gainkargaren ondo-
rioz.

� Gutxiegitasun mitral ertainean, P uhinaren ardatza ezkerrerantz
desbideratua egon ohi da, R uhina ez da aldatzen, baina errepolari-
zazioa bai gainkargaren ondorioz, ST segmentua igoa egon ohi da
eta T uhina positiboa izan ohi da.

� Gutxiegitasun mitral larrian, ezkerreko aurikularen zabaltze nabar-
mena dela eta, P uhinak 0,11 s baino gehiago irauten du, eta fibri-
lazio aurikularra ikus daiteke askotan. Bentrikulua aztertzean, berriz,
R uhina pixka bat hazita dago (gainkarga diastolikoa delako, sisto-
likoa izan beharrean), eta T uhina negatiboa da.

14.2.3 LESIO MITRAL BIKOITZA

Lesio mitrala bikoitza denean, EKGko aldaketak lesio nagusiaren arabera-
koak izango dira. Lesio nagusia estenosi mitrala denean, eskuineko bentriku-
luko aldaketak izango dira nabarmenenak, eta aldaketa txikiak gertatuko dira
ezkerreko bentrikuluan.

Lesio nagusia gutxiegitasun mitrala denean, aldiz, ezkerreko bentrikuluaren
aldaketak izango dira nagusiak. Zenbait kasutan, hazkundea bibentrikularra
izan ohi da, hau da, bi bentrikuluen arteko hazkunde orekatua. Kasu horietan,
bien arteko asalduek elkar estaltzen dute, eta EKGa normala izan liteke, bi
aurikulak hazita daudela.

14.2.4 ESTENOSI TRIKUSPIDEA

Estenosi trikuspide bakartua ohiz kanpoko gaixotasuna da, eta gehienetan
balbula mitraleko edo aortikoko lesioekin batera agertu ohi da. Balbula trikus-
pidearen estenosi hutsa oso gutxitan ematen da, eta, gehienetan, gutxiegi-
tasun arina izaten du.

Estenosi trikuspideak eskuineko aurikularen eta bentrikuluaren arteko
presio-gradientea eragiten du, eta, ondorioz, eskuineko aurikula zabaldu eta
hipertrofiatu egiten da. Hori dela eta, eskuineko aurikula hazita dagoela adie-
raziko digu EKGak, baina ez da ikusiko eskuineko bentrikulua hazita
dagoenik. P uhinaren tentsioa oso handia izango da DII, DIII eta aVF deriba-
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zioetan eta V1 deribazioan, QRS konplexuarena baino handiagoa izan liteke.
Kasu aurreratuetan fibrilazio aurikularra ager liteke, eta P uhinaren ezaugarri
bereziak galduko lirateke.

14.2.5 GUTXIEGITASUN TRIKUSPIDEA

Aurrez esan bezala, gutxiegitasun trikuspidea balbula beraren estenosiari
lotua joan ohi da, eta, gehienetan, balbula mitraleko eta aortikoko lesioak
izaten dira. Gutxiegitasun trikuspidean eskuineko aurikularen gainkarga
gertatzen da, eta barrunbe hori izugarri zabaltzen da. Eskuineko bentrikuluak
ere bolumen-gainkarga jasaten du, eta zabaldu egiten da.

14.2.6 AORTA-ESTENOSIA

Aorta-estenosiak eragin hemodinamikoa izan dezan, balbularen azalerak
% 60-70 gutxitu behar du. Egoera horretan, ezkerreko bentrikuluak ikaraga-
rrizko lana egin behar du kanporaturiko bolumenari eusteko, eta gainkarga
sistolikoa gertatzen da. Beraz, ezkerreko bentrikulua kontzentrikoki hipertro-
fiatuko da, baina ez da zabaltzerik gertatzen balbularen gutxiegitasunik ez
badago. Gainkarga sistolikoaren eraginez ezkerreko bentrikulua hazita
dagoela adieraziko du EKGak, zenbait zeinuren bidez: q uhin txikitua, R
uhinaren tentsio handitua eta ST segmentuaren beheranzko joera, T uhin
negatiboarekin.

14.2.7 AORTA-GUTXIEGITASUNA

Aorta-gutxiegitasunean, ezkerreko bentrikuluak odol-bolumen ikaragarria
jasotzen du diastolean, eta gainkarga diastolikoa jasaten du. Hori dela eta,
ezkerreko bentrikulua zabaldu egingo da, eta haren paretak hipertrofiatu.
Beraz, gainkarga diastolikoaren edo bolumen-gainkargaren zeinuak ager-
tuko dira EKGan: V5 eta V6n R uhina hazita, deflexio intrintsekoaren
denbora luzatua, eta ST segmentuaren goranzko joera, T uhin garai eta
puntaluzearekin.
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14.3 MIOKARDIOPATIAK ETA PERIKARDIOKO GAITZAK.
TXANDAKATZE ELEKTRIKOA

14.3.1 MIOKARDIOPATIAK

Balbulopatiek, kardiopatia iskemikoak, hipertentsioak, biriketako gaitzek eta
sortzetiko kardiopatiek eragiten ez dituzten bihotzeko gaitzak dira miokardio-
patiak. EKGko aldaketak aztertuz, bi talde handitan banatzen dira: hantu-
razko miokardiopatiak eta hanturazkoak ez diren miokardiopatiak.

Hanturazko miokardiopatiak edo miokarditisak

Miokarditisek EKGan eragindako aldaketak iragankorrak izan ohi dira, eta
desagertu egiten dira gaitza sendatzean, batzuetan denbora luzea behar
duten arren. Baina, zenbait kasutan, EKGan ikusten diren asalduak betiko
geratzen dira, esanahi kliniko jakinik gabe. Beste kasu batzuetan, berriz,
miokarditisak miokardiopatia kongestibora eraman lezake, eta bihotz-
gutxiegitasuna eragin. Sarrien gertatzen diren asalduak hauek dira:

� Arritmiak: takikardia sinusala, estrasistole aurikularra eta estrasistole
bentrikularra. Estrasistole bentrikularrek takikardia bentrikularra
eragin lezakete, eta, ondorioz, bat-bateko heriotza.

� Blokeo aurikulobentrikularrak, lehen mailakoak gehienetan.
� QRS konplexuaren tentsio baxua.
� Bentrikulu barneko blokeoak oso arraroak dira, eta, agertzen dire-

nean, miokardioaren kalte larria adierazten dute, miokardiopatia
kronikoa garatzeko arriskuarekin.

� Errepolarizazioaren aldaketak, ST segmentuaren beheranzko desbi-
deratzea bereziki, eta tentsio baxuko T uhin lautua. Perikarditisari
lotuak doazenean (mioperikarditisak), ST segmentua gorantz desbi-
deratzen da, T uhin negatiboarekin.

