
1 
 

FISIOPATOLOGIES - ESTUDI BÀSIC DE 

L’ELECTROCARDIOGRAMA ECG - FISIOPATOLOGIA DE LES 

ARÍTMIES 

 

 UTILITATS DE L’ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) 

 

- Valorar la funció elèctrica i alteracions del ritme cardíac. (arítmies) 

-  Indicar bloqueigs coronaris (Infarts) 

-  Detectar alteracions electrolítiques 

-  Mostrar informació sobre la condició física del pacient (test d’esforç) i del cor (hipertròfies 

ventriculars) 

Funció principal del cor: 

Bombeig de la sang a les artèries. 

Necessari:       . Adequada formació i conducció d’estímuls. 

                      . Adequada contracció i relaxació del miocardi. 

                      .  Integritat del funcionament de les vàlvules. 

Conceptes i definicions:  

-  Les cèl·lules del cor estan polaritzades (són negatives -90mV) 

-  La polarització s’aconsegueix pels ions Na; K i Ca(+) i Cl (-). 

- Quan reben un estímul (per potencial d’acció extern) canvien de polaritat (es 

- tornen positives) 

- El cicle de despolarització /repolarització és la forma de transmetre l'impuls elèctric 

- Quan un miocit s’excita es torna positiu (es despolaritza) 

- Quan torna al repòs es repolaritza. 

- L’impuls es genera al nòdul sinusal (1), es transmet per un sistema de conducció (2) 

¡  Es propaga per tota la fibra muscular, generant una corrent que provoca el bàtec 

cardíac. 
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- Si col·loquem un elèctrode sobre la pell del pacient es possible detectar l’activitat elèctrica del 

cor: és l'ElectroCardioGrama (ECG) (també EKG): ¡                     Registre gràfic de fluxos de 

corrent propagats al miocardi i recollits per un elèctrode explorador situat a diferents punts 

de la pell; (extremitats i tòrax) ¡                 En total es col·loquen 10 elèctrodes i s’obtenen 

12 derivades. 

- L’activitat elèctrica es recull sobre un paper mil·limetrat que surt de forma contínua a una 

velocitat de 25mm/seg. 

- Cada cop que l’elèctrode capta activitat transmet una senyal a l’agulla de l'ECG per que faci 

un traç. 

- El traç queda registrat sobre el paper. 
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- Si l’ona captada s’apropa a l’elèctrode (si una ona de despolarització s’acosta) es registrarà una 

ona positiva; si l’ona captada s’allunya de l’elèctrode es registrarà una ona negativa 

- Si no hi ha activitat es representa per  un línia horitzontal (isoelèctrica) 

 

 

Descriu unes ones i segments característics Les ones poden ser + (per sobre) o – (per sota) 

segons la situació la línia isoelèctrica (amb polaritat neutra) 

 

 Positives: Es quan estan per SOBRE de la línia isoelèctrica 

 Negatives: Es quan estan per SOTA de la línia isoelèctrica 
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 ECG : DERIVACIONES  

o El ECG estàndard té 12 derivacions 

o Observa el cor de forma tridimensional 

o Registra els potencials d’acció mitjançant registres de derivacions dels plans: frontal i 

horitzontal 

 

 Pla frontal Bipolars, DI, DII i DIII 

  Pla frontal Monopolars, : aVL, aVR iAvf 

 Pla horitzontal Precordials: V1, V2, V3, V4, V5 i V6. 

           

 DERIVACIONS BIPOLARS 

 

 

 

 

 DERIVACIONES MONOPOLARS 
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 DERIVACIONS PRECORDIALS 

 

 

 POSICIÓ DELS ELECTRODES 
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 DII, DIII i aVF: informen dels fenòmens elèctrics a la cara inferior del cor. 

 

  V1 i V5: Exploren la cara anterior del cor i el tàbic interventricular. 

 

 DI, aVL, V5 i V6: Exploren la cara cardíaca lateral 

 

 

 

 ECG: ONES, SEGMENTS I COMPLEXOS 

 

 

V1:Cantó dret de l’estèrnum4ª espai intercostal 

V2 :Cantó esquerre de l’estèrnum 4ª espai 

intercostal 

V3 : Punt mig entre V2 i V4 

V4: Unió de la línia mitja clavicular i el 5è espai 

intercostal esquerre 

V5: Unió de la línia anterior de l’aixella esquerra 

amb una línia horitzontal que passi per V4 

V6: Unió de la línia mitja de l’aixella esquerra 

amb una línia horitzontal que passi per V5 
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 ECG: es compon d’ones, segments, intervals, i complexos que expressen un traçat característic 

segons el moment del cicle cardíac. 

