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6.10. ELEKTROKARDIOGRAMOS UŽRAŠYMAS IR 

TYRIMAS 
 

Darbo tikslas 
  

Susipažinti kaip užrašoma  elektrokardiograma (EKG) ir ją ištirti.  

 

Darbo užduotys 
 

• Iš pateiktų ir/ar užregistruotų elektrokardiogramų (EKG) pasirinkti kelias derivacijas ir nustatyti 

jų signalo įtampos bei laiko parametrus, įvertinti pulsą. 

 

Teorinės temos 
 

• Biopotencialų kilmė ir jų matavimo būdai. 

• Elektrokardiografija. Elektrokardiograma. 

• Einthoveno trikampis. Trys pagrindinės derivacijos.  

• Derivacijų perjungimo paskirtis. Sustiprintosios ir krūtininė derivacijos. 

• Elektrokardiografo pagrindinės dalys. Elektrodai. 

 

Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Pateiktos kelių asmenų elektrokardiogramos. 

 

Darbo metodika 
 

Ląstelės, gebančios savaime generuoti veikimo potencialus, vadinamos ,,peismeikeriais” - ritmo 

vedliais. (angl. pace - žingsnis, ritmas; maker - kūrėjas). Reikia pažymėti, kad įvairūs jutikliai 

neregistruoja pačio veikimo potencialo, o yra registruojamas tik veikimo potencialo sklidimas. Tam 

tikrų organų suminiai veikimo potencialų sklidimo užrašai vadinami elektrogramomis: smegenų – 

elektroencefalograma, tinklainės - elektroretinograma, įvairių raumenų – elektromiograma, skrandžio 

- elektrogastrograma, širdies – elektrokardiograma, arba EKG. Aiškinant širdies elektrinius 

reiškinius paprastai širdis laikoma elektriniu dipoliu: didžiausio neigiamo potencialo vieta - tai polius 

turintis krūvį „−q“, o teigiamo - polius turintis teigiamą krūvį „+q“. Kelių centimetrų nuotolis tarp 

šių vietų - tai dipolio ašis l. Teigiama ašies kryptimi priimta laikyti kryptį nuo neigiamo poliaus link 

teigiamo. 

Elektrokardiograma suteikia daug informacijos apie širdies veikimą, jo sutrikimus bei kai kurias 

ligas. Širdies veiklai yra svarbus sinusinis mazgas (jis yra dešiniajame prieširdyje). Jame yra grupė 

ląstelių, spontaniškai generuojančių elektrinius impulsus (veikimo potencialus). Šiems veikimo 

potencialams būdinga savaiminė lėta depoliarizacija, kurios dėka ritmo vedlio ląstelės membrana 

savaime, be išorinių dirgiklių, depoliarizuojasi iki slenkstinio potencialo. Membranos depoliarizacijai 

pasiekus slenkstinį lygį, toliau vyksta greitesnė depoliarizacija, ir sujaudinimas išplinta į gretimas 

širdies ląsteles. Sinusinio mazgo ląstelės, kuriose spontaninė depoliarizacija vyksta greičiausiai ir 

anksčiausiai pasiekia slenkstinį lygį, nulemia normalią širdies veiklą. 

Medicinos praktikoje yra naudojamas metodas – elektrokardiografija apsiriboja potencialų 

skirtumo registravimu. Šį metodą 1893-1895 metais pirmasis pasiūlė olandų fiziologas 

V. Einthovenas (W. Einthoven), kuris įvedė ir šiuo metu naudojamus terminus bei žymėjimus. Jis 

taip pat sukonstravo ir patobulino rodyklinį galvanometrą, kuriuo tuo metu registruodavo 
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elektrokardiogramas, o 1905 metais pirmą kartą telefono kabeliu persiuntė užrašytą 

elektrokardiogramą iš ligoninės į savo laboratoriją. Už šiuos išradimus 1924 metais V. Einthovenui 

buvo suteikta Nobelio premija.  

Jis pasiūlė tokią idėją: širdį įsivaizduoti „patalpintą“ į lygiakraštį trikampį. Širdies veikimo metu 

širdies elektrinis vektorius brėžia trigubą kilpą, tad vektorių projektuojant į bet kurią trikampio 

kraštinę užregistruojama kreivė su P, Q, R, S, T danteliais. Ši kreivė vadinama 

elektrokardiograma - EKG  (6.10.1 pav.). Joje matomi potencialo nukrypimai nuo izoelektrinės 

(nulinės) linijos, kurie vadinami danteliais. Atstumas tarp dviejų dantelių vadinamas segmentu 

(pavyzdžiui, PQ segmentas – tarp P dantelio pabaigos ir Q dantelio pradžios). Intervalas apima 

dantelį ir segmentą (pavyzdžiui, PQ intervalas – nuo P dantelio pradžios iki Q dantelio pradžios). 

