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SANTRAUKA
Reikšminiai žodžiai: hipotermija, elektrokardiograma, EKG pokyčiai, J (Osborno) banga. 
Hipotermija diagnozuojama, kai šerdinė kūno temperatūra yra žemesnė negu 35 °C (95 °F). Hipotermijos diagnostika pri-
klauso nuo galimybių jai kilti įvertinimo ir naudojimo tinkamų termometrų žemai temperatūrai matuoti. Dauguma standar-
tinių termometrų rodo tik 34–34,4 °C žemiausią temperatūrą ir tai gali klaidinti. EKG įvertinimas yra labai svarbus teisingai 
ir greitai hipotermijos diagnostikai, nes EKG atsirandantys pakitimai siejami su hipotermijos lygiu. Šiame apžvalginiame 
straipsnyje aptariami klasikiniai hipotermijos EKG požymiai: izoelektrinės linijos osciliacijos, sinusinė bradikardija, PR/
QRS/QT pailgėjimas, J (Osborno) bangos, prieširdinės aritmijos, paprastai kylančios kūno temperatūrai nukritus žemiau 32 
°C, ir skilvelių virpėjimas, asistolija, galinčios išsivystyti esant žemesnei negu 28 °C temperatūrai. Speci� škiausias hipotermi-
jos EKG pokytis yra J banga standartinėse II, III, aVF ir krūtininėse V4–V6 derivacijose. J banga nėra hipotermijos patogno-
minis požymis. Ji gali būti pastebima ir esant hiperkalcemijai, smegenų pažeidimui, Brugados sindromo ir ankstyvos skilvelių 
repoliarizacijos atvejais. Būdingų hipotermijai EKG pakitimų atpažinimas padeda išvengti diagnostikos klaidų. Greita hipo-
termijos diagnostika ir jos gydymas sumažina ligonių sergamumo trukmę ir mirštamumą, susijusius su šia patologija. 

ABSTRACT  
Key words: hypothermia, electrocardiogram, ECG changes, Osborn wave, J wave. 
Hypothermia is generally de� ned as a core body temperature less than 35°C (95°F). Diagnosis of hypothermia depends � rstly 
on recognising the possibility of hypothermia and secondly on the use of an appropriately placed low reading thermometer. 
Most standard thermometers only read to a low of 34–34,4°C (93,2–94°F) and can lead to a falsely high body temperature re-
ading. ECG analysis is very important for a correct and fast diagnosis of hypothermia, because it is associated with a spectrum 
of electrocardiographic changes which vary with the degree of hypothermia. In this review article there are discussed about 
classic electrocardiographic manifestations of hypothermia : shivering artefacts, sinus bradycardia, PR/QRS/QT prolangati-
on, J waves (Osborn waves), atrial arrhythmias (common when the temperature falls to below 32°C), ventricular � brillation 
and asystole (especially if the temperature is <28°C). Presence of J waves in inferior and lateral leads is considered the most 
speci� c ECG change in hypothermia. � e J wave is not pathognomomic of hypothermia but also occurs in other conditions 
such as hypercalcemia, certain CNS lesions, in the Brugada syndrome and also in healthy persons with early ventricular repo-
larisation. � e recognition of ECG changes characteristic of hypothermia will help avoid the misdiagnosis. Prompt diagnosis 
and treatment hypothermia is essential to reducing the rates of morbidity and mortality associated with this condition. 
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ĮVADAS
Sušalimas (hipotermija) – tai šerdinis kūno temperatū-

ros nukritimas žemiau nei 35 °C (pagal Celsijaus tempera-
tūrų vienetų skalę) ar žemiau nei 95 °F (pagal Farenheito 
temperatūrų vienetų skalę: 1°F = (°C x 1,8) + 32). Skiriami 
šie sušalimo laipsniai: nedidelis (iki 32°C; 90°F); vidutinis 
(iki 27–28°C; 80,6–82,4°F); didelis (žemiau nei 27 °C; 
80,6 °F) [1–4]. 