 Einthoven va establir les ones P, Q, R, S, T i U (si apareix) també va descriure el complex QRS i 

els segment, ST i els interval PR, QT 

 El paper surt a una velocitat de 25mm/ seg (un quadret petit són 0,04seg) 

 

 

 

o Ona P: despolarització auricular petita i convexa, temps normal= 0,10’’ 

o Interval PR: Conducció de l’impuls fins al Nòdul AV. Temps fins la despolarització ventricular, temps 

normal=0,12-0,20’’ 

o Complex QRS despolarització i contracció ventricular, temps normal= 0,08-0,10’’ 

o Ona T Repolarització Ventricular, normalment + en totes les derivacions excepte Avr (V1,DIII) 

o Segment ST repolarització Ventricular, normalitat isoeléctric; anormalitat per sota o sobre la línia 

isoelèctrica superior +/- 1mm 
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 EIX NORMAL I MESURES 

 

 Les mesures d’ones són estàndards 

 HEM de saber interpretar-les 

 S’utilitzen per valorar alteracions de la conducció i ritme cardíac 

 L’EIX elèctric és la direcció de l’impuls sumant i restant tots els impulsos de totes les cèl·lules 

 El resultat, normalment, segueix la direcció inferior esquerra 

 

              A l’infant l’eix és dret, a l'adult és esquerre 

              Ancians i patologia cardíaca es desvia. 

Hi ha diverses formes per calcular-ho 

 

 

 Es signe de patologia quan pateix canvis respecte a la normalitat 

– IAM :  Hi han zones “callades” 

– ICC:   Hi han zones “més sorolloses” 



9 
 

 

 

 DERIVACIONES DE L’ECG I REGIÓ CARDÍACA 

 

- DII, DIII i aVF: informen dels fenòmens elèctrics a la cara inferior del cor. 

- V1 i V5: Exploren la cara anterior del cor i el tàbic interventricular. 

- DI, aVL, V5 i V6: Exploren la cara cardíaca lateral 

 

 ECG NORMAL: RITME SINUSAL 

. Cada complex QRS va precedit d’una ona P, “totes les ones P son conduïdes” 

. Ones P + en DI, DII i DIIIl 

. Totes les ones P són de la mateixa morfologia 

. El intervals PR són de la mateixa durada en DII 

. Els intervals RR són constants 

. La freqüència normal és de 60-100 x’ 

 

 CÀLCUL FREQÜÈNCIA CARDÍACA 

1) Compten el nº de R en 6’’ i multipliquen per 10(7X10=70 x’) 

             

2) Dividint 300 (nº constant) entre els cuadrets de duració entre dos complexes R 

 

 (300, 150, 100, 75, 60; 43; 37;) 

 

 

 ARÍTMIES CARDÍAQUES 
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. Qualsevol trastorn de la formació de l’impuls elèctric (automatisme) o de la conducció d’ells. . 

. S’identifiquen per l’ECG 

. Es classifiquen en hiperactives o ràpides i hipoactives o lentes 

. Focus ectòpic grup de cèl·lules que poden substituir al nòdul sinusal, en condicions patològiques, i 

generar un impuls anòmal. 

 

 

 

 AUTOMATISME (Concepte) 

. Propietat especial per formar estímuls de la cèl·lula miocardíaca, per una despolarització rítmica de les 

membranes plasmàtiques al citoplasma cel·lular. 

. El nòdul sinusal té l’automatisme màxim amb una freqüència de 100 impulsos x’ auriculoventricular. 

. La generació d’estímuls es diu cronotropisme 

CAL DIFERENCIAR DE:  

o Batmotropisme o Excitabilitat: És la capacitat de despolaritzar davant l'arribada d'un 

estímul elèctric. 

o Cronotropisme o Automatisme: Propietat d 'algunes fibres cardíaques miocárdicas per 

excitar-se a si mateixes de forma rítmica i automàtica (Node sinusal; AV;Purkinje) 

o Dromotropisme o Conductivitat: capacitat de transmetre potencials d'acció 

o Inotropisme o Contractibilitat: la fibra miocàrdica desenvolupa força o tensió permetent 

la seva contracció. 

 

. Qualsevol de les parts del sistema pot suplir a les altres si aquestes pateixen algun trastorns que faci 

que la conducció o la generació sigui anormal. 

 

 

 Formació i conducció de l’estimul 

El sistema elèctric és l’encarregat. 

 

-  nòdul sinusal 

-  les vies de conducció internodals el nòdul auriculoventricular 

-  El feix d’Hiss (haz de Hiss) amb les seves dues branques  

 fibres de Purkinje. 
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Els estímuls es transmeten pel sistema 

 fins l’excitació total del múscul cardíac 

 

 

 

 

 Sistema de conducció 

 

 El sistema de conducció és vital perquè totes les fibres del cor es contraguin alhora i aconseguir un 

batec sincronitzat de totes les cèl·lules. 