192

 14_kap  8/8/07  15:21  Page 192



Hanturazkoak ez diren miokardiopatiak

Hanturazkoak ez diren miokardiopatiek EKGan sorrarazitako aldaketak asko-
tarikoak izan litezke. Guztiak deskribatzeak luze joko lukeenez, ondorengo
hauek dira gehien agertzen direnak:

� Erritmoa: takikardia sinusala, fibrilazio aurikularra eta estrasistole
bentrikularra, takikardia bentrikularra eta bat-bateko heriotza izateko
arriskuarekin.

� P uhina: miokardiopatien herenean asalduak ikusten dira P uhinean,
ezkerreko aurikula hazita, bereziki.

� PR tartea: lehen mailako blokeo aurikulobentrikularra agertu ohi da,
baina hortik aurrerakoak oso arraroak dira.

� QRS konplexua: ezkerreko adarraren blokeoa da gehienetan ikusten
den asaldua, Q uhin patologikoekin batera.

� Errepolarizazioa: QT luzea da gehienetan ikusten den asaldua, ST
segmentuaren eta T uhinaren aldaketekin batera.

14.3.2 PERIKARDITISA

Perikardioa elektrikoki isila denez, muskulu subepikardikoak lesionatuta
daudela adierazten du EKGan aldaketaren bat gertatzeak. EKGan gertatzen
diren aldaketen arabera, hiru motatako perikarditisak bereiziko ditugu: isuririk
gabeko perikarditis akutua, isuria duen perikarditis akutua eta perikarditis
hertsatzailea.

Isuririk gabeko perikarditis akutua

Perikarditisak EKGan eragiten dituen aldaketak ulertzeko, kontuan izan
behar dugu zuntz epikardikoen geruza mehe bat baino ez dagoela kaltetua,
baina bihotzaren azalera guztiari eragiten diola kalte horrek. Aldaketa horiek
errepolarizazioari eragiten diote bereziki, eta haren eboluzioan lau fase
bereizten dira:

Lehen fasea: bularraldeko mina hasi eta ordu gutxira agertzen dira alda-
ketak, eta egun batzuk irauten dute. Azkarren gertatzen den asaldua tentsio
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handiko T uhin positibo eta simetrikoa agertzea da; hala ere, lehen fase hone-
tako asaldu bereizgarria ST segmentuaren igoera zabala da. Epikardio guztia
kaltetua izatean, lesio subepikardiko zabala ikusiko dugu, DI, DII, DIII, V3,
V4, V5 eta V6 deribazioetan, hau da, epikardioarekiko aurrez aurre dauden
deribazioetan. PR segmentua negatiboa izan ohi da kasuen % 50en, eta
oharkabean pasatzen da askotan.

Bigarren fasea: egun batzuk edo asteak iraun ditzake; fase horretan, ST
segmentua beherantz joaten da, hots, lesio subepikardikoa desagertu
egiten da. T uhina lautzen joaten da, ST segmentua jaitsi eta gero gehie-
netan.

Hirugarren fasea: bigarren astearen bukaeran edo hirugarrenaren
hasieran hasten da, eta hiru hilabete arte iraun lezake. Epikardioko zuntzak
sendatuz doaz, baina asaldu metabolikoak ditu oraindik, eta iskemia subepi-
kardiko zabala geratzen da; ondorioz, T uhin negatiboa agertzen da V4, V5
eta V6 deribazioetan.
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Laugarren fasea: epikardioa sendatzen ari den heinean, T uhina
normalduz joaten da.

Diagnostiko diferentziala: perikarditis akutuak lehen fasean ST segmen-
tuaren igoera ematen duenez, asaldu bera eragiten duten koadro klinikoekin
egin behar da diagnostiko diferentziala.

Kardiopatia iskemikoa. Kardiopatia iskemikoak ST segmentuaren igoera
eragin lezake, baina, klinikaz gain, zenbait ezberdintasun elektriko aurki
litezke:
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KARDIOPATIA
ISKEMIKOA

PERIKARDITISA

ARRITMIAK Arraroak Ohikoak

QT TARTEA Normala Sarritan luzatua

ISPILU-IRUDIAK Ez Bai

NEKROSIAREN Q UHINA Ez Bai

P UHINA Normala Alda liteke

PR SEGMENTUA
Beheranzko joera eta

iraupen normala
Isoelektrikoa, eta, 

zenbaitetan, luzatua

T UHINA
ST segmentuak duen 

polaritate bera du
T uhin negatiboa

BENTRIKULU BARNEKO
BULKADAREN 

EROAPEN-ASALDUAK
Oso arraroak Gerta litezke

J PUNTUA ETA ST
SEGMENTUAREN IGOERA

Lesio epikardiko ahurra Lesio epikardiko ganbila

ERREPOLARIZAZIOAREN
ASALDUEN KOKAPENA

Deribazio askokoa eta
zabala

Eremu arterial batekoa

EBOLUZIO 
ELEKTROKARDIOGRA-

FIKOA
Azkarra Mantsoa
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Errepolarizazio azkarraren sindromea: EKGa oso antzekoa badute ere,
errepolarizazio azkarrak ez du klinikarik izaten, eta EKGa ez da aldatzen
eboluzioarekin. Takikardia sinusala perikarditis askotan ikus liteke, baina ez
errepolarizazio azkarrean.

Bagotonia eta atleten bihotza: ST segmentuaren igoera positiboa izan ohi
dute, baina beti bradikardiari lotua, perikarditisean ez bezala.

Ezkerreko bentrikuluaren gainkarga diastolikoa: ST segmentuaren igoera
eta T uhin positiboa agertzen dira, baina ezkerreko bentrikuluaren hazkun-
dearen zeinuak ere agertzen dira.

Hiperpotasemia: T uhin handiak agertzen dira, eta, zenbaitetan, ST
segmentuaren igoera ere bai, baina eroapenaren asalduak eragin ohi ditu.

Isuria duen perikarditisa

Perikarditisak isuria sorrarazten duenean, QRSaren tentsioa jaitsi egiten da.
Buxadura perikardikora iristen bada, lesio subepikardikoa ager daiteke, biho-
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tzaren konpresioak eraginda. Baina buxadura perikardikoaren zeinurik nabar-
menena txandakatze elektrikoa da. Bihotzaren erritmoa erregularra izanik,
EKGak morfologian, polaritatean edo tentsioan dituen etengabeko aldaketak
dira txandakatze elektrikoa. P uhinari, QRS konplexuari edo T uhinari eragin
liezaiokete, edo guztiei batera. Beste gaitz askotan ager baliteke ere, buxa-
dura kardiakoaren ezaugarri nabarmena da txandakatze elektrikoa, uhin
guztiei batera eragiten badie bereziki. Bihotzak perikardio-zakuaren barnean
dituen aldaketek azaltzen dute txandakatze elektrikoa, hau da, bihotzak liki-
dotan "dantza" egiten duela esan genezake, ardatzak etengabe aldatzen
direla.

