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V seminarju predstavim delovanje srca. Poudarek je na električnem zapisu, ki ga izmerimo ob 
delovanju srca. Za boljše razumevanje EKG pa potrebujemo znanje o biološkem delovanju 
telesa in srca, ter o fizikalnem pojmu električnega dipola in električnega polja, ki služita kot 
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1 Uvod 
 
Elektrokardiografija je ena najstarejših kliničnih metod. Elektrokardiografsko empirično 
znanje se je uveljavilo z razvojem elektrofiziologije, vektorske kardiografije, nuklearne 
kardiografije ter drugih kardioloških metod. 
 
Začetek elektrokardiografije sega v 17. in 18. stoletje. Leta 1792 je italijanski anatom Luigi 
Galvani odkril, da električna stimulacija srca pri živalih, natančneje žabah,  vodi do skrčitve 
mišice. O pravih začetkih elektrokardiografije lahko govorimo šele v 19. stoletju, ko so 
naredili prve občutljive instrumente, ki so lahko zaznali šibke električne signale na površini 
telesa. Šele v začetku 20. stoletja pa so prvič natančno zabeležili elektrokardiogram, ter 
metodo razvili kot klinični pripomoček za vsakdanjo uporabo v zdravstvu. Eden od 
najzaslužnejših je zdravnik William Einthowen, ki je leta 1924 dobil Nobelovo nagrado za 
medicino. Če je res on prvi natančno zabeležil elektrokardiogram, ali so bili to drugi avtorji, 
pa je še vedno predmet preučevanja zgodovinarjev. 
 
Elektrokardiografija je veda, s katero preučujemo delovanje srca na podlagi merjenja 
potencialnih razlik med različnimi deli telesa ob srčni aktivnosti. Elektrokardiograf je posebna 
priprava, s katero zaznamo na površini telesa napetostne razlike, ki so posledica majhnih 
razlik v potencialih med posameznimi predeli v srcu. Iz enega predela srca v drugega se 
namreč kot val depolarizacije prevaja akcijski potencial. Časovni zapis napetostnih razlik, ki 
jih izmerimo, imenujemo elektrokardiogram (EKG). EKG služi kot sredstvo za ugotavljanje 
pravilnosti oz. nepravilnosti v delovanju srca [8]. 
 
Pri snemanju EKG lahko dobimo različne oblike zapisov, odvisno od tega, na katere dele 
telesa priključimo snemalne elektrode. Zato za snemanje EKG uporabljamo standardne 
namestitve elektrod, da lahko grafe primerjamo med seboj. Iz zapisa pa lahko razberemo 
veliko podatkov, kot so npr. frekvenca bitja srca, periodičnost utripa, višina vrhov, trajanje 
med njimi... Iz teh parametrov lahko sklepamo na delovanje srčne mišice. Nenavadne oblike 
signalov EKG so znak za nepravilno krčenje srčne mišice, kar je lahko znak za različna srčna 
obolenja in bolezni ožilja. 
 
Za elektrokardiografijo je torej najbolj pomemben graf napetosti v odvisnosti od časa, ki ga 
imenujemo elektrokardiogram (EKG). Predstavil ga bom v 4. poglavju. Za boljše 
razumevanje tega grafa pa je pomembno predznanje o delovanju in zgradbi srca. Zato si 
najprej poglejmo kako je srce zgrajeno (Pogl. 2), da bomo lahko kasneje ugotovili kako deluje 
(Pogl. 3).  
 
2 Srce kot motor krvožilnega sistema 
 
Srce [5] poganja kri po krvožilnem sistemu, pri čemer teče kri iz območij z višjim tlakom na 
območja z nižjim tlakom. Pri razlagi si pomagajmo s sliko 1, ki prikazuje prerez srca. Srce je 
razdeljeno na dve funkcionalni polovici, ki potiskata enako količino krvi po žilah. Srce ločimo 
glede na tlak na nizkotlačni in visokotlačni sistem.  
 