Tikslus sušalimo dažnis nežinomas [1, 4, 8]. Dar daug 
ligoninių neturi termometrų žemai kūno temperatūrai ma-

tuoti, todėl nemažai, ypač švelnios hipotermijos, atvejų lie-
ka nedokumentuoti. Be to, nors dalis skęstančiųjų miršta 
dėl sušalimo, paprastai tai įvardijama kaip nuskendimas. 
Kiek vieno karo, jūrų tragedijos, žemės drebėjimo metu 
daug aukų būna dėl hipotermijos, bet jų niekas nedoku-
mentuoja. Kasmet nuo hipotermijos žūva apie 800 ameri-
kiečių, 140 kanadiečių. Su sušalimu susijusių mirčių Angli-
joje užregistruojama iki 20 tūkst., JAV – iki 25 tūkst. per 
metus [3–5].  Lietuvoje kasmet dėl hipotermijos žūva apie 
500 žmonių (VI tarptautinė teismo psichiatrijos konferen-
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cija, 2009 10 7–10, Palanga. Jakubėnienė M, Žukauskas G. 
Mirtys nuo sušalimo Lietuvoje 1999–2007 (registracija ir 
prevencija)). 

Skiriamos šios sušalimo priežastys:  
•  sumažėjusi šilumos gamyba; 
•  padidėjęs jos netekimas; 
•  sutrikusi termoreguliacija. 

Šilumos gamyba sumažėja esant hipotireozei, hipopi-
tuitarizmui, hipoglikemijai, badaujant, sumažėjus � ziniam 
aktyvumui (artritai, Parkinsono liga, paralyžius, psichikos 
ligos) arba nukritus ir negalint atsikelti (kaulų lūžiai, kitos 
traumos, vidinis kraujavimas, komplikuotas miokardo in-
farktas, � zinis nuovargis keliaujant ir t.t.) [1–9, 11]. 

Daugiau šilumos netenkama išgėrus daug alkoholinių 
gėrimų (vazodilatacija), sergant dermatitais, nudegus, šąlant 
vėjuotame ore, vandenyje [1–6, 8, 9]. Pagrindinė predispo-
nuojanti priežastis (50–75 proc. atvejų) – alkoholis [2–4]. 
Todėl tarp sušalusiųjų santykiu 2,5:1 dominuoja vyrai [5]. 

Centrinė hipotalaminė termoreguliacija, susijusi su 
etniniais reiškiniais, yra labili tarp naujagimių ir senyvų 
žmonių. Senyvų žmonių apsauginės reakcijos į šaltį yra sil-
pnesnės – vazokonstrikcija ir drebulys. Todėl jie gali sušalti 
net tais atvejais, kai kambario temperatūra žemesnė negu 
18 °C, o ypač kai žemesnė negu 15,5 °C. Centrinę termore-
guliaciją sutrikdo uremija, diabetinė ketoacidozė, subarach-
noidinės hemoragijos, kita smegenų patologija, pogumbu-
rio disfunkcija, apsinuodijimas neuroleptikais, opioidais, 
barbituratais, įvairiais raminamaisiais, anglies monoksidu. 
Anestetikai, spindulinė anestezija, trauminis kaklo, viršuti-
nės krūtininės dalių nugaros smegenų pažeidimas, slopin-
dami drebulį, mažindami vazokonstrikcijos slenkstį, taip 
pat gali lemti sušalimą [1–6, 8–11, 13, 14]. 

Klinikiniai ir laboratoriniai sušalimo požymiai nėra 
speci� ški. Tik kai kurie elektrokardiogra� niai (EKG) pa-
kitimai laikomi speci� škais, todėl EKG įvertinimas labai 
svarbus diagnozuojant sušalimą. 

Klasikiniai EKG hipotermijos požymiai [2, 14]:   
• smulkios reguliarios arba intermituojančios reguliariais 

intervalais izoelektrinės linijos osciliacijos. Osciliacijas 
sukelia akimis nepastebimas skeleto raumenų drebėji-
mas. Jos dažnai neįvertinamos, siejamos su ligonio ju-
desiais ar EKG technikos sutrikimais; 

• J (Osborno) bangos; 
• sinusinė bradikardija; 
• PR, QRS ir QT intervalo pailgėjimas; 
• įvairūs širdies ritmo sutrikimai, vėliau (kūno tempera-

tūra apie 18°C) – asistolija. EKG pokyčių pradeda at-
sirasti, kai kūno temperatūra nukrinta iki 33°C [2, 14, 
20]. 
Kūno temperatūrai nukritus iki 35°C [20, 22], net iki 

32,2 °C [1, 3–5], dėl simpatinės nervų sistemos stimulia-
cijos gali būti pastebima sinusinė tachikardija. Tačiau daž-
niausiai, kūno temperatūrai tapus ≤35 °C, ypač <32,2 °C, 
registruojama sinusinė bradikardija. Ją sąlygoja metaboliz-
mo slopinimas ir tiesioginis hipotermijos poveikis širdies 
automatizmo funkcijai [3–5, 7, 13–15, 17, 20, 22, 23, 27, 
28]. 