Perikarditis hertsatzailea

Perikarditis hertsatzailean, perikardioa loditu eta fibrosatu egiten da, epikar-
dioaren fibrosiarekin batera. Horrek zenbait aldaketa eragin ditzake EKGan:

� Mitra itxurako P uhina, hau da, 0,11 s baino gehiago irauten duena
eta bi konkor dituena.

� Fibrilazio aurikularra kasuen herenean.
� QRS konplexuaren ardatza eskuinerantz mugitzen da, eta tentsio

baxua ikusi ohi da.
� Tentsio baxuko T uhina, lautua edo negatiboa.

14.4 EKGA COR PULMONALEAN

Eskuineko bentrikuluaren egitura- edo funtzio-asaldua da cor pulmonalea,
birikaren edo haren basoen kalteen ondorioz sortua.

Biriketako enfiseman, bihotzaren funtzioa normala da eta ez da birika-hiper-
tentsiorik gertatzen. Bihotzaren posizio-aldaketengatik gertatzen dira alda-
ketak EKGan, bertikalki kokatzen baita, eskuineranzko errotazioarekin eta
muturra atzerantz dela. Horren ondorioz, QRSaren tentsio baxua ikus daiteke
S1, S2, S3 patroiarekin, S2 S3 baino handiagoa da eta ardatza + 60º-an koka-
tzen da.
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Bronkitis kronikoan, albeoloetako hipoxiak arteriolen baso-uzkurdura
eragiten du, eta horrek birika-hipertentsioa ekarriko du. Birika-hipertentsioak
eskuineko bentrikuluaren gainkarga sorraraziko du, eta hura hipertrofiatu
egingo da. Cor pulmonale kronikoan, enfisemak eragindako aldaketez gain,
eskuineko bentrikuluaren hipertrofia ikus daiteke, R uhin handiarekin V1 deri-
bazioan, edo rsR´ morfologiarekin. P uhinak ohikoa baino tentsio handiagoa
izan ohi du, zorrotz agertzen da DII, DIII eta aVF deribazioetan, baina
zabaldu gabe. Arritmia aurikularrak maiz ikus daitezke: fibrilazio aurikularra,
takikardia aurikularra eta foku anitzeko takikardia aurikularra.

14.5 EKGA BIRIKETAKO TRONBOENBOLISMOAN (BTE)

Biriketako tronboenbolismoa gertatzen denean, birika-arteriaren presioa bat-
batean eta izugarri igotzen da, eta eskuineko bentrikuluaren gainkarga
eragiten du. EKGan aldaketa hauek ikus daitezke:

� Takikardia sinusala.
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� Tentsio altuko P uhina, baina iraupen normalekoa, DII, DIII eta aVF
deribazioetan bereziki.

� Eskuineko adarraren blokeoa, osoa edo ez-osoa.
� S1 Q3 T3 morfologia, QRS ardatzaren eskuineranzko desbideratzea-

rekin.
� Beheranzko ST segmentua DII, DIII eta aVF deribazioetan.
� Alderantzikatutako T uhina, difasikoa edo lautua bihotz aurreko

eskuineko deribazioetan.

Eskuin-adarraren blokeoak eta ST segmentuaren jaitsierak eskuineko
bentrikuluaren gainkarga larria adierazten dute.

14.6 EKGA HIPERTENTSIO ARTERIALEAN

Hipertentsio arterialak ezkerreko bentrikuluaren gainkarga sistolikoa sorra-
razten du, eta hipertrofia zentrokidea gertatzen da. Beraz, R uhina handitu
egingo da DI, aVL, V5 eta V6 deribazioetan, eta S uhina V1 eta V2 deriba-
zioetan.

Errepolarizazioari dagokionez, ST segmentua beherantz desbideratzen da
DI, aVL, V5 eta V6 deribazioetan, T uhina lautu egiten da, eta negatiboa
izatera hel daiteke. Hipertentsioak luze irauten badu, ezkerreko adarraren
blokeoa ager daiteke.

14.7 EKGAREN ASALDUAK TIROIDEAREN PATOLOGIAN

Tiroide guruinetako hormonek aurikuletako akzio-potentziala mozten dute,
eta automatismoa hazi. Hori dela eta, hipertiroidismoan takikardia sinusala
gertatzen da kasuen % 50en, eta fibrilazio aurikularra kasuen % 15en.
Horrenbestez, fibrilazio aurikularra lehen aldiz nabarmentzen zaion gaixo bati
tiroide-hormonen azterketa egitea komeni da.

Hipotiroidismo kasuetan, berriz, bradikardia sinusala, tentsio baxuak eta T
uhin lautua dira agertzen diren asalduak.
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14.8 EKGAREN ASALDUAK NERBIO-SISTEMA

ZENTRALEKO GAITZETAN

Hipotalamoa da nerbio-sistema autonomoa zuzentzen duen gunea, eta, hori
dela eta, hainbat aldaketa ikus daitezke EKGan nerbio-sistema zentraleko
gaitzetan. T uhinaren aldaketak ikusten dira batez ere, garuneko hodietako
istripuetan bereziki. Nabarmenena, hala ere, bihotz-gutxiegitasunik gabe
gertatzen den lesio subepikardikoa da, hemorragia subaraknoideoa duten
gaixoetan bereziki. Lesio subepikardiko hori ordu edo egun gutxitan normal-
tzen da, eta infartu batekin nahas daiteke (5. irudia).
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ZEIN DA ZURE DIAGNOSTIKOA?ZEIN DA ZURE DIAGNOSTIKOA?

Atal honetan, aurrez teorikoki aztertu diren gaiak berrikustea eta sendotzea
nahi genuke. Horretarako, betiere kasu klinikoa aurkeztu ondoren, EKG bat
izango du irakurleak, hura aztertu eta ondorioak atera ditzan. Behin hori
eginda, EKGaren interpretazioa emango da, irakurleak bere ezagutzak
egiazta ditzan.

11115555
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1. KASUA

44 urteko gizonezkoa, asko erretzen duena; ez dakigu haren inguruko bestelako
aurrekaririk. Duela 18 ordu, atsedenean zegoela, bularraldearen erdiguneko mina-
rekin hasi da; ezkerreko besora zabaltzen da min hori. Mina pisu bat izatearen
antzekoa dela dio. Ez da aldatzen arnasketarekin, mugimenduarekin eta gorputz-
jarrerarekin, eta ez du sekula halako minik izan. Larrialdi-zerbitzuan egin zaion
EKGa hau da. Zein da zure diagnostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Erritmo sinusala.

� Bihotz-maiztasuna: 79 taupada/min.