Področje obtočil z visokim krvnim tlakom (visokotlačni sistem) sestoji iz levega srčnega 
prekata, aorte in sistemskih arterij. Tlak v tem delu znaša v povprečju 100 mm Hg (13,3 kPa) 
in je posledica aktivnosti srca ter upora toka krvi v arterijah. Visok tlak zagotavlja hiter tok 
krvi k organom, ter premagovanje sile teže, zlasti med pokončno držo. Omogoča tudi 
regulacijo oskrbe posameznih organov s spreminjanjem pretoka krvi v lokalnih žilnih zankah. 



K področju obtočil v nizkotlačnem sistemu (povprečen tlak je  15 mm Hg, kar ustreza         
2,0 kPa) spadajo kapilare, sistemske vene, desni predel srca in pljučni obtok. Posledica 
nizkega krvnega tlaka je počasen tok, kar omogoča v organih učinkovito izmenjavo snovi ob 
zmerni porabi energije. 

 
Slika 1: Vzdolžni prerez srca z osnovno zgradbo srca [5]. 

 
Srce v splošnem delimo na levi in na desni preddvor oz. atrij, ter na levi in na desni prekat oz. 
ventrikel, kot prikazuje slika 1. Atriji in ventrikli so povezani s srčnimi zaklopkami 
(protipovratnimi ventili), ki se odpirajo in zapirajo glede na trenutni tlak v predvorih in 
prekatih. Kontrakcijo srca imenujemo sistola. Relaksacijo oz. sproščenost srčne mišice pa 
imenujemo diastola. V fazi sistole se srčna mišica torej krči in poriva kri v arterije. V fazi 
diastole pa se srce napolni s krvjo, mišica pa se relaksira. 
 
Mehanska aktivnost srčne dejavnosti poteka v štirih stopnjah. V prvi fazi se prične polnjenje 
vetriklov v diastoli (diastoli ventriklov) skozi atrije. Pri prehodu krvi iz atrijev v ventrikle se 
odprejo atrioventrikularne zaklopke. V drugi fazi se začnejo stene ventriklov krčiti, pri čemer 
se volumen ne spremeni, tlak v ventriklih pa narašča. V naslednji fazi se začne ejekcija krvi v 
aorto, saj tlak v ventriklih preseže tlak v aorti. Pri tem so atrioventrikularne zaklopke zaprte. 
Zaklopka aorte se zato odpre. V zadnji četrti fazi pa se mišična stena ventriklov sprosti 
(diastola ventriklov). Zaradi nižjega tlaka v ventriklih, v primerjavi s tlakom v aorti, se 
zapreta aortna in pljučnodebelna zaklopka. Ko pa je tlak v atrijih višji kot tlak v ventriklih, se 
zaklopki med njima odpreta. Postopek se ponovi, prične se polnjenje ventriklov. 
 
Pri ponavljajočem se procesu lahko s stetoskopom razberemo dva normalna srčna šuma. Ta 
šuma nastaneta zaradi vibracij v srcu, ki so posledica turbolentnega toka krvi, ki se prenaša na 
steno srca in nato na prsno steno. Prvi šum nastane zaradi izovolumetrične kontrakcije mišic 



ob začetku sistole ventriklov. Drugi šum pa se sliši ob zaprtju aortne zaklopke ob koncu 
diastole. Tretji šum, ki lahko nastane ob krčenju srčne mišice, pa je posledica povratnega toka 
krvi iz ventriklov v atrije ob izovolumetrični kontrakciji. To je posledica nepravilnega 
delovanja ali nepravilne oblike atrioventrikularnih zaklopk. 
 
