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EKG v EKG v anestanest eeziizii a intenzivna intenzivn íí ppééččii

� ukazetel kardiálního rizika

� diagnostika akutních stavů



EKG ukazatele kardiEKG ukazatele kardi áálnln íího rizikaho rizika

� poruchy srdečního rytmu, arytmie

� abnormality QRS

� poruchy repolarizace



normální EKG s vysokou pravděpodobností
vylučuje strukturální onemocnění myokardu



flutter síní



flutter síní



síňový (nesinusový) rytmus





LBBB



st. po rozsáhlém anterolaterálním infarktu myokardu



výrazná hypertrofie levé komory





EKG v diagnostice akutnEKG v diagnostice akutn íích stavch stav ůů

� bradyarytmie

� tachyarytmie

� ischémie

� další patologie



BradyarytmieBradyarytmie

zásadní je identifikace příčiny

� sick sinus syndrom

� akutní infarkt myokardu

� bradykardizující medikace

� reflexní (n X.)

� hyperkalémie

� asfyxie

� mozková příhoda



sick sinus syndrom



AV blokáda III. stupn ě
při akutním infarktu myokardu spodní st ěny



bradykardie při flutteru síní



bradykardií indukované komorové tachykardie



TachyarytmieTachyarytmie

� amiodaron a elektrická kardioverze jsou 

léčebné metody volby (s výjimkou TdP)

� důležitá přesná diagnostika

� supraventrikulární

� AV re-entry

� komorové



EKG charakteristiky komorových EKG charakteristiky komorových 
tachykarditachykardi íí

� AV disociace (ne vždy)

� pravidelná (zpravidla)

� abnormální QRS morfologie (většinou)
� QRS >120 ms (obvykle)

� QS komplexy ve všech prekordiálních svodech

� RS>100 ms

� konkordantní pozitivita/negativita v hrudních 
svodech





polymorfní komorová tachykardie při akutní ischémii
myokardu



oběhové selhání při širokokomplexové
tachykardii



flutter síní





fibrilace síní v terénu preexcitace (WPW)





AkutnAkutn íí ischisch éémiemie

včasná dg akutní ischémie může příznivě ovlivnit 
krátkodobou i dlouhodobou prognózu









AkutnAkutn íí ischisch éémiemie

včasná dg akutní ischémie může příznivě ovlivnit 
krátkodobou i dlouhodobou prognózu

diagnostická kritéria
� maligní komorové arytmie
� poruchy nitrokomorového vedení (LBBB)
� poruchy repolarizace

– min. ve dvou sousedních svodech
– deprese ST ≥ 0.05mV
– elevace ST ≥0.1mV (≥0.2mV V1-3)
– negativita T vln - nespecifická pro akutní ischémii







akutní zadní infarkt myokardu



RBBB + LAH p ři akutní ischémii



ischémie v LBBB



ischémie při stimulované akci



akutní perimyokarditida



akutní plicní embolie



bezvědomí, oběhové selhání, porucha oxygenace, 
dilatace pravé komory



intoxikace taxany



*1977, dušnost, oběhové selhání, laktát 8mmol/l



aVL

aVF



aVL

aVF

srdeční tamponáda při exsudativní perikarditid ě



aVL

aVF

srdeční tamponáda při exsudativní perikarditid ě
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