� QRSaren ardatza: 30º, gutxi gorabehera.

� QRS konplexuak: Q uhin patologikoak II, III eta aVF deribazioetan.
S uhina baino handiagoko R uhina V2 deribazioan.

� Errepolarizazioa: lesio subepikardikoa II, III eta aVF deribazioetan,
T uhin negatiboarekin. Lesio subendokardiko sakona V2 deriba-
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zioan, T uhin garai eta positiboarekin. Lesio subendokardikoa I eta
aVL deribazioetan.

EKG honen gakoa II, III eta aVF deribazioetan agertzen diren aldaketek
ematen digute: nekrosiaren Q uhina, lesio subepikardikoa eta T uhin nega-
tiboa. Beraz, zenbait orduko bilakaera jasan duen infartu baten aldaketak
dira, Q uhinak astia izan baitu agertzeko. Aldiz, V2 deribazioan R uhin handia
ikus dezakegu, lesio subendokardikoarekin eta T uhin iskemikoarekin batera.
Atzealdeko infartu batek aurrealdeko deribazioetan ematen dituen aldaketak
dira horiek, eta alderantzikatutako nekrosia eta lesio subepikardikoa adie-
razten dituzte. I eta aVL deribazioetan lesio subendokardikoa ageri da, eta
hori azpialdeko infartu baten ispilu-irudia da.

Diagnostikoa: atze-azpiko miokardioko infartu akutua, fase subakutuan.
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2. KASUA

78 urteko gizonezkoa. Hipertentsioa du, eta egunero botila-erdi bat ardo edaten
du. Tentsioarentzako pilula bat hartzen du. Gaur goizean, bat-batean eta aurre-
tiko sintomarik gabe, konortea galdu eta erori egin da, eta lurra kopetarekin jo du.
Berehala berreskuratu du konortea, baina zorabiatuta jarraitzen du. Horregatik,
larrialdi-zerbitzuetara etortzea erabaki du. Miaketan ikusi da kopetan zauri bat
duela, 5 cm-ko luzerakoa. Tentsio arteriala 80/50 da, eta bihotz-maiztasuna 35
T/min. Ez du bestelako datu berezirik. EKGa egitea erabaki dugu, eta hemen ager-
tzen da emaitza. Zein da zure diagnostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Bihotz-maiztasuna: 35 taupada/min.

� Erritmoa: ez dago erlaziorik P uhinen eta QRS konplexuen artean,
hau da, ez dago bien arteko loturarik.

� Bihotzaren ardatz elektrikoa: –60º

� P uhina: normala da, eta 60 T/min-ko maiztasuna du.
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� PR tartea: erabat aldakorra da; ez dago erlaziorik P uhinen eta QRS
konplexuen artean.

� QRS konplexuak: QRS konplexu estua, 35 T/min maiztasunarekin.

� QT tarte zuzendua: normala da; 0,36 s (ohar zaitezte maiztasuna-
rekin zuzendu behar dela, bradikardia baitago).

� ST tartea eta T uhina: normalak dira.

� U uhina: ez da ageri.

EKG hori aztertuz gero, nabarmenena bihotz-maiztasun baxua da. Hobeto
begiratuz gero, ikus genezake P uhinen maiztasuna QRS konplexuena baino
handiagoa dela, ez dagoela loturarik bien artean, eta PR tartea oso aldakorra
dela. Beraz, ez dago bien arteko erlaziorik, P uhinak ez direlako bentrikulue-
tara iristen blokeo aurikulobentrikularraren ondorioz; iheseko erritmo bat
sortuko da, nodala kasu honetan, QRS estuarekin eta 35 T/min-ko maiztasu-
narekin. Hortaz, blokeo aurikulobentrikular osoa dugu, eta, sinkopea izan
duela kontuan hartuta, behin-behineko taupada-markagailu bat ezarri behar
zaio. Horrez gainera, sorburuan izan litezkeen arrazoiak ikertu beharko
ditugu, adibidez, botikak edo ioien asalduak.

Diagnostikoa: blokeo aurikulobentrikular osoa. Sinkopea.
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3. KASUA

25 urteko emakumezkoa; ez dugu aurrekaririk ezagutzen, eta ez du arrisku-fakto-
rerik. Osasun-zentrora etorri da, bat-batean bularreko mina jarri zaiola esanez.
Mina bularralde osoan zabaltzen da, eskuinetik ezkerrera. Ez da presioaren
modukoa, eta ez du izerdirik. Asko urduritzen du minak, eta ezin da geldirik egon.
Erdi negarrez, arnasa minutuko 30 aldiz hartzen du. Eskuak inurritzen ari zaizkio,
eta gero eta okerrago sentitzen da. EKG bat egin diogu, kardiopatia iskemikoa ote
den ziurtatzeko. Zein da zure diagnostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Bihotz-maiztasuna: 70 T/min.

� Erritmoa: erritmo sinusala.

� Bihotzaren ardatz elektrikoa: 60º.

� P uhina: tamainaz normala, eta erritmikoa.

� PR tartea: normala. Iraupena 0,16 s.

� QRS konplexuak: despolarizazioak ohiko bideari jarraitzen dio.
Tamaina eta itxura normala dute.

� QT tartea: normala; iraupena 320 ms.
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� ST tartea eta T uhina: errepolarizazioa normala da.

� U uhina: ez da ageri.

EKG honen gakoa marratze normala ondo ezagutzea da. Gaixoak dioena-
rekin, kardiopatia iskemikoa izateko aukera % 2 da elektrokardiograma egin
aurretik. Egin ondoren, berriz, % 0,2.

Kontatzen duen klinikak antsietate-krisi baten antza handiagoa du kardio-
patia iskemikoarena baino (historia klinikoa sakondu beharra dago, noski).
Lasaigarri bat eman behar litzaioke tratamendu gisa, eta bere arnasa berriz
arnasteko agindu.

Diagnostikoa: EKG normala.
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4. KASUA

72 urteko emakumezkoa. I. motako diabetes du, hipertentsioa eta miokardiopatia
dilatatua. Tratamendurako intsulina eta enalaprila hartzen ditu. Duela hiru
egunetik, arnasestua nabaritu du –pixkanaka hazten joan da arnasestu hori–, lo
egiteko ezintasuna, eta zangoak handitu egin zaizkiola dio. Arnasa hartu ezinik
heldu da larrialdi-zerbitzura. Miaketan jasotako datuen arabera, haren arnas
maiztasuna 40 T/min da, jugularrak handituta ditu, krepitanteak ditu bi hemito-
raxetan, murmurio sistolikoa entzuten da foku mitralean, eta edemak ditu bi
zangoetan. EKGa egitea erabaki dugu, eta hemen dago emaitza. Zein da zure diag-
nostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Bihotz-maiztasuna: 120 T/min.

