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Р-вълна

в прекордиалните отвеждания е
малка, заоблена дефлекция, която
обикновено е положителна във V3V6 и положителна или бифазна във
V1-V2. Когато е бифазна, втората
й компонента е негативна и не
надвишава по площ началната положителна част на Р-вълната.
Някои наблюдения върху синусовата електрограма сочат, че
понякога спонтанно водачът на
ритъма може да се измести от
SA-възела. Предсърдният епикарден мепинг по време на кардиохирургична интервенция сочи, че
при болни със “синусов” ритъм
импулсът се заражда в дясно предсърдие извън SA-възела и може да
е с многоцентров произход. Това
поне отчасти може да обясни
промените в морфологията на Рвълната, наблюдавани често при
лица със синусов ритъм.
Продължителността на Р-вълната, отразяваща продължителността на предсърдната
активация, варира при нормалния
здрав възрастен между 0,08 и 0,11
sec. В някои проучвания в голяма
част от ЕКГ се регистрират Рвълни с продължителност от 0,120,13 sec. Lepeschkin предлага 0,085
sec. за средна продължителност
на Р-вълната със стандартно отклонение от 0,015 sec. От практическа гледна точка стойности
над 0,11 sec. се считат за патологични.
Оста на Р-вълната във фронталната равнина е насочена надолу и
назад, което отговаря на посоката на предсърдното възбуждение.
Оста, определена по периферните отвеждания, варира между 0о

Предсърдното
електрическо
активиране започва от синусовия
(SA) възел, разпространява се радиално, като деполяризира дясното
предсърдие, междупредсърдната
преграда и едва след това лявото
предсърдие (фиг. 16). Последни в
лявото предсърдие се деполяризират върхът на ухото или задно-

Фиг. 16

долната зона. Описани са три проводни пътя, съдържащи влакна на
Пуркинйе, които свързват SA-възела с атриовентрикуларния (AV)
възел (фиг.17). Наречени са преден,
среден и заден интернодален път.
Лявото и дясното предсърдие се
свързват чрез снопа на Bachmann,
чиято роля в проводната система на човека все още не е напълно
изяснена. От практическа гледна
точка началната част на Р-вълната в повърхностната ЕКГ може
да се приеме като образ на генерирания деснопредсърден електрически потенциал, последната
част на Р-вълната може да се приеме за образ на левопредсърдния
потенциал, а междинната част
изобразява едновременно двете
предсърдия.
V1 и V2-прекордиални отвеждания “гледат” деснопредсърдния
вектор, който се движи към тях,
и записват положителна вълна,
отговаряща на деполяризацията
на дясното предсърдие. ЛевопредНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2002

Фиг. 17. ИНП - интернодален път,
ЛБ - ляво бедро, ДБ - дясно бедро, Нсноп на Hiss, В - сноп на Bachmann,
ПФ - преден фасцикул, ЗФ - заден
фасцикул.

сърдният вектор се отдалечава
от тези отвеждания и деполяризацията на лявото предсърдие
се “вижда” като негативна вълна
(фиг. 18). Отвежданията V3-V6
“виждат” едновременно деснопредсърдната и левопредсърдната
деполяризация, които се движат
към тях, и следователно Р-вълната в тези отвеждания е положителна. Нормалната Р-вълна

