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Klasyfikacja Lowna- historyczna

Klasa

0    nb

I    <30/h

II   >30/h

III  wielokształtne

IVa pary PVC

IVb salwy-nsVT

V    R/T



Klasyfikacja na podstawie EKG

 VT dwukierunkowy (naprzemienność osi zsp QRS z ewolucji na 
ewolucję)

 VT pleomorficzny – jednokształtne VT o różnej morfologii u tego 
samego chorego

 VT typu TdP

 Trzepotanie komór – regularna, monomorficzna arytmia ~ 300/min, 
brak linii izoelektrycznej

 Migotanie komór – szybki, zwykle > 300/min, bardzo nieregularny 
rytm ze zmiennością cyklu, morfologii i amplitudy QRS

 Burza elektryczna – bardzo częste ≥3/dobę epizody VT wymagające 
interwencji, zwykle u chorych z ICD i licznymi, uzasadnionymi 
interwencjami ICD 



Podział kliniczny arytmii 
komorowych (wg Biggera)

Łagodna Potencjalnie 
złośliwa

Złośliwa

Arytmia PVC, nsVT PVC, nsVT PVC, nsVT, 
sVT, FV

Choroba 
serca

nieobecna lub 
minimalna

obecna obecna

Dysfunkcja 
LK

nieobecna różnego 
stopnia

obecna

Ryzyko SCD minimalne różnego 
stopnia

obecne



Klasyfikacja rytmów komorowych

Częstotliwość 
rytmu

≥100/min

<100/min

Częstoskurcz komorowy

Rytm idiowentrikularny

Zespoły QRS Identyczne 

Różne 

Częstoskurcz jednokształtny

Częstoskurcz wielokształtny 

Czas trwania ≥ 30 s

< 30 s, ≥ 3 QRS

Przewlekły 
(>50% doby)

Częstoskurcz trwały (sVT)

Częstoskurcz nietrwały (nsVT)

Częstoskurcz ustawiczny



Częstoskurcze z szerokimi 
zespołami QRS

QRS≥0,12 s

 częstoskurcze komorowe

 częstoskurcze nadkomorowe u osób z LBBB

 częstoskurcze nadkomorowe u osób z RBBB

 częstoskurcze nadkomorowe z aberracją

 częstoskurcze antydromowe u osób z WPW





Różnicowanie częstoskurczów

Nie ma czasu na ustalenie pochodzenia

„szerokiego” częstoskurczu, gdy towarzyszą mu:

 Niedokrwienie mózgu

 Niedokrwienie miokardium

 Obrzęk płuc

Pilna kardiowersja elektryczna



Znaczenie wywiadu

 Choroba niedokrwienna serca, przebyty zawał, 
operacje kardiochirurgiczne, stosowane leki 
(proarytmia), 

 Od kiedy występują napady częstoskurczu

(początek w młodym wieku: AVNRT, AVRT)

 Czy wcześniej był LBBB, RBBB, WPW



Badanie przedmiotowe

Silne i równe pulsowanie żył szyjnych zgodne z rytmem komór 

(skurcze przedsionków zbiegające się z zamknięciem ujść żylnych)

 Częstoskurcz węzłowy AVNRT

 Rzadziej częstoskurcz przedsionkowo-komorowy 
AVRT

 Rzadko częstoskurcz komorowy z wstecznym 
przewodzeniem do przedsionków w stosunku 1:1



Badanie przedmiotowe

Nierówne (pod względem amplitudy) i niezgodne z tętnem (lub z EKG)

pulsowanie żył szyjnych

 Częstoskurcz komorowy z rozkojarzeniem 
komorowo-przedsionkowym

Uwaga: dobra tolerancja częstoskurczu

nie wyklucza jego komorowego pochodzenia



Masaż zatoki szyjnej

 Przerywa do 70% częstoskurczów 
„nadkomorowych”, w których węzeł a-v 
uczestniczy jako element niezbędny

 Gdy wywołuje zaburzenia przewodzenia a-v,  
ogranicza krąg arytmii do przedsionka