Volumen krvi, ki ga prekat iztisne v žilni sistem v eni minuti, imenujemo minutni volumen 
srca [2]. Normalno sta minutna volumna krvi desnega in levega srčnega prekata enaka. 
Minutni volumen srca (Φm) je odvisen od utripnega volumna (Φu) in frekvence srca (υ). 
Zvezo  prikazuje enačba: 
 

.  (1) 
 

Količina krvi, ki se pretaka skozi obtočila, mora stalno zadoščati za potrebe tkiv. Zato mora 
biti natančno uravnavana. Temu v človeškem telesu služijo mehanizmi, ki uravnavajo minutni 
volumen srca. Spoznali smo, kako je sestavljeno srce, sedaj pa si oglejmo delovanje srca iz 
biološkega in fizikalnega stališča. 
 
3 Biološko in fizikalno ozadje delovanja srca 
 
Najpomembnejšo vlogo pri komunikaciji med različnimi deli telesa ima živčni sistem. Prav 
tako ima pomembno vlogo tudi pri delovanju srca. Po dolgih tankih vlaknih živčnih celic 
(aksonih) potujejo šibki električni signali do ciljnih mest. Na sliki (2) je prikazana tipična 
živčna celica. Aksone obdaja mielinska ovojnica, ki služi kot izolator. Preko presledkov v 
mielinski ovojnici (t.i. Ranvierjevih vozlov) lahko preko stene aksona teče električni tok, ki 
ojača ali oslabi signal. Stena aksona je selektivno prepustna membrana, preko katere se 
določeni majhni ioni (npr. K+, Na+, Cl-) lahko prerazporejajo [9]. Koncentracija ionov med 
zunanjostjo in notranjostjo aksona je zaradi različnih prepustnosti ionov v neravnovesju. To 
povzroči presežek pozitivnega naboja tik ob zunanji strani membrane, kar pogojuje električni 
potencial v polariziranem stanju približno +90 mV.  To imenujemo mirovni potencial. Ob 
prerazporeditvi ionov se akson depolarizira. Potencial pri tem doseže vrednost do -20 mV. Ta 
pojav imenujemo akcijski potencial. [7] 

 
Slika 2: Tipična živčna celica ter njeni deli: 1) celično telo, 2) akson, 3) dendrit, 4) živčni 
končič, 5) mielinska ovojnica, 6) Schwanova celica, 7) Ranvierjeva zožitev [5]. 
 
Srčne mišične celice imajo podobno kot akson svoj mirovni potencial, ki je posledica 
različnih koncentracij ionov v notranjosti in zunanjosti celice. Posamezna celica pa se ne 
depolarizira po celotni površini naenkrat, temveč se depolarizacija širi kot val po celici sami 
(glej sliko 3a) in se prenaša na druge celice. Po depolarizaciji se zopet vzpostavi prejšnje 
stanje z repolarizacijo. Časovno odvisnost akcijskega potenciala mišične celice med 
depolarizacijo in repolarizacijo prikazuje slika (3b). 
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Slika 3: a)  Delno depolarizirana mišična celica, na kateri je prikazan val depolarizacije.  
b) Obnovitvena krivulja transmembranskega akcijskega potenciala za ventrikularno mišično 
celico srca. Povzeto po [1]. 
 
S spreminjanjem električnega potenciala preko membrane celice, se spreminja tudi dipolni 
moment ( ) celice , ki je definiran kot: 
 

,                  (2) 

 
kjer je ε dielektrična konstanta, εo influenčna konstanta,  razlika potenciala, ki se 
spreminja preko membrane celice,  vektor v smeri normale na površino membrane in dS 
majhen delček površine membrane celice. Pri tem bi poudaril, da lahko v približku rečemo, da 
je dielektrična konstanta za snov, ki predstavlja človeško telo enaka 1 [1]. 
 
