
6. PŘEDNÁŠKA 
23. března 2017 

Biosignály srdce 
 

• převodní systém srdeční 

• svodové systémy  

• EKG křivka 

• elektrická srdeční osa  

• úvod ke cvičení – EKG (svody, osa) 



SRDCE 
 

perikard 

myokard 

endokard 

septum 

Vena cava 

superior 

Vena cava 

inferior 

truncus pulmonalis 

arcus aortae 

aortická 

chlopeň 

levá 

předsíň 

pravá 

předsíň 

plicní 

chlopeň 

pravá 

komora 

levá 

komora 

AV chlopeň 

AV chlopeň 





KREVNÍ OBĚH 



PŘEVODNÍ SYSTÉM SRDEČNÍ 

1. SA uzel 

2. AV uzel 

3. Hisův svazek 

4. Purkyňova vlákna 





ŠÍŘENÍ DEPOLARIZACE 
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EKG – geneze vzniku 



EKG – geneze vzniku 



EKG – geneze vzniku 



EKG – svodové systémy 

Willem Einthoven  
( 22.V.1860 -  29.IX.1927) 

1924 Nobelova cena za vynález 
elektrokardiografu 



Jak to dělal Einthoven 

 

 

 



Jak to dělal Einthoven 

• pacient používal kbelíků se slanou vodou 

• později osolená houbička zafixovaná 
gumičkou = konec kbelíků 

• dále gel /1935/ místo slané vody => pacient 
zůstává suchý, ale stále gumičky /dnes 
klešťové/ 

• Adhezivní elektrody - revoluce 

 

 

 



Jak to dělal Einthoven 

• kbelíky příliš velké a nesnadné 
na domácí monitorování -> nové 
typy zesilovačů a elektrod, ale 
stále neumožňující jinam než na 
ruce 

• 1920 – vakuové trubice 

• 1930 – pacient si bere EKG 
domů 

 

 

 



O něco později 

 

 

 

 

 

mobilní EKG z roku 1920 



O něco později 

 

 

 

 

Jeden z typů kovových elektrod 



EKG svody 



EKG svody 
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EKG svody 
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EKG – svodové systémy 

STANDARDNÍ 12 SVODOVÝ SYSTÉM 

 

• končetinové svody – I, II, III 

• Wilsonovy svody – V1, V2, V3, V4, V5, V6 

• Goldbergerovy (zesílené) svody – aVL, aVR, aVF 



VEKTOR  DEPOLARIZACE 

Znázornění vektoru 

Směr elektrického  

vektoru při částečné 

depolarizaci 



EKG  SVODY 

Vzájemné úhlové poměry různých svodových systémů 
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EKG křivka 
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Depolarizace komor 
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ELEKTRICKÁ SRDEČNÍ OSA 



Levý sklon elektrické osy srdeční při hypertenzní chorobě 

ELEKTRICKÁ SRDEČNÍ OSA 

• Normální hodnota je -30° až +105 

• Posun osy vpravo nad 105  = 

hypertrofie PK nebo dlouzí a hubení 

• Posun osy vlevo pod -30 = 

hypertrofie LK nebo obézní 





Vektorkardiografie 

- vyjadřují prostorové vlastnosti elektrického pole kolem srdce 

(hrudníku) pomocí tří ortogonálních signálů; 

- zobrazení pomocí tří rovinných smyček; 
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Vektorkardiografie 

•  Frankův systém 

 

• McFee systém 

   

../../zbs2006/16/16x/1611x.htm