� Erritmoa: takikardia sinusala.

� Bihotzaren ardatz elektrikoa: –60º.
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� P uhina: normala da.

� PR tartea: 0,12 s.

� QRS konplexuak: oso zabalak dira (0,16 s), QS morfologia dute
V1en eta V2n, eta R uhin handia I eta aVL deribazioetan.

� QT tarte zuzendua: normala da; 0,48 s-ko iraupena du.

� ST tartea eta T uhina: T uhin positiboa, handia eta zabala, V1etik
V4ra, eta T uhin negatibo sakona I eta aVL deribazioetan.

� U uhina: ez da ageri.

EKG horretan, takikardia sinusalaz gain, QRS konplexu zabalak dira nabar-
menenak. QRSaren ardatza ezkerrerantz desbideratua dago (-60º), R uhin
handi eta zabala du I eta aVL deribazioetan, eta QS uhin sakona azpialdeko
deribazioetan, V1en eta V2n. T uhina sakona eta negatiboa da I eta aVL deri-
bazioetan. Morfologia hori ezker-adarraren erabateko blokeoari dagokio, eta
kinada ezkerreko adarrean blokeatzearen ondorioz sortua da. Hori dela eta,
eskuineko bentrikulua despolarizatzen da lehenik eta behin, eta ezkerrekoa
ondoren, baina modu mantsoagoan eta zelulaz zelula. Haren bektorea aurre-
rantz eta ezkerrerantz joango da, eta beraz, erregistro negatiboa agertuko da
V1en eta V2n, eta positiboa I eta aVL deribazioetan. Blokeo hori berria edo
zaharra den aztertu behar genuke; baina, miokardiopatia dilatatua izanik,
zaharra izatea litzateke ohikoena. Gaixoaren bihotz-gutxiegitasuna tratatu
beharko genuke lehenik eta behin, eta, ezkerreko bentrikuluaren funtzioa
aztertu ondoren, ekokardiografia erabiliz. Ezkerreko adarraren blokeoak bi
bentrikuluen arteko uzkurduraren desinkronizazioa dakarrenez, berriz sinkro-
nizatzeko taupada-markagailuak ezartzen hasi dira zenbait kasutan, bentri-
kulu bakoitzean elektrodo bana jarriz.

Diagnostikoa: ezkerreko adarraren erabateko blokeoa.

211
Zein da zure diagnostikoa?

 15_kap  8/8/07  15:23  Page 211



5. KASUA

58 urteko gizonezkoa. Hiperkolesterolemia du, eta erretzailea da. Ez du botikarik
hartzen. Duela hiru egunetik, bularraldeko mina izaten du ariketa fisikoa egitean,
eta mina desagertu egiten zaio bost minuturen buruan. Gaur goizean, atsedenean
zegoela, berriz agertu zaio mina, eta hamar minutuko iraupena izan du; arratsal-
dean berriz agertu zaio, eta 30 minutuko iraupena izan du. 112ra deitu du, eta
anbulantzia sendagileduna joan zaio etxera. Hau da egin zaion EKGa, artean minez
zegoela. Mina pisu bat izatearen modukoa dela dio, leporaino iristen dena, korbata
bat balitz bezala. Zein da zure diagnostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Bihotz-maiztasuna: 113 T/min.

� Erritmoa: takikardia sinusala.

� Bihotzaren ardatz elektrikoa: 90º.

� P uhina: normala da.

� PR tartea: 0,145 s.
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� QRS konplexuak: normalak dira.

� QT tartea: normala da; QTz 0,47 s.

� ST tartea eta T uhina: ST segmentuaren jaitsiera, hau da, lesio
subendokardikoa dago V2, V3, V4, V5, V6 eta aVL deribazioetan,
eta T uhin negatiboa II, III eta aVF deribazioetan.

EKG horretan ST segmentuaren jaitsiera ikus dezakegu V2tik V6ra eta aVL
deribazioetan, hots, lesio subendokardikoa dago gune horietan. Gaixoaren
klinikak angina ezegonkorra jasaten ari dela dio, geroz eta sarriagoa, atsede-
nean eta iraupen luzeagoko minarekin. EKG horrek, arteria baten eskualdean
agertzen den lesio subendokardikoarekin, baieztatu egingo luke diagnos-
tikoa. Beraz, ST segmentuaren igoerarik gabeko sindrome koronario akutua
izango luke gaixo horrek, eta lesio subendokardikoak pixka bat okertu egingo
luke haren pronostikoa. Nitratoak eta AAS eman beharko litzaizkioke lehenik
eta behin, eta horrek mina desagerraraziko balu, EKGa berriz egin, lesioa-
rekin zer gertatzen den ikusteko. Lesio subendokardikoak iraungo balu, edo
mina errepikatuko balitz, arteria koronario batean plaka ezegonkor bat duela
pentsatu behar genuke.

Diagnostikoa: aurre-alboko lesio subendokardikoa. ST segmentuaren igoe-
rarik gabeko sindrome koronario akutua.
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6.KASUA

59 urteko gizonezko batek larrialdi-telefonora deitu du bularraldean mina duela
eta bihotz-taupada azkarrak nabaritzen dituela esanez. Duela bost urte MIA zabal
bat izan zuen. Geroztik ondo dago. Izenik gogoratzen ez duen pilula bat eta aspi-
rina hartzen ditu orain. BEAko anbulantzia iritsi denean, EKGa egin diote, eta
marratze hau ikusten da han. Zein da zure diagnostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Bihotz-maiztasuna: 160 T/min.

� Erritmoa: erritmo bentrikularra.

� Bihotzaren ardatz elektrikoa: –70º.

� P uhina: QRSen artean kokatzen dira, eta QRSak deformatu egiten
dituzte. Ez dira erraz ikusten.

� PR tartea: ez dago P uhinen eta QRSen arteko loturarik; bakoitza
bere kasa doa. Egoera horri disoziazio aurikulobentrikular deritzo.
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� QRS konplexuak: despolarizazioak ohiko bideari jarraitzen ez
dionez, konplexu zabalak dira, eta ezker-adarraren blokeoa irudika-
tzen du.

� QT tarte zuzendua: 540 ms.

� ST tartea eta T uhina: errepolarizazioa ere atzeratu egiten da, eta T
uhin zabalak agertzen dira.

� U uhina: ez da ageri.

EKG horren gakoa QRS zabal erritmikoetan eta horien maiztasunean dago.
Lehendik ezker-adarreko blokeoa zuen bihotz batean sortu den takikardia
suprabentrikular bat ote den izan daiteke zalantza bakarra. Horretarako,
Brugada-ren irizpideak erabili ohi dira, eta, zalantzarik izanez gero, bentriku-
larra balitz bezala tratatzen da (hura baita larriena). Bularraldeko mina
duenez eta ILCOR-en gidek diotenaren arabera, deskarga elektrikoa edo
kardiobertsioa da ezarri beharreko tratamendua.