  Si hi ha patologia en el sistema de conducció apareixen alteracions en el ritme cardíac. 

  Si les cèl·lules cardíaques perden la sincronia el cor perd efectivitat quan batega 

 

 Cada zona té la seva forma 

Es coneixen les formes de les ones generades per cada zona 

1)  Zona Auriculars: 

– Sempre hi ha ona P seguits de QRS estrets 

2)  Zona Nodals 

– Sense P els QRS són estrets 

3)  Zona Ventriculars 

– Sense ones P els QRS són amples 

 

 ARITMIES HIPERACTIVES 

 Contraccions Prematures CP) 

Bàtecs anticipats a l’impuls, segons la procedència poden ser supraventiculars (ESA y ESSV o 

CPA;   CPSV) i ventriculars (ESV o CPV), van seguides d’una pausa compensadora 

 amb patologia cardiovascular 

 cor” dolor fugaç o sense símptomes 
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 ARITMIES HIPERACTIVES – EXTRASISTÒLIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Augment de l’automatisme del nòdul sinusal, FC>100x’ 

     - ECG: Ona P i QRS normals, PR normals. 

       Molts cicles molt junts (La distancia entre la T i la P següent és fa més petita) 

     - Significat clínic: Si es presenta en repòs s’ha d'estudiar i descartar anèmies o hipotiroïdisme 

     -Símptomes: Palpitacions, mareig 

 

: Successió ràpida i regular amb FC entre 120 i 250 x’ 

    - ECG: No hi ona P. QRS estret (excepte si hi ha bloqueig de branca del feix de His) 

    -Significat clínic: La rapidesa a la diàstole fa insuficient el cor per rebre i expulsar la sang: Baix cabal 
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: Successió de 3 o més complexes ventriculars seguits 

    - La més freqüent és la monomórfica, són rítmiques amb FC 130-200x’ 

    - Pot ser amb o sense pols present (si és sense pols=ACR!!!) 

    - ECG: QRS ample > 0,12’’, les aurícules van al seu ritme; ones P intercalades entre els QRS  

    - Significat clínic: Són freqüents si hi ha cardiopatia, a l’infart són constants amb IC 

    - Provoca mort sobtada 

 

: Arítmia completa per múltiples focus ectòpics a als ventricles. FC no 

eficaç 

    -ECG: Ones de despolarització ventricular amb oscil·lacions irregulars. 

    -Significat clínic: Ineficàcia dels ventricles 

    -El pacient està en aturada cardíaca ! 
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: Trastorn per substitució del batec auricular per ritme ectòpic. Cada 2-3 

descarregues arriben als ventricles amb FC entre 250 i 350 x’ 

    -ECG: Ones amb dents de serra, QRS i T normals, Branca ascendent obliqües (ones F) 

    -Significat clínic: Ineficàcia de les aurícules, augment de la freqüència al ventricles= Baix cabdal 

    -Provoca inestabilitat, IC. 

 

 Arítmia completa per múltiples focus ectòpics a les aurícules, alguns 

estímuls arriben als ventricles irregularment. FC molt variable, pot arribar a 400 x’ 

    -ECG: Ones f múltiples amb substitució de les P,complexos QRS i ona T normals 

    -Significat clínic: Ineficàcia de les aurícules, variabilitat i patiment dels ventricles= Baix cabal 

    -Pot provoca inestabilitat (concepte de tolerància) 

 

 

: Descens de l’automatisme del nòdul sinusal 

    - FC < 60 x’ 

    -ECG: allargament de l’espai entre l’ona T i la P següent 

    -Significat clínic: Freqüent en joves i esportistes, ancians pot indicar malaltia al nòdul sinusal 
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BLOQUEIG DE 1ER GRAU: Retard a la conducció auriculoventricular 

    - FC. alentida 

    -ECG: Ones P sinusals seguides d’un QRS, interval PR > a 20’’ 

    -Significat clínic: 

    -Esgotament, mareig o sense repercussions fisiològiques. 

 

 

 Els estímuls activen les aurícules però no tots condueixen o arriben als 

ventricles 

 Tipus Mobitz I: Allargament progressiu dels PR fins que una ona P no condueix i el cicle es 

repeteix successivament. 

 

  Tipus Mobitz II: Intervals PR constants, cada dos o tres ones P no condueixen 

 

 

: Cap estímul que vé de les aurícules arriba a conduir cap als ventricles 

    -ECG. Les ones P van a un ritme i els QRS a un altre. 

 

 

 TRACTAMENT 
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o El tractament de les arítmies depèn de: 

– La causa o les causA que les provoquen 

– Afectació sobre l’estat del pacient 

– Capacitats del centre disponible 

o Hi han tres formes bàsiques de tractament: 

– Elèctric 

– Famacològic 

– Radiacions 

 

 


