
Sydämen sähköinen toiminta



Aktiopotentiaali

• sydän on autonominen elin, sen toiminta on 
automaattista ja itse säädeltyä, 

• sydämen supistumisen saa aikaan erikoistuneissa 
sydänlihassoluissa syntyvä ja tapahtuva sähköinen 
impulssi eli aktiopotentiaali, sähköverkko levittää 
sähköimpulssin jokaiseen sydämen supistuvaan osaan 
kahta reittiä:

1) sähköimpulssi etenee ketjureaktiona sydänlihas 
soluissa ns. johtojärjestelmää pitkin, aiheuttaen 
sydänlihaksen supistumisen



2) Impulssi johtoratajärjestelmä
• Johtoratajärjestelmä koostuu sydämen oikean eteisen 

takaseinämässä olevasta: 
• 1) SA (sino atrial node) sinussolmukkeesta (sydämen 

oma tahdistin), impulssi leviää eteisjohtoratoihin (3 kpl + 
Bachmanin kimppu 1kpl vasen eteinen) ja eteislihaksiin, 
jatkuen sieltä 

• 2) Atrioventricular (AV), eteiskammion solmukkeen läpi 
• 3) Hisin kimppuun ja sen oikeaan ja vasempaan 

johtoratahaaraan 4) Purkinjen säikeisiin, leviten 
sydänkammiolihaksen sisäkalvon alla oleviin risteikkäisiin 
lihassyihin 

• Sinussolmuke pitää yllä sydämen säännöllistä rytmiä, n 
60-80x/ min

• Johtoratajärjestelmän solut johtavat sähköimpulssia 
nopeammin (johtumisnopeus 2-4m/s) kuin tavalliset 
sydän lihassolut (0,5m/s)





Sydämen sympaattinen / parasympaattinen hermotus



Leposykkeet
• Sino atrial solmukkeen (sydänlihas solujen 

kertymä), leposyke n 60-80x/min
• AV (eteiskammio solmuke), leposyke n 

40-60x/min, itsenäinen toimija jos SA ei toimi
• Hisin kimppu (eteiskammio kimppu), yhdistää 

eteiset ja kammiot, leposyke n 15-40x/min
• Purkinjen säikeet leposyke n 15-40x/min, 

sydänkammiolihaksen sisäkalvon alla olevat 
risteävät lihassolut, erikoistuneet 
supistuskäskyn levitykseen



• Impulssi johtoratajärjestelmällä on kaksi 
tehtävää; 

• a) aktiopotentiaalin leviäminen kaikkialle 
sydämeen, tällöin kammiolihas supistuu lähes 
yhtä aikaa ja paine kammiossa nousee  

• b) jarruttaa impulssien kulkua eteisistä 
kammioihin koska siellä ei ole a) Purkinjen 
säikeitä, b) eteisiä ja kammioita erottava Anulus 
Fibrosus toimii sähköeristeenä ja hidastaa 
impulssia 

• AV solmuke johtaa aktiopotentiaalia riittävän 
hitaasti, (0,05m/s) että eteiset ehtivät supistua 
täysin ennen kuin kammioiden supistuminen 
alkaa, tällöin kammiot ehtivät täyttyä kunnolla 
ennen kuin veri menee valtimoihin



  - johtoratajärjestelmä: itsenäinen, ulkoisista 
tekijöistä riippumaton

  - omaleimainen, poikkeaa normaali 
hermosoluista:

   - jänniteriippuvainen: alkaa -50mV--> loppuu 
+10mV 

   - sydänlihassolut: nopea palautuminen, poikkeaa 
luustolihas soluista, joissa hitaampi 
palautuminen :

   - lepopotentiaali negatiivisempi: alkaa -90mV--> 
loppuu +25mV

   - Na / Ca / K solupumppu
   



• Sydämen toimintaa säätelee autonominen hermosto 
ja hormonaaliset tekijät

• Aktiopotentiaalissa solukalvon sähköinen jännite-ero 
muuttuu sydänlihas solukalvon sisä- ja ulkokalvolla;  
supistus aktivaation saavuttaessa solukalvon, 
natrium- kalium ioniläpäisevyys kasvaa ionikäytäviä 
pitkin ja lepovaiheessa palataan perustilaan



keskushermosto-sydän-hormoni yhteys
Baroreseptorit: mittaavat verenpainetta aortan kaari/kaulavaltimo 

alueella
Kemoreseptorit: havaitsevat veren Ph sekä happi/ hiilidioksidi 

osapaineen muutoksia



CNS + sympaticus



Sympaattinen / parasympaattinen kontrolli



 Vagus X aivohermo

Vagushermon tehtävä on laskea 
sydämen sykettä.
Oikean puolen vagus hermottaa 
sinus solmukkeen (SA-node).
Vasemman puolen vagus 
hermottaa eteiskammio 
solmukkeen (AV-atrio ventricular 
node).
Normaali sinussolmukkeen 
rytmittämä lepopulssi n 60-80x/min
Jos Vagus ei säätele normaalisti 
syke n 100-120 x/min.



Vagus - Medulla



Prac

• ylempi käsi tunnustelee sulcus interventricularis / alempi käsi 
C7-Th4

    -tunnustele sydäntä ja sen sähkömagneettista jännitettä:
    -tunnetko impulssin leviämisen oikealta vasemmalle, 

eteis-kammion annulus fibrosus, hisin kimppu ja purkinjen 
säikeet, vasen puoli sydämestä ja vasen kammio

    - synkronoi CNS: medulla – ganglio impar
    - seuraa keuhkohengitystä ja primääri hengitystä-  synkronoi