Potencialo pakitimai, kurie QRS komplekse registruojami aukščiau izoelektrinės linijos, vadinami R 

danteliu, o potencialo nukrypimai žemiau izoelektrinės linijos prieš R dantelį žymimi Q danteliu, po 

R dantelio – S danteliu. Paveikslo pradžioje pavaizduotas stačiakampis 1 mV kalibravimo signalas, 

kurį užregistravus galima teisingai įvertinti EKG dantelių amplitudes. 

 

Elektrokardiogramoje P dantelis rodo elektrinio signalo atsiradimą dėl dešiniojo prieširdžio 

susitraukimų (prieširdžio depoliarizaciją), QRS ciklas - signalą iš skilvelių (skilvelių depoliarizacija), 

o T dantelis – širdies grįžimą į ramybės būseną (skilvelių repoliarizaciją). Tarpai tarp EKG dantelių 

parodo kaip depoliarizacijos ir repoliarizacijos procesai plinta link atitinkamų ir tam tikrose vietose 

išdėstytų elektrodų ir padeda nustatyti procesų trukmę.  

Užrašius kelis EKG ciklus ir nustačius R−R intervalo trukmę R-R (EKG periodą), galima 

apskaičiuoti paciento pulsą: 
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; (6.10.1) 

 

čia trukmė išreikšta sekundėmis. Paprastai normalus žmogaus pulsas ramybės būsenoje yra 

60−75 min-1. 

Standartinės sveiko žmogaus EKG įtampos ir laiko parametrų vertės pateiktos 1 ir 2 lentelėse. 
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6.10.1 pav. Elektrokardiograma 



FBML – 6.10. ELEKTROKARDIOGRAMOS UŽRAŠYMAS IR TYRIMAS (nuotolinės studijos) 3 

1 lentelė. Standartinės sveiko žmogaus EKG laiko intervalų trukmės  

 

Laiko intervalas Trukmė, ms 

QRS kompleksas 70−110 

R−R 600−1000 

P−Q 150−200 

S−T iki 320 

Q−T iki 440 

 
2 lentelė. Standartinės sveiko žmogaus EKG dantelių įtampos amplitudžių vertės  

 

 UI, mV UII, mV UIII, mV 

P 0,01−0,12 − − 

Q 0−0,16 − − 

R 0,07−1,13 − − 

S 0−0,36 − − 

T 0,06−0,42 − − 

 

V. Einthoveno sukurtu rodyklinio galvanometro pagrindu T. Levis sukonstravo 

elektrokardiografą, kuris nuo 1908 metų naudojamas ir klinikinėje praktikoje. 1924 metais pirmą 

kartą EKG užrašoma slenkančioje popieriaus juostelėje. 1928 metais sukūrus vakuuminį stiprintuvą, 

vietoje rodyklinio galvanometro pradedama naudoti stalinė „elektrokardiografo mašina“, kurią tais 

pačiais metais pakeičia pirmasis portatyvinis elektrokardiografas, sukonstruotas Hewlett-Packard 

kompanijoje. 

Šiuolaikinį elektrokardiografą paprastai sudaro tokios pagrindinės dalys: elektrodai, kurie 

tvirtinami prie paciento galūnių ir krūtinės, jungiamieji kabeliai, derivacijų jungtuvas, diferencinis 

stiprintuvas, grįžtamojo ryšio stiprintuvas, kalibratorius, transformatoriaus grandinė, maitinimo 

šaltiniai, osciloskopas ir/ar kompiuteris su specialia programine įranga. Prie pastarojo gali būti 

prijungiamas, arba vietoje jo gali būti, savirašis. Jungiamieji kabeliai turi spalvinę indikaciją: geltonas 

(G) − KR (kairė ranka), raudonas (R) − DR (dešinė ranka), žalias (Ž) − KK (kairė koja), baltas (B) 

arba šeši  įvairių spalvų − krūtinė, juodas (J) − DK (dešinė koja). Derivacijų jungtuvas leidžia 

pasirinktinai registruoti pagrindines (I, II, III), sustiprintąsias (aVR, aVL, aVF) ir krūtininę (V) 

derivacijas. Juodas (J) kabelis yra funkcinis įžeminimas (6.10.2 pav.).  