 Gdy nie przerywa częstoskurczu: analiza EKG



Częstoskurcze z szerokimi 
zespołami komorowymi

Diagnostyka elektrokardiograficzna

1. Ocena szerokości zespołów QRS

2. Poszukiwanie w odprowadzeniach v1-v6 
zespołów komorowych o konfiguracji RS

3. Poszukiwanie rozkojarzenia przedsionkowo-
komorowego

4. Ocena morfologii zespołów QRS w 
odprowadzeniach v1-v2 i v6



Różnicowanie częstoskurczów z 

szerokimi zespołami QRS

1.Czy są cechy rozkojarzenia komorowo-przedsionkowego?     
->  TAK - VT -> NIE - pierwszy krok
2.Czy są pobudzenia wtrącone (capture) i zsumowane 
(fusion)?
-> TAK - VT -> NIE - drugi krok 
3.Czy są w odprowadzeniach przedsercowych zespoły 
komorowe 

o konfiguracji RS? 
-> NIE - VT



1. Ocena szerokości zespołów QRS

 Wartość graniczna 120 ms
 Gdy QRS jest węższy można założyć nadkomorowe 

pochodzenie częstoskurczu
 częstoskurcze komorowe pochodzące z wiązek LBB

nie wykazują istotnego poszerzenia zespołów QRS 
a   tylko cechy IRBBB 
- z patologicznym dekstrogramem (z przedniej wiązki)
- z patologicznym sinistrogramem (z tylnej wiązki)

 rozpoznanie komorowego pochodzenia tych wąskich 
częstoskurczów wyjątkowo trudne
błędnie: nadkomorowe pochodzenia (QRS <0,12)

obraz IRBBB interpretowany jako aberracja 



2. Poszukiwanie w odprowadzeniach 
v1-v6 zespołów komorowych o 

konfiguracji RS

 Brak zespołów RS świadczy o VT

 specyficzność 100%, ale występuje tylko 
w 20% VT
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3. Poszukiwanie rozkojarzenia 
przedsionkowo- komorowego

 niezależna od siebie czynność przedsionków 
(wolniejszy rytm z wyższego ośrodka: 
zatokowego lub przedsionkowego) i komór 
(szybszy, ektopowy częstoskurcz komorowy) 

 załamki P nie wykazują żadnego związku z 
rytmem komór

 rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe 
przesądza o rozpoznaniu częstoskurczu 
komorowego
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Częstoskurcze komorowe

Obecność pojedynczych pobudzeń zsumowanych
i/lub przewiedzionych 

w trakcie trwania częstoskurczu 

z szerokimi zespołami QRS 

jednoznacznie dowodzi, że ma on pochodzenie 
komorowe. 



Częstoskurcze komorowe

Z lewej komory:

 dekstrogram 

 w odprowadzeniach V1-V6 obraz zbliżony do 
RBBB 

Z prawej komory

 lewogram

 w odprowadzeniach V1-V6 obraz zbliżony do 
LBBB



Częstoskurcz z szerokim QRS
(QRS>120ms) 

Miarowy?

-AF, AFl
-AT ze zmiennym
blokiem i 
a) blok odnogi
b) ortodromowe przewodzenie

przez drogę dodatkową 

tak nie

nie

Czy QRS identyczny z „zatokowym”?
Jeżeli tak, rozważ:
-SVT z blokiem odnogi
-antydromowe AVRT Adenozyna lub manewry

zwiększające napięcie 
nerwu błędnego

Przebyty zawał lub choroba strukturalna serca.
Jeżeli tak, prawdopodobne VT

Przewodzenie A-V 1:1?

tak lub nieznane

V szybsze niż A A szybsze niż V

VT AFl, AT

Morfologia QRS w odprowadzeniach przedsercowych

Typowe RBBB
lub LBBB

SVT

Odprowadzenia przedsercowe
Wszystkie +/- wychylenia
bez  R/S
początek R do szczytu S > 100ms

Cechy RBBB
qR, Rs lub Rr’ w V1
oś elektryczna pomiędzy 
+90 a – 90 stopni

VT

Cechy LBBB
R w V1 dłuższe niż 30ms
R do S w V1 >60ms
qR lub qS w V6

VT
VT



Algorytm różnicowania częstoskurczów z 
szerokimi QRS w oparciu o analizę 

odprowadzenia aVR

 Obecny załamek R jako początkowy → VT 

 Obecny początkowy r lub q > 40 ms → VT 

 Obecne zazębienie na ramieniu zstępującym 
ujemnego początku i dominująco ujemnego QRS 
→ VT 

 Vi/Vt ≤ 1 → VT 

Vi – zmiana napięcia w początkowych 40 ms zsp QRS

Vt zmiana napięcia w końcowych 40 ms zsp QRS



Podstawy diagnostyki 
elektrokardiograficznej 

„You see only what you look for, 

you recognize only what you know”

dostrzega się tylko to czego się szuka, 
rozpoznaje się tylko to o czym się wie

























Dziękuję za uwagę