Diagnostikoa: takikardia bentrikularra.
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7. KASUA

65 urteko emakumezkoa. Hipertentsio arteriala du, eta duela bi urte taupada-
markagailua jarri zioten sinkope baten ondorioz. Ez du beste patologia jakinik.
Gaur, eguraldi beroa dela medio, etxean lasai eserita egon ondoren altxatzera
zihoala, zorabio txiki bat izan du. Taupada-markagailua ondo dabilen jakin nahi du.
Zein da zure diagnostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Bihotz-maiztasuna: 58 taupada/min.

� Erritmoa: erritmo sinusala.

� Bihotzaren ardatz elektrikoa: –60º.

� P uhina: normala da.

� PR tartea: normala. 0,16 s-ko iraupena du.

� QRS konplexuak: taupada-markagailuak sortzen dituenez eta hark
eskuineko bentrikulua estimulatzen duenez, ezkerreko adarraren
blokeo-morfologia dute. QRS konplexuen aurretik espikula ikus
daiteke.

� QT tartea: 300 ms-ko iraupena du.
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� ST tartea eta "T" uhina: errepolarizazioa EZBOari dagokiona da.

� U uhina: ez da ageri.

EKG horretan P uhinak ageri dira, eta, P uhin bakoitzaren ondoren, espi-
kula bat daraman QRS konplexu zabala. VDD edo DDD motako taupada-
markagailu bat da; beraz, P uhinaren ondoren berezko QRS konplexurik ez
datorrenez, taupada-markagailuak estimulatzen du bentrikulua. QRS konple-
xuak aztertuta, ikusten da espikula bakoitzaren ondoren QRS bat dagoela,
eta ez dagoela berezko QRS konplexurik. Hori ikusita, ezin da esan taupada-
markagailuak funtzionamendu-akatsik duenik. Dena den, erradiografia bat
(kablea non dagoen ikusteko) eta taupada-markagailuaren galdeketa eta
irakurketa egitea komeni da.

Diagnostikoa: VDD edo DDD taupada-markagailu erritmo normala.
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8. KASUA

38 urteko emakumezkoa. Ez du aurrekari berezirik, eta ez du botikarik hartzen.
Gaur goizean bularraldeko minarekin hasi da; mina bizkarralderantz doa, etzanda
okerrera egiten du, eta esertzean, berriz, hobera. Arnasa sakon hartzean ere area-
gotu egiten da mina. Galdeketaren bidez jakin dugu duela astebete goiko arnasbi-
deetako infekzioa izan duela. Miaketan ez da datu berezirik nabarmentzen. Hau da
haren EKGa. Zein da zure diagnostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Bihotz-maiztasuna: 75 T/min.

� Erritmoa: erritmo sinusala.

� Bihotzaren ardatz elektrikoa: 25º.

� P uhina: normala da.

� PR tartea: 0, 14 s, marra isoelektrikotik beheranzko joerarekin.
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� QRS konplexuak: normalak dira.

� QT tarte zuzendua: normala da, 0,36 s-ko iraupenarekin (ohar
zaitezte maiztasunarekin zuzendu behar dela, bradikardia baitago).

� ST tartea eta T uhina: ST segmentua igota dago; beraz, lesio sube-
pikardikoa da, goitik ahurra, II, II, aVF, I eta aVL deribazioetan eta
V2tik V6ra. AVR deribazioan lesio subendokardikoa ikus daiteke.

� U uhina: ez da ageri.

EKG horretan lesio subepikardiko zabala ikus daiteke; ia deribazio guztiei
eragiten die lesio horrek, eta ahurra da goialdetik. Klinikarekin batera, perikar-
ditisaren diagnostikoa ematen digu. Kardiopatia iskemikotik bereizteko, zeinu
hauek ditugu:

� Ez dio arteria jakin baten eremuari eragiten (azpialdeari edo aurre-
aldeari, esaterako), ia deribazio guztiei baizik.

� Lesio subepikardikoa ahurra da goialdetik (zaldi-zelaren forma);
MIAn ganbila izan ohi da (izurdearen bizkarraren forma).

� PR tartea beherantz doa.

� Denbora igaro ahala, ez da Q uhinik agertuko.

Gaixo horri hanturaren kontrako sendagai ez-esteroideak eman behar
zaizkio, perikardioaren hantura jaisteko, eta ekokardiograma bat egin isuririk
duen edo ez ikusteko.

Diagnostikoa: perikarditis akutua.
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9. KASUA

76 urteko gizonezkoa. Medikuak esana dio bihotza handitua eta arritmia bat
dituela, baina ez daki zehazten zer arritmia-mota den. Birikak urez betetzen zaizkio
tarteka, eta horretarako medikazioa hartzen du. Gaur berriro ere arnasestuarekin
hasi da, eta bihotza azkar doala nabaritzen du. Egindako miaketan, arnas maiz-
tasun altuaz gain, bi zangoetako edemak eta biriketako krepitanteak hauteman
ditugu. Hau da paziente horren EKGa. Zein da zure diagnostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Bihotz-maiztasuna: 170 T/min.

� Erritmoa: irregularra, R-R tarte aldakorrekin.

� Bihotzaren ardatz elektrikoa: 30º-ra gutxi gorabehera.

� P uhina: ez da ageri. f uhinak ordezkatzen du.

� PR tartea: ez da ageri. f uhin guztiek ez dute bentrikulura iristea
lortzen; asko nodulu aurikulobentrikularrean blokeatzen dira.
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� QRS konplexuak: normalak dira.

� QT tartea: normala da; 400 ms-ko iraupena du (kontuan hartu maiz-
tasunaren arabera zuzendu behar dela).

� ST tartea eta T uhina: T uhin negatiboa V4tik V6ra.

� U uhina: ez da ageri.

P uhinak desagertzeak eta QRS ez-erritmikoek ematen digute EKG horren
gakoa. P uhinen tokian f uhin ugari daude, 300 T/min-ko maiztasunarekin;
uhin horiek ia ez dira ikusten. Uhin horien eroapena guztiz aldakorra denez,
R-R tarteak irregularrak izango dira. Beraz, fibrilazio aurikular bat da. Arritmia
usuena da fibrilazio aurikularra, zalantzarik gabe. Adin eta aurrekari horiek
dituen pazienteetan kronikoa dela pentsa daiteke. Horrelako kasuetan
sortzen zaigun zalantza hau izan daiteke: FA azkarrean sartu berria ote den
eta horrek eragin ote duen bihotz-gutxiegitasuna, edo fibrilazioa kronikoa den
eta gutxiegitasunari erantzuteko hasi den bihotza azkarrago. Lehenengo
kasuan, arritmiaren leheneratze farmakologiko edo elektrikoa litzateke trata-
mendua; bigarrenean, ordea, gutxiegitasunaren tratamenduak pisu
handiagoa izango luke. Aurretik arritmia zuela esan badu, bigarren kasuaren
aurrean gaudela pentsa dezakegu.