Фиг. 18

и +75о, като най-чести са случаите
на електрическа ос между +45о и
+60о. Р-вълната е винаги положителна в I, II и отрицателна в aVR.
В III отвеждане може да бъде положителна, отрицателна или бифазна. Ако тя е бифазна, началната 
част е положителна, а терминалната - отрицателна. Р-вълната
в aVL също може да показва промени в поляритета. Сравнително
най-често се открива отрицателна Р-вълна. Ако тя е бифазна, притежава негативно-позитивна характеристика. В aVF обикновено
Р-вълната е положителна, но може
да бъде регистрирана бифазна или
плоска.
В прекордиалната ЕКГ-серия Рвълната обикновено е бифазна във
V1 и V2. Ранните сили на деснопредсърдна деполяризация са насочени
напред, а късните сили на левопредсърдна деполяризация - назад,
поради което конфигурацията на
Р-вълната е позитивно-негативна.
Във V1 може да се запише напълно
позитивна или напълно негативна дефлекция, но Р-вълната във
V2 рядко е изцяло негативна. В
останалите прекордиални ЕКГ - отвеждания обикновено Р-вълната е
положителна поради разпространяването на електрическия импулс
в предсърдията отдясно наляво.
Нормалната Р-вълна може да бъде малка двугърба или слята. Това
най-вероятно се дължи на преминаването на импулса на деполяризация от дясното към лявото
предсърдие. Според някои автори
интервалът между двата върха
на нормалната двугърба Р-вълна не
бива да надхвърля 0,03 sec. Често
обаче при млади здрави индивиди
може да се регистрира двуфазна
Р-вълна с интервал между върховете, по-голям от 0,03 sec., достигащ до 0,05 sec.
В покой обикновено амплитудата на Р-вълната в периферните
отвеждания не надвишава 0,25
mV. Положителната част на Рвълната в прекордиалната серия
не надминава 0,15 mV. Във V1 отрицателната част обикновено е
по-малка от 0,1 mV. Според Morris
при здрави лица произведението
на максималната негативна амплитуда в миливолти и продължителността на негативното
отклонение в секунди не трябва
да надвишава 0,003. При интер-

претирането на Р-вълната в
клиничната практика, ако отрицателната й компонента във V1
заема едно малко квадратче или
повече (0,04 sec. или повече), то
тя се приема за абнормна /Р-терминални сили/.

PR-ИНТЕРВАЛ
PR-интервалът се измерва от
началото на Р-вълната до началото на QRS-комплекса. Някои
електрокардиолози предпочитат
термина PQ-интервал, тъй като
това е интервалът, измерван при
наличието на Q-зъбец. Електрофизиологично PR-интервалът отразява времето между началото
на предсърдната деполяризация и
началото на камерната деполяризация. При нормално AV-провеждане интервалът включва времето,
необходимо за предаването на
импулса от предсърдията през AVвъзела, снопа на Хис, двете бедра
и фибрите на Пуркинйе до началото на камерната деполяризация.
В него не се включва времето за
предаване на импулса от SA-възела
до дясното предсърдие.
Нормално продължителността
на PR-интервала при възрастни е
между 0,12 и 0,20 sec., като най-често измерваната стойност е 0,16
sec. Обикновено при деца е по-къс,
а при стари хора е по-дълъг. Може
да се скъси при увеличаване на сърдечната честота. Препоръчва се
да бъде измерван във II отвеждане, тъй като, от гледна точка на
точността, PR-интервалът трябва да се оценява в отвеждането с
най-широка и висока Р-вълна и найпродължителен QRS-комплекс. С
това се избягва неточността на
измерването в случаите на неоценяване на изоелектрична начална
част на Р-вълна и QRS-комплекс.
Чрез записа на снопа на His е
установено, че голямата част от
AV-проводното време отразява
провеждането на импулса в близост до снопа на His. AH-времето,
което отразява времето между
потенциалите, регистрирани на
интракавитарната електрокардиограма от долната част на
дясното предсърдие и от снопа
на His, е между 50 и 130 msec. HVвремето, или интервалът между
спайка на хисограмата и началото
на камерната дефлекция, е между
35 и 55 msec. Предимно забавено-

то провеждане през AV-възела е
отговорно за удължаването на
AH-интервала.
PR-сегментът е хоризонталната част на ЕКГ, разположена
между края на Р-вълната и началото на QRS-комплекса. Продължителността му зависи от продължителността на Р-вълната
и от времето на предаване на
електрическия импулс през AVвъзела. Обикновено сегментът
е изоелектричен, но често може
да се измести в посока, обратна
на поляритета на Р-вълната.
Неговата депресия може да се
установи във всички конвенционални отвеждания с изключение
на aVR. Тази PR-девиация се дължи
предимно на предсърдната реполяризация. При здрави лица средното снижаване на PR-сегмента е
по-малко от 0,8 тт, а елевацията
е под 0,5 тт. Обикновено висока
Р-вълна по-често се съпътства
от по-изразена депресия на PR-сегмента, а нисковолтажната Р-вълна по-рядко се свързва с промени в
PR-сегмента.

QRS-комплекс
КАМЕРНО АКТИВИРАНЕ
QRS-комплексът отразява величината на електрическата сила,
генерирана от камерната деполяризация. При нормално камерно
активиране камерното възбужде-
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