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Εικ. 3.5 ΗΚΓ – παραδείγματα κολποκοιλιακών αποκλεισμών.

Πρώτου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Διάστημα PR 0.28s.

Κολποκοιλιακός αποκλεισμός Mobitz Τύπου Ι (Wenckenbach). 
Το PR παρατείνεται σε κάθε διαδοχικό κύκλο και καταλήγει σε 
μη αγώγιμο κύμα Ρ.

Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός με στενό κοιλιακό σύμπλεγμα. 
Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της κολπικής και της πιο αργής κοιλιακής 
δραστηριότητας.

Κολποκοιλιακός αποκλεισμός Mobitz Τύπου ΙΙ. Η αναλογία της κολπο-
κοιλιακής αγωγής ποικίλλει από 2:1 μέχρι 3:1.

Όταν καθορίζετε τον ρυθμό και τη συχνότητα, τα ευρήματά σας πρέπει να είναι τα ίδια σε όλες 
τις απαγωγές, παρ’ όλα αυτά μπορεί σε μερικές να φαίνεται καθαρότερα από ότι σε άλλες. Άλλα 
ΗΚΓ χαρακτηριστικά μπορεί να ποικίλλουν από απαγωγή σε απαγωγή, τόσο σε ότι αφορά το τι 
είναι «φυσιολογικό» και στο τι μια αλλαγή μπορεί να υποσημαίνει. Για παράδειγμα, η ανάσπαση 
του ST στις απαγωγές ΙΙ, ΙΙΙ και AVF υποδηλώνει ένα κατώτερο έμφραγμα του μυοκαρδίου το 
οποίο απαιτεί άμεση θεραπεία όπως αγγειοπλαστική (PCI) στην δεξιά στεφανιαία αρτηρία, δες 
Πίνακα 3.2. Η ανάσπαση του διαστήματος ST σε όλες τις απαγωγές σημαίνει την παρουσία 
περικαρδίτιδας η οποία και απαιτεί εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση (σ. 154). Ένα R κύμα 
μεγαλύτερο από το S (κυριαρχία R) είναι φυσιολογικό στις V5 και V6 αλλά μπορεί να σημαίνει 
καταπόνηση της δεξιάς κοιλίας ή οπίσθιο έμφραγμα αν το δούμε στις V1 και V2. 
Πίνακας 3.2 Αντιστοιχία ανωμαλιών στο ΗΚΓ με καρδιακή ισχαιμία και εμπλεκόμενες στεφανιαίες.

Απαγωγές ΗΚΓ Περιοχή της καρδιάς Στεφανιαία αρτηρία
I, aVL, V4-V6 Πλαγία Περισπωμένη 
V1,3 Προσθιοδιαφραγματική Αριστερή προσθία κατιούσα
II, III, aVF Κατώτερη Δεξιά στεφανιαία αρτηρία στο 80%

Περισπωμένη στο 20%
V7-9 Οπίσθια Περισπωμένη

Μετά από ένα αληθώς οπίσθιο έμφραγμα, το συμβατικό ΗΚΓ 12 απαγωγών, δε θα δείξει κύματα 
Q, ανάσπαση ST ή υπεροξέα κύματα Τ. Αντίθετα, μπορούμε να δούμε αυτά τα ευρήματα αλλά 
«ανάποδα» στις V1-V3: κυρίαρχα κύματα R, επίπεδη κατάσπαση ST και αναστροφή των κυμά-
των Τ. Αν καταγράψετε τις απαγωγές V7-9, μπορεί να βρείτε το κλασικό μοντέλο ανάσπασης του 
ST και έτσι να πιστοποιήσετε το οπίσθιο έμφραγμα. Δείτε Εικ. 3.24. 
Οι «ανάποδες» μεταβολές που φαίνονται στο οπίσθιο έμφραγμα μυοκαρδίου ονομάζονται και 
«αντίστροφες αλλαγές» που φαίνονται αν βλέπεις το ισχαιμικό μυοκάρδιο από την άλλη πλευρά 
της καρδιάς. Αυτό μπορεί να συμβεί και με εμφράγματα σε άλλες εντοπίσεις. Αλλά είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές στο οπίσθιο έμφραγμα καθώς μπορεί να είναι οι μόνες αλλαγές στο ΗΚΓ. 
►Δες Εικόνες 3.9, 3.10, 3.24 για παραδείγματα ΗΚΓ. Δες την εικόνα 3.18 για την ανατομία των 
στεφανιαίων αρτηριών. 
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