Diagnostikoa: fibrilazio aurikular azkarra.
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10. KASUA

58 urteko emakumezkoa. Ez du aurrekari berezirik. Duela hilabete ezkerreko tibia
hautsi zuen, eta, hori dela eta, igeltsua jarrita izan du duela astebete arte.
Hirugarren pisuan bizi denez, ez da asko irten kalera. Herenegun igeltsua kendu
zioten, eta berriz ere kalera irteten hasi da. Gaur, bat-batean, bularraldeko mina,
arnasestua eta zorabioa sentitu ditu, eta larrialdi-zerbitzuetara etortzea erabaki
du. Bularraldeko mina jarraitua da, eta areagotu egiten da arnasketa sakonarekin.
Miaketa fisikoan ohartu gara arnas maiztasuna altua dela, tentsio arteriala
baxua, eta biriketako auskultazioa normala. Ezkerreko zangoan atrofia orokorra
ikus daiteke, eta gorritua eta hazita dago. Hau da bere EKGa. Zein da zure diag-
nostikoa?

EKGaren interpretazioa:

� Bihotz-maiztasuna: 135 T/min.

� Erritmoa: takikardia sinusala.
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� Bihotzaren ardatz elektrikoa: 90º.

� P uhina: normala da.

� PR tartea: 0,16 s.

� QRS konplexuak: eskuin-adarraren erabateko blokeoa; RsR´
konplexua agertzen da V1 eta V2 deribazioetan, eta ardatza 90º-ra
dago. I deribazioan S uhina ikus daiteke, eta III deribazioan Q
uhina.

� QT tartea: normala da, eta 0,36 s-ko iraupena du.

� ST tartea eta T uhina: T uhin negatiboak daude III eta aVF deribazioetan,
eta V1etik V4ra.

� U uhina: ez da ageri.

EKG hori aztertuta, zenbait datu nabarmen ikusi ditugu: lehenik eta behin,
takikardia sinusala, 135 T/min-ko maiztasuna hain zuzen ere. Horretaz
gainera, eskuin-ardatzaren erabateko blokeoa, eta agertu behar ez luketen
I deribazioko S uhina eta III deribazioko Q uhina eta T uhin negatiboa. Beraz,
takikardiak ikusarazten digunaren arabera, lan asko egiten ari den bihotza da;
bestalde, ESBOak eta S1Q3T3 morfologiak erakusten digute eskuin-bentri-
kuluak gainkarga akutua duela. Gaixoaren koadro klinikoaz batera (aurreko
atsedena, bularraldeko mina, shocka eta arnas gutxiegitasuna), biriketako
tronboenbolismoa duela pentsatzera garamatza EKG horrek. Susmo hori
baieztatzeko, bularraldeko OTA egin behar genuke, eta, zuzen bagabiltza,
enboloak agertuko dira birika-arterietan. Behin diagnostikoa baieztatuta,
koagulazioaren kontrako tratamenduari ekin behar genioke, eta, eskuin-
bentrikuluaren gainkarga handia balitz, fibrinolisia edo kirurgia ere egin behar
genituzke. Ekokardiografia lagungarri gertatuko zaigu eskuin-bentrikuluaren
gainkarga baieztatzeko.

Diagnostikoa: biriketako tronboenbolismoa.
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AURKIBIDE ANALITIKOA

Abiadura 28
Akzio-potentziala 11

0 fasea 11, 13, 169
1., 2. eta 3. faseak 12
4. fasea 12
Zelula uzkurgarrietan 13
Zelula automatikoetan 10
Aldi errefraktario absolutua (AEA) 11
Aldi errefraktario erlatiboa (AEE) 11

Aldi errefraktarioa 11
Alkoholismoa 89, 91
Angina 85

Prinzmetal-en angina 95
Antibiotikoak 182
Antidepresiboak 180
Antihistaminikoak 180
Aorta-estenosia 191
Aorta-gutxiegitasuna 191
Ardatz elektrikoa 39

Kalkulua 40
Desbideratzea 42

Arritmia 111
Arritmia bentrikularrak 126
Arritmia sinusala 113
Arritmia suprabentrikularrak 113

Arritmiaren kontrako sendagaiak 177
Artefaktua 24, 25
Atari potentziala 11
Atsedeneko mintz-potentziala 10
Atzeko hemiblokeoa (ATHB) 79
Atzemate-arazoak 165
Aurreko hemiblokeoa (AUHB) 77
Automatismo- eta eroapen-sistema 14, 15, 113
Barrunbeen hazkundea 53
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Bektorea 17
Nekrosi-bektorea 97
Bentrikulu barneko blokeoak 67, 99, 192

Motak 68
Bentrikuluen hazkundea 57
Bentrikuluen hipertrofia konbinatua 64
Berrabiatzeagatiko takikardia aurikularra 116
Bi aurikulen hazkundea 57
Bide anomaloak 150
Bigeminismoa 128, 178
Bihotza geldialditu 135

Geldialdi-erritmoak 138
Fibrilazio bentrikularra 135
Pultsurik gabeko jarduera elektrikoa (PGJE) 138
Asistolia 139

Bihotz-biriken bizkortzea (BBB) 135
Bihotz-maiztasuna 39

Kalkulua
Birikako hipertentsioa 63, 188, 189
Biriketako tronboenbolismoa 56, 223, 198

S1Q3T3 223
Blokeo aurikulobentrikularra (BAB) 145

Mailak 146
Mobitz I. mota 146
Mobitz II. mota 147

Blokeo bifaszikularrak 81
Blokeo sinuaurikularra 114, 142
Blokeo trifaszikularrak 84
Bradikardia 40
Bradikardia sinusala 113, 48
Bradikardia-takikardia sindromea 144
Brugadaren irizpideak 132, 133
Bularraldeko mina 3
Buxadura perikardikoa 138, 196
Cor pulmonalea 56, 197
Delta uhina 151, 152
Deribazioa 26, 36

Plano frontaleko deribazioak 26
Plano horizontaleko deribazioak 26, 38
V1 39
V2 39
V3 39
V4 39
V5 39
V6 39
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Eskuineko deribazioak 27
Atzeko deribazioak 27

Despolarizazioa 11
Despolarizazio-bektorea 18
Aurikulen despolarizazio-bektorea 17
P uhina 18
Bentrikuluen despolarizazio-bektorea 18
Lehen despolarizazio-bektorea 18
Q uhina 18
Bigarren despolarizazio-bektorea 18
R uhina 19
Hirugarren despolarizazio-bektorea 19
S uhina 19
QRS konplexua 12