 

Labai svarbų vaidmenį registruojant EKG turi elektrodai, kurių 

komplektą paprastai sudaro plokštieji elektrodai galūnėms ir 

prisiurbiamieji - krūtinei. Elektrodai gaminami iš plieno, plokštelės 

pavidalo, šlifuotu ir padengtu sidabro sluoksniu paviršiumi, 

sumažinančiu kontaktinį potencialą. Elektrodai prie paciento 

galūnių tvirtinami guminiais raiščiais ir/ar specialiais gnybtais, be 

to, norint užtikrinti geresnį kontaktą, jie patepami elektrolitiniu 

tepalu, arba po jais padedami NaCl tirpale suvilgyti marlės 

(filtravimo popieriaus) gabalėliai. 

Šis darbas gali būti atliekamas laboratorijoje įvairių kompanijų 

prietaisais (žr. 6.10 A, B ir C aprašus). Nuoltolinių studijų metu 

pateikiamos anksčiau užrašytos skirtingų studentų 

elektrokardiogramos. 

 

 

 
6.10.2 pav. Jungiamojo kabelio 

elektrodų prijungimo schema 
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Darbo eiga 
 

Prieš pradedant tirti pateiktas EKG (1 priedas) rekomenduojame paskaityti EGG matavimų 

atliekamų laboratorijoje metodikas (žr. 6.10 A, B ir C aprašus) ir filmuotą medžiagą Youtube kanale, 

kad suprasti kaip realiai atliekami EKG tyrimai laboratorijoje, medicinos įstaigose  ir kt.: 

https://www.youtube.com/watch?v=HDyqXNHLjug 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYZ4daFwMa8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sd0pheOh1Ow  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v3b-YhZmQu8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8Y8ONy9Fpw 

 

1. Iš pateiktų 1-jame priede EKG, pasirenkamos dvi ir jų kelios derivacijos.  

2. Išmatuojami EKG dantelių aukščiai, o po to apskaičiuojamos dantelių įtampos amplitudės: 

 

  
k

h
U = , (6.10.2) 

 

čia h – dantelio įtampos amplitudė, k – kalibravimo koeficientas, užrašytas prie EKG. 

 

3. Išmatuojami EKG laiko intervalų ilgiai, o po to apskaičiuojamos laiko intervalų trukmės,  

 

v

l
τ =  (6.10.3) 

 

čia l – laiko intervalo ilgis, v – popieriaus juostelės traukimo greitis, užrašytas prie EKG. 

 

4. Pasinaudojus (6.10.1) formule įvertinamas paciento pulsas. 

5. Matavimų ir skaičiavimų duomenys surašomi į 3 ir 4 lenteles. 

6. Suskaičiuojamas paciento pulsas (6.10.C.1 formulė). 

7. Rezultatai palyginami su vertėmis pateiktomis 1 ir 2 lentelėse. 

8.  Įvertinamos matavimų paklaidos. 

 

 

Užrašant EKG pacientas dažniausiai yra paguldomas ant lygaus pagrindo arba pasodinamas ant 

kėdės. Jis turi būti atsipalaidavęs. Rankos turi būti laisvai ištiestos prie šonų ar padėtos ant 

kelių. 

Ant elektrodų paviršių uždedama keletas sluoksnių marlės arba filtravimo popieriaus, 

sudrėkintų 5−10% NaCl tirpalu arba jie patepami elektrolitiniu tepalu. Elektrodai  pritvirtinami 

prie rankų dilbių ir blauzdų vidinės pusės, kur mažiau raumenų.  

Jungiamojo kabelio elektrodai prijungiami kaip aprašyta auksčiau: prie dešiniosios rankos − 

raudonas, kairiosios rankos − geltonas, kairiosios kojos − žalias, dešiniosios kojos − juodas, 

prie krūtinės − baltas (6.10.2 pav.). 
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 3 lentelė 4 lentelė 

EKG 

dantelis 

Atlenkimo 

koeficiento vertė 

k, mm/mV 

Dantelio 

aukštis 

h, mm 

U, mV  

Laiko 

interva

las 

Popieriaus 

juostelės 

traukimo greitis 

v, mm/s 

Intervalo 

ilgis 

l, mm 

Laiko 

intervalo 

trukmė , 
ms 

P     R−R    

R     P−Q    

S     QRS    

T     S−T    

Q     Q−T    
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1 priedas 

 

1 studento EKG 

 

 
 

2 studento EKG 

 

 
 

3 studento EKG 
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4 studento EKG 

 

 
 

5 studento EKG 

 

 
 

6 studento EKG 
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7 studento EKG 

 

 
 

8 studento EKG 

 

 
 

9 studento EKG 
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10 studento EKG 

 

 