O električnem dipolu govorimo, ko imamo na določeni razdalji pozitiven in negativen 
električni naboj enake velikosti. Dipol ustvarja električno polje v prostoru (telesu). Potek 
silnic električnega polja dipola v zaprti krogli in v prsnem košu prikazuje slika 5a. Točke z 
enakim električnim potencialom lahko povežemo med seboj z ekvipotencialnimi črtami, ki 
shematično prikazujejo področja z enakim električnim potencialom. Silnice električnega polja 
so pravokotne na ekvipotencialne črte, tangenta na silnice kaže v vsaki točki smer električne 
poljske jakosti, gostota silnic pa določa njeno velikost. Dipolni momenti posameznih celic se 
vektorsko seštevajo, zato lahko definiramo tudi makroskopski dipolni moment srca. Ta 
dipolni moment je shematično prikazan na sliki (4a). Ko se val depolarizacije širi preko srca, 
vektor dipolnega momenta spreminja velikost in smer in v času enega pulza opiše krivuljo v 
prostoru, ki je prikazana na sliki (4b). 

 
a)       b) 

                              
 
Slika 4: a) Shematični prikaz dipolnega momenta srca, b) krivulja, ki jo opiše konica vektorja 
dipolnega momenta v prostoru med srčnim ciklom [1]. 
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Slika 5: a) Potek silnic jakosti električnega polja dipola v zaprti krogli in v prsnem košu.       
b) Ekvipotencialne črte na prerezu skozi kroglo in prsni koš. c) Ekvipotencialne ploskve na 
površini krogle in človeškega telesa [1]. 
 
Električna napetost med dvema točkama na telesu je torej enaka razliki med električnima 
potencialoma, ki pripadata tema dvema točkama. Ugotoviti moramo, če velja enačba za 
električni potencial dipola v praznem prostoru tudi za človeško telo. Dokazali bomo, da se 
med depolarizacijo mišične celice naboji prerazporedijo in da lahko električni tok, ki teče v 
nekem trenutku v okolico, opišemo s trenutnim električnim dipolom, ki ima isto smer kot 
električni dipol celice. Pokazali bomo, da lahko ekvipotencialne ploskve srca opišemo z 
enačbo, ki velja za električni potencial v praznem prostoru.  
 
Električni potencial (φ) točkastega dipola (pe) za prazen (ε = 1) prostor je enak: 
 

 , (3) 

 
pri čemer je r velikost vektorja, ki povezuje izbrano točko v prostoru in dipol, ϑ pa je kot med 
smerjo dipola in tem vektorjem.  
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Poglejmo najprej, kako se električna poljska jakost pri točkastem tokovnem izvoru razlikuje 
od električnega polja zaradi naboja e, ki se nahaja v praznem prostoru.  Točko v prostoru, kjer 
se pojavljajo novi pozitivni naboji na časovno enoto, imenujemo točkasti tokovni izvor. 
Izpeljati moramo enačbo, ki velja za električno poljsko jakost stalnega točkastega tokovnega 
izvora v prevodni snovi. Električni potencial se prostorsko spreminja, ker novi naboji 
izpodrivajo prejšnje. V enoti časa priteče in odteče enaka količina naboja. Naboji odtekajo 
enakomerno na vse strani. Gostota toka je zato zaradi simetrije na vseh straneh na enaki 
oddaljenosti enaka. Gostota toka (j) je definirana kot tok (I) na enoto površine (S), skozi 
katero teče: 
 

 j = .     (4) 

 
V našem primeru za površino uporabimo krogelno ploskev površine 4πr2. Električna poljska 
jakost je po Ohmovem zakonu enaka: 
 

E =  = ,     (5) 

 
pri čemer je σ specifična prevodnost snovi. Električna poljska jakost v prostoru v okolici 
točkastega tokovnega izvora je enako odvisna od razdalje od izvora kot električna poljska 
jakost naboja, če bi le ta bil v praznem prostoru. To velja, ker električni tok v prevodni snovi 
teče v enaki smeri kot so usmerjene silnice električnega polja. Električno polje v prevodni 
snovi, ki nastane zaradi točkastega tokovnega izvora, lahko zato opišemo z enačbo: 
 

E = ,      (6) 

 
kjer je en =  navidezni naboj. Ugotovili smo, da lahko za ponazoritev električnega 
polja v okolici točkastega tokovnega izvora uporabimo poznano enačbo za prazen prostor, le 
vpeljati moramo navidezni naboj [12]. 
 