Minėtos izoelektrinės linijos osciliacijos – skeleto rau-
menų drebėjimas, gebantis didinti šilumos gaminimąsi net 
2–5 kartus, yra vienas gelbstinčių mechanizmų. Jis regis-
truojamas iki 32,2 °C hipotermijos lygio ir, jai ryškėjant, 
išnyksta [3, 5, 17, 23]. Jų buvimas patikimai (p=0,047) di-
dina nukentėjusiųjų išgyvenamumą [3, 26] (1 pav.). 

Kūno temperatūrai sumažėjus iki ≤33 °C, ilgėja PR 
(galimos net atrioventrikulinės blokados) ir QT intervalai, 
platėja QRS [1, 3, 7, 12–15, 17, 20, 23–25, 27–30] bei at-
siranda J (Osborno) banga [9, 12, 13, 17, 21, 22, 24, 31]. 

J banga – teigiama (>1 mm) išgaubta de� eksija („kup-
ranugario kupros“, „kupolo“ ženklas – 3,25), matoma 
ties QRS komplekso ir ST segmento jungtimi. Geriausiai 
ji užregistruojama standartinėse II, III, aVF ir krūtininė-
se V4–V6 derivacijose [7, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 25, 29] 
(2 pav.). Kūno temperatūrai mažėjant, ji gali būti ir visose 
derivacijose [15, 23, 25]. Bangos amplitudė koreliuoja su 
kūno temperatūros mažėjimu [3, 14, 19, 23, 25, 27]. Ji 
gali būti milžiniška ir dydžiu priminti R dantelį [15] (3,4 

1 pav. EKG V3–V4 derivacijose tarp QRS kompleksų užregistruotos labai aiškios izoelektrinės linijos osciliacijos
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2 pav. J (Osborno) banga standartinėse II, III, aVF derivacijose

3 pav. Milžiniška J (Osborno) banga

pav.). Aprašyta net esant kūno temperatūrai tik 34 °C [29]. 
Kai hipotermija žemesnė nei 30–32°C, bangos dažnis sie-
kia 80 proc. [1, 3, 5, 12, 14, 15, 22, 23, 25]. Prognostinės 
reikšmės išgyvenamumui neturi [23, 26]. Išnyksta ligonį 
atšildžius [7, 12, 22, 29], nors gali išlikti dar 12–24 val. po 
normotermijos [14]. 

J banga paprastai dar vadinama Osborno banga, nes J. 
J. Osbornas 1953 m. sukėlė ją hipoterminiams šunims ir 
nuodugniai tai aprašė. Tačiau pirmą kartą ligoniui su hipo- 4 pav. Milžiniška J (Osborno) banga
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termija ją aprašė 1938 m. W. Tomaszewski. Panašią bangą 
ligoniui su hiperkalcemija paminėjo F. Krausas ir bendraau-
toriai 1920–1922 m. [14, 15, 17, 23, 32]. J bangos genezė 
siejama su veikimo potencialo netolygiu pasiskirstymu skil-
velių miokardo sienelėje. Veikimo potencialas aiškus epi-
karde, bet ne endokarde. Šis voltažo gradientas ir pasireiškia 
J banga EKG [3, 14–17, 23, 25, 32]. 

Nors J banga vertinama kaip patognominis hipoter-
mijos požymis [1, 2, 9, 32, 36], ji tėra speci� škiausias jos 
požymis [23], o ne patognominis [14, 23]. Šis EKG feno-
menas gali būti užregistruotas esant hiperkalcemijai [12, 
14–17, 32, 33], Brugados sindromui (tik banga stebima 
dešiniosiose, o ne kairiosiose krūtininėse derivacijose [12, 
14, 16, 17, 32, 33]) ankstyvos repoliarizacijos sindromui 
[12, 14], vazospastinei anginai [32], širdies sustojimui dėl 
sedacinių vaistų perdozavimo [32], smegenų pažeidimui po 
gaivinimo, subarachnoidinei hemoragijai ar ženkliam sme-
genų pažeidimui [14, 15, 17, 32, 33]. J de� eksija I ir aVL 
derivacijose aprašyta įvykus ūmiai kairiosios juosiančios 
vainikinės arterijos okliuzijai [32]. 

