
ELECTROCARDIOGRAMA 
 
Definiţie : înregistrarea activităţii electrice a inimii sub forma unei curbe complexe 
 
        Celulele cardiace sunt încărcate sau polarizate în stare de repaus: interiorul  negativ, 
iar exteriorul pozitiv; când sunt stimulate electric ele de depolarizează şi se contractă. O 
undă progresivă de stimulare sau de depolarizare traversează cordul determinând 
contracţia miocardului. Când activitatea electrică traversează inima ea poate fi captată cu 
ajutorul unor electrozi externi (cutanaţi). Când unda de depolarizare a celulelor cardiace 
progresează către un electrod pozitiv plasat pe piele se înregistrează pe ECG o deflexiune 
pozitivă ( în sus ). 
       Activitatea electrică a inimii este condusă de către nodulul sinoatrial, situat pe 
peretele posterior al AD. Când unda de depolarizare concentrică  traversează atriile ea 
declanşează o undă concomitentă contracţiei atriale. Pe ECG se înregistrează unda P. 
 
Unda P = depolarizarea atrială- de obicei pozitivă 
                                                    -amplitudine 0,1- 0,3 mV 
                                                   - durată: 0,8-0,10 sec 
 
      Impulsul ajunge apoi la nodulul AV unde  există o pauză de 0,1 sec timp în care 
sângele pătrunde în ventricul. Pe ECG se înregistrează segmentul PQ (durează 0,10 sec) 
    După pauza de la nodulul AV impulsul electric coboară prin fasciculul Hiss spre 
ramurile acestuia (stângă, dreaptă) iar apoi reţeaua Purkinje.Complexul QRS reprezintă 
deplasarea impulsului electric din nodulul AV la reţeaua Purkinje şi celulele miocardice. 
 
QRS = depolarizarea ventriculilor-durata: 0,05-0,10 sec 
                                                   -amplitudinea undei R: 0,5- 2 mV 
                                                   -amplitudinea Q, S 0,2- 0,3 sec 
 
Convenţional : unda R = unda pozitivă din complex 
                        Undele Q şi S = undele pozitive; Q precede unda R , iar S o succede; 
inconstante ! 
      După complexul QRS se produce o pauză corespunzătoare segmentului ST obligator 
izoelectric; se admite un decalaj maxim de 1mm în conducerea a II-a.O denivelare ( sub- 
sau supradenivelare) peste 2mm semnifică o leziune miocardică.Durată : 0,10 sec. 

Unda T reprezintă repolarizarea ventriculilor, obligator pozitivă în conducerea 
I şi II; este o undă asimetrică,adică o ramură ascendentă în pantă lină şi o ramură 
descendentă abruptă.Durată: 0,15- 0,50 sec; amplitudine : 0,3-0,5 mV. 

 
Un ciclu cardiac cuprinde  succesiunea: unda P, complex QRS,unda T. 



 
 

ECG se înregistrează pe hârtie milimetrică; înălţimea sau adîncimea  unei unde 
reprezintă amplitudinea. Pe axa orizontală se apreciază timpul ; la o viteză de derulare a 
hârtiei de 25mm/sec : 1mm=0,04 sec. Deflexiunile în sus sunt numite pozitive; 
deflexiunile în jos sunt negative. Amplitudinea deflexiunilor ECG se apreciază 
comparându-le cu unda standard obţinută prin introducerea unui curent de 1mV în circuit 
care trebuie să producă o deplasare a peniţei  de 10 mm. 

ECG standard este compusă din 12 derivaţii: 6 toracice; 6 ale membrelor. 
Recoltarea curenţilor se poate face cu ajutorul unor electrozi aplicaţi direct pe miocard = 
conducere directă sau  pe tegumente = conducere indirectă. În funcţie de numărul de 



electrozi care culeg variaţiile de potenţial se disting conduceri bipolare şi conduceri 
unipolare. 
      Conducerile sau derivaţiile bipolare se mai numesc şi standard ; curenţii  se recoltează 
de pe suprafaţa membrelor : 
I   antebraţ drept – stâng 
II  antebraţ drept – gamba stângă 
III  antebraţ stâng - gamba stângă 
 

 
 
                                     triunghiul lui Einthoven : I II III 
 
      Întotdeauna electrodul conectat la borna negativă a aparatului de înregistrare se 
amplasează în apropierea bazei inimii.Deoarece înregistrările standard explorează doar 
curenţii de acţiune orientaţi în plan frontal în practica medicală se utilizează şi recoltările 
unipolare.Electrodul explorator legat la borna pozitivă a aparatului de înregistrare se 
fixează pe membru sau în regiunea precordială. 
 
 
Derivaţiile - unipolare ale membrelor : aVL, aVF, aVR 
 

        -precordiale   V1 - V2 = drepte 
                              V3 - V4 = septale 
                              V5 - V6 = stângi 

 
Fiecare derivaţie înregistrează dintr-un unghi diferit rezultând proiecţii diferite ale 

aceleaşi activităţi cardiace. Derivaţiile precordiale se proiectează prin nodulul sinoatrial 
spre partea posterioară a subiectului  care este polul negativ al fiecărei derivaţii 
precodiale. Electrocardiograful este compus dintr-un selector de canale pus în legătură cu 
electrozii care culeg variaţiile de potenţial, un sistem de amplificare şi un dispozitiv de 
înregistrare sau vizualizare (osciloscop) 

Electrozii culeg variaţiile de potenţial sunt variabili ca şi model sau material ; 
există electrozi de unică utilizare sau cei clasici confecţionaţi dintr-un  cupru argintat 
având forma unor discuri cu codiţă mai mari ( 20-40 cm3) pentru derivaţiile membrelor şi 
mai mici ( 3-5 cm2) pentru derivaţiile precordiale. Electrozii se fixează pe membre sau 



torace prin intermediul unor benzi elastice de cauciuc perforate. Electrozii se îmbracă în 
tifon îmbibat în soluţie salină, iar suprafaţa tegumentară se degresează cu alcool. 
 
Borna colorată în roşu – I - antebraţul drept 
                           glben – II – antebraţul stâng 
                           verde– III- gamba stângă  
V1- marginea dreaptă a sternului sp.IV i.c. 
V2 -                stângă 
V3 – mijlocul liniei V2- V4 
V4 – spaţiul V i.c. pe linia medioclaviculară stângă 
V5– spaţiul V i.c. pe linia axilară anterioară stângă 
V6 - spaţiul V i.c. pe linia axilară medie stângă           
 
  