Opišimo električno poljsko jakost v prostoru, kjer sta točkasti tokovni izvor (I+) in ponor (I-) 
odmaknjena za neko razdaljo (a). Vsi naboji, ki so se pojavili v izvoru, v ponoru tudi 
poniknejo, če sta absolutni vrednosti izvora (I+) in ponora (I-) enaki. Električno poljsko jakost 
sistema točkastih izvorov v prevodni snovi, lahko opišemo z enačbo, podobno sistemu 
nabojev v praznem prostoru. Glede na prej povedano o točkastem tokovnem izvoru lahko 
sklepamo, da se v okolici dipola (sistem izvor – ponor) vzpostavi enako električno polje, kot 
če bi imeli v praznem prostoru navidezni električni dipol (pn) z vrednostjo 
 

   .   (7) 

 
Za električni potencial tokovnega dipola lahko uporabimo kar enačbo za električni potencial 
dipola (enačba (3)), če le v en. (3) zamenjamo pe s pn. Oblike ekvipotencialnih ploskev 
točkastih tokovnih dipolov v prevodni snovi v grobem sovpadajo z oblikami ekvipotencialnih 
ploskev, ki jih v praznem prostoru ustvarijo ustrezni dipoli [12]. Izkaže se, da je opis EKG z 
enačbami, ki veljajo za prazen prostor zadovoljiv. Seveda pa bolj podroben pregled slike (5) 
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kaže na določene pomanjkljivosti tega modela. Človeško telo namreč ni v obliki krogle ter 
srce ni točno na sredi prsnega koša.  
 
V grobem približku smo torej opisali pojem električnega dipola in električnega polja, ki ga tak 
dipol ustvarja v okolici, v praznem prostoru ali v človeškem telesu. Tako smo pridobili 
določeno znanje za razumevanje EKG in napetosti med posameznimi deli telesa. V 
naslednjem poglavju pa si poglejmo, kako merimo EKG. 
 
4 Merjenje EKG 
 
Preko elektrod, ki jih pritrdimo na kožo telesa, izmerimo EKG signal in ga izpišemo na 
namenski papir. Tako dobimo dvodimenzionalni standardizirani zapis signala. Oblika papirja 
in grafa je standardizirana zato, da ustrezni strokovnjaki takoj opazijo določene anomalije 
signala. Krivulja se riše na milimetrski papir, da se lažje opravijo merjenja. Hitrost papirja pri 
izrisovanju grafa je 25 mm/s. 1 cm višine grafa ustreza napetosti 1mV [3]. 

 

 
 

Slika 6: EKG zapis zdravega človeka [8] 
 

Slika 6 prikazuje tipičen EKG zapis za standardno priključitev elektrod na levo in desno roko 
ter na levo nogo. V tem zapisu je 5 različnih točk, ki jih zaporedoma označimo s P, Q, R, S in 
T. Vsak del oz. interval pri tem diagramu predstavlja točno določeno aktivnost srčne mišice in 
sicer:  

- P val predstavlja depolarizacijo atrijev, 
- QRS sestav predstavlja depolarizacijo ventriklov in 
- T val predstavlja repolarizacijo ventriklov. 



EKG zapis ima določene značilnosti, ki so pri vseh zdravih ljudeh bolj ali manj podobne. P 
val, ki predstavlja depolarizacijo atrijev, traja do 0,10 s, ter doseže napetost do 0,1 mV. 
Interval P-Q predstavlja čas atrioventrikularnega prevoda, ki traja 0,12 s do 0,20 s. QRS 
kompleks, ki predstavlja depolarizacijo ventriklov, traja od 0,10 s do 0,11 s in se pojavi 0,1 s 
do 0,2 s po valu P. Začetek sistole ventriklov poteka od R naprej. T val, ki predstavlja 
repolarizacijo ventriklov, pa je najlabilnejši del elektrokardiograma, na katerega deluje več 
patoloških in fiziološkoh vplivov, kot so različne bolezni, srčne napake... Interval Q-T se meri 
od začetka Q vrha do konca T vala. Vendar si moramo zapomniti to, da tudi določene 
drugačnosti v EKG zapisu še ne pomenijo, da srce deluje nepravilno [10]. 
 