Kūno temperatūrai sumažėjus iki 28–30 °C, net iki 32 
°C, atsiranda širdies aritmijos. Pradžioje dažniausiai prie-
širdžių virpėjimas [1, 5, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 31]. Kūno 
temperatūrai nukritus žemiau 29 °C, prieširdžių virpėji-
mo dažnis siekia net 60 proc. [25]. Jis paprastai būna su 
gana retu skilvelių susitraukimų dažniu (dėl pablogėjusio 
atrioventrikulinio laidumo) [5, 25] ir jo buvimas blogina 
prognozę [26]. Kūno temperatūrai nukritus iki 28 °C ar 
daugiau, prasideda skilvelių virpėjimas ar plazdėjimas [3, 
4, 9, 23, 25]. Kai temperatūra 22 °C, atsiranda maksimali 
skilvelių virpėjimo rizika, 18 °C – asistolija. 

Hipotermijos atveju galima pastebėti ir ST segmento 
bei T dantelio pokyčių (5 pav.). Dažniau būna T dantelio 
inversija [3, 23, 27, 28], nors dantelis gali būti ir aukštas, ir 
net simuliuoti ūmią miokardo išemiją ar miokardo infarktą 
ar hiperkalemiją [13, 24]. ST segmentas kairiosiose krūtini-
nėse derivacijose dažniau gali būti dislokuotas žemyn, nors 
gali būti ir pakilęs [9, 22, 26]. 

Kai odos temperatūra apie 0 °C, o šerdinė kūno tempe-
ratūra apie 23 °C, naudojantis paviršiniais elektrodais gali-
ma EKG nebeužregistruoti ir pamanyti, kad toks ligonis yra 
miręs. Tačiau juos auskultuojant gali būti girdimi silpni šir-
dies tonai. Tokį ligonį privalu neatidėliotinai gydyti [18]. 

Eksperimente su paršiukais, didinant jiems hipotermi-
ją, pastebėtas laipsniškas QRS komplekso ir T dantelio am-
plitudžių mažėjimas, kai P danteliai reliatyviai išlikdavo ne-
pakitę [18, 23]. Tai siejama su bioelektrinių procesų širdyje 
pokyčiais, progresyviai blogėjančiais skilvelių kontrakcija 
ir atrioventrikuliniu laidumu. Autoriai [18] šiame eksperi-
mente, jei neužregistruodavo EKG paviršiniais elektrodais, 
panaudodavo tam ir adatinius bei epikardinius elektrodus. 

5 pav. EKG be sinusinės bradikardijos (ŠSD 50/min.), J (Osbor-
no) bangos kairiosiose krūtininėse derivacijose, registruotas ryš-
kus QT intervalo pailgėjimas (680 ms) su T dantelio inversija

HIPOTERMIJOS SUKELTŲ SPECIFINIŲ EKG 
POKYČIŲ RADIMO IR ĮVERTINIMO REIKŠMĖ  

Standartinis klinikinis termometras žemesnės negu 34–
34,4 °C (93,2–94 °F) kūno temperatūros neregistruoja [1, 
5]. Kaip minėta, termometrų, tinkamų mažai kūno tem-
peratūrai matuoti, dar trūksta [1, 4, 8]. Nors hipotermijos 
diagnozė dažnai aiški dar prieš EKG užrašymą, kai kurioms 
ligonių grupėms tik EKG radiniai padeda teisingai įver-
tinti jų būklę. Tai seni, neįgalūs žmonės, benamiai, pikt-
naudžiaujantys alkoholiu, sergantieji hipotireoze, diabetu, 
diabetine ketoacidoze [13, 25], ligoniai po operacijų, anes-
tezijos [11, 25], autologinio periferinių kamieninių ląstelių 
perpylimo [15], skendę [18] ir kt. Neretai net nepagalvo-
jama, kad jiems gali būti gretutinė hipotermija. EKG svar-
bi ir nedidelei ligonių grupei, kuriems taikoma gydomoji 
hipotermija [34–36]. Net nedidelio laipsnio hipotermija, 
esant bet kokiai patologijai, didina tiek ligos trukmę, tiek 
mirštamumą nuo jos [5, 11]. 
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