Digitala 92, 171, 179
Dilatazioa 53
Dipoloa 13

Dipoloaren bektorea
Disoziazio aurikulobentrikularra 125
Diuretikoak 179
Einthoven 5
Einthoven-en triangelua 37
EKG normala 20, 36, 209
EKGa kirolarietan 49
EKGaren aldaketak adinarekin 50
Elektrodoa 25
Elektrokardiografia-papera 35

Abiadura 35
Tentsioa 36

Elektrokardiografoa 23
Eroapen antidromikoa 155
Eroapen internodalerako lehentasunezko bideak 15
Eroapen ortodromikoa 154
Errepolarizazio azkarra 49, 96
Errepolarizazioa 11

Iskemia 88
Errepolarizazio-bektorea 17

Bentrikuluen errepolarizazio-bektorea 21
T uhina 21

Erritmo idiobentrikular azeleratua 133
Erritmo idiobentrikularra 133
Erritmo nodala 122
Erritmoa 39, 41

Erritmo sinusala 41
Esfortzu-proba 91, 92

227

225-232Aurk analit  8/8/07  15:25  Page 227



Eskuin-aurikularen hazkundea 56
Irizpideak 56

Eskuin-bentrikuluaren hipertrofia (ESBH) 44, 62, 63, 188
Irizpideak 63

Eskuineko blokeo ez-osoa (ESBEO) 72
Eskuineko blokeo osoa (ESBO) 69, 70, 198

Bektoreak 70
Diagnostikoa 71

Espezifikotasuna 31, 32, 55, 85
Espikula 161
Estenosi mitrala 188
Estenosi trikuspidea 190
Estrasistole bentrikularra (EB) 126

Monomorfoa 128
Polimorfoa 128

Estrasistolea 123
Estrasistole aurikularra 115

Ezker-aurikularen hazkundea 54, 55, 59
P mitrala 54, 188
Irizpideak 54

Ezker-bentrikuluaren hipertrofia (EZBH) 58, 59
Irizpideak 64
Gainkarga diastolikoa 59, 89, 189, 190
Gainkarga sistolikoa 61, 62, 92, 191

Ezkerreko blokeo ez-osoa (EZBEO) 76
Ezkerreko blokeo osoa (EZBO) 73

Bektoreak 73
Diagnostikoa 74

F uhina 117
f uhina 119
Fibrilazio aurikularra 119, 120
Fibrilazio bentrikularra 135, 200
Flutter aurikularra 117
Flutter bentrikularra 135
Garuneko hodietako istripua 200
Geldialdi sinusala 114
Gutxiegitasun mitrala 189
Gutxiegitasun trikuspidea 191
Hanturazko miokardiopatia 192
Hanturazkoak ez diren miokardiopatiak 193
Hemiblokeoa 77
Hiperkaltzemia 173
Hipermagnesemia 175
Hiperpotasemia 89, 96, 169, 196
Hipertentsio arteriala 54, 199
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Hipertrofia 53
Hipokaltzemia 174
Hipomagnesemia 176
Hipopotasemia 171
His-en bala 15, 16

Eskuineko adarra 15
Ezkerreko adarra 16
Aurre-goiko adarra 15
Atze-beheko adarra 15

Ihesaldi bentrikularra 130
Iheseko erritmoa 142
Interpretazioa 31
Iskemia 88

Subendokardikoa 88
Subepikardikoa 90
T uhina 88

James-en zuntzak 150
Kardiopatia iskemikoa 3
Kent-en bala 150
Kinada 9
Kitzikakortasuna 9
Kitzikakortasun-aldi supernormala (KASN) 11
Kontaktua 25
Lan-zelulak 10
Lesio mitral bikoitza 190
Lesioa 91

Subendokardikoa 91
Subepikardikoa 93

ST segmentua 91
Litioa 181
Lotuneko ehunaren arritmiak 122
Lotuneko erritmoa 122
Lotuneko takikardia paroxistikoa 124
Low-Ganong-Levine-ren eroapena 154
Mahaim-en eroapena 154, 150
Miokardioko infartu akutua (MIA) 70, 73, 77, 79, 81, 83, 85

Bilakaera elektrokardiografikoa 100
Diagnostiko topografikoa 101
Aurrealdeko MIA 102
Alboko MIA 102
Azpialdeko MIA 104
Atzealdeko MIA 63, 105
Eskuin-bentrikuluko MIA 106

Miokardiopatia 192
Miokarditisa 192
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Monitorizazioa 28
Nekrosia 86, 96

Q uhina 86, 96
Anatomikoa 96, 101
Elektrikoa 96, 101
Bektorea 97

Neuroleptikoak 180
Nodulu aurikulobentrikularra (NAB) 16
Nodulu sinusala (NS) 15
P uhina
P uhinaren despolarizazio-bektorea 39, 45
Parasistolia 129
Perikarditisa 87, 89, 95, 192, 193

Lesioa 194
Isuririk gabeko perikarditis akutua 193
Isuria duen perikarditisa 196
Perikarditis hertsatzailea 197

PR tartea 35, 45, 50, 112, 154, 155
Prebalentzia 32
Preeszitazio-sindromeak 150
Prozinetikoak 181
Psikofarmakoak 180
Purkinje-ren sarea 16
Q uhina 46, 87, 96

Nekrosia 88, 96
QRS konplexua 39
QT tartea 35, 39, 46

QT tarte zuzendua (QTz) 46
Bazzet-en formula 46, 174, 182
QT tarte luzatua 172, 175, 182, 186

Segmentua 35
Sentikortasuna 31, 32, 55, 85
Sentikortasun-arazoak 166
Sinuko gaixotasuna 114
ST segmentua 35, 87, 91

Lesioa 86, 87, 91
ST segmentuaren igoera duen MIA (STIMIA) 106
ST segmentuaren igoerarik gabeko MIA (STIGMIA) 106
T uhina 39, 47
Takikardia 39
Takikardia atrial automatikoa 116
Takikardia bentrikular helikoidala 133
Takikardia bentrikular paroxistikoa (TBP) 130

Jarraitua 130
Ez-jarraitua 130
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Geldoa 133
Takikardia paroxistiko aurikularra (TPA) 116
Takikardia sinusala 113, 121
Tartea 35
Taupada-markagailu migratzailea 114
Taupada-markagailua 159

VVI modua 162
VDD modua 163
DDD modua 164

Tentsioa 28
Torsades de pointes 174, 182, 183
Trigeminismoa 128
U uhina 39, 34
Vaugham-Williams-en sailkapena 177
Wenckebach 146
Wolf-Parkinson-White-ren eroapena (WPW) 150
Zelula automatikoak 10
Zelula espezifikoak 10
Zelula uzkurgarriak 9
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