V medicinski praksi ne potrebujejo tako podrobnih informacij, kot so časovna odvisnost 
dipolnega momenta v srčnem ciklu. Namesto tega priključimo elektrode na različne točke na 
površini telesa ter tako merimo potencialne razlike med elektrodami. Najbolj pogost način 
priklopitve elektrod, ki ga je kot prvi uvedel Einthoven leta 1903, je na desno roko (R), levo 
roko (L) ter levo nogo (F). Beležene napetosti po Einthovnu so: 
 
 U1 = ФL – ФR, 
 U2 = ФF – ФR, 

U3 = ФF – ФL, 
 
pri čemer velja, da je U3 = U2 - U1. V medicini imenujejo napetost na elektrodah U1 I. odvod,  
U2 II. odvod in U3 III. odvod. Navadno se analizira časovna odvisnost I. odvoda ali II. 
odvoda.  Če depolarizacija celic poteka v smeri proti pozitivni elektrodi (+) EKG 
ojačevalnika, in stran od negativne (-) elektrode izmerimo pozitiven odklon. Nasprotno 
izmerimo negativen odklon, če poteka depolarizacija proti negativni elektrodi. Odklona pa ne 
izmerimo, če je depolarizacija usmerjena na pravokotnico, ki povezuje negativno in pozitivno 
elektrodo (glej slika 4b). Tako npr. izmerimo pozitiven P val (slika 6), saj je atrialna 
depolarizacija usmerjena skoraj vzporedno II. odvodu; med levo nogo ФF in desno roko ФR. 
Ker je skupna depolarizacija obeh prekatov usmerjena navzdol in proti levi nogi, zaznamo 
prav tako v II. odvodu (R val).  Negativni odklon (npr. Q – val) pa izmerimo kadar je 
depolarizacijski vektor usmerjen proti desni roki (slika 4b). Torej se skladno s spreminjanjem 
velikosti in smeri vektorja srčnega dipola spreminja tudi merjena električna napetost [9]. 
 
Zdravniki pri natančnem merjenju EKG uporabljajo več različnih standardnih priklopov 
elektrod in tako pridobijo več potrebnih informacij o morebitnih boleznih oz. napakah srca. 
Pri ugotavljanju nekaterih bolezni opravijo tudi po deset različnih postavitev elektrod. Ena 
takih je tudi Wilsonova metoda pri kateri elektrode postavijo na prsni koš. S pomočjo te 
pridobijo v medicini dodatne informacije, ki so potrebne pri diagnosticiranju napak in bolezni 
srca. Več o različnih priklopih elektrod ter tudi o precej zanimivi Wilsonovi metodi lahko 
preberete v [13, 5]. 
 
Zaključek 
 
Na kratko smo si ogledali in opisali delovanje srca z medicinskega vidika, ter uporabili to 
znanje pri kratkem opisu delovanja srca iz biološkega in fizikalnega stališča. Opisali smo tudi, 
kako zaznamo in merimo aktivnost srca. Elektrokardiografija je tukaj predstavljena na 
enostavnejši način, čeprav za njo stoji kar kompleksna fizika, ki pa se je v tem seminarju 
nismo dotaknili. Za nadaljne branje pa so spodaj navedeni dodatni naslovi, ki zgoraj opisano 
poglobijo in utrdijo. Simulacije na to temo najdete na spletnem naslovu [11], kako pa z 
namensko napravo praktično izmerimo EKG pa [4, 6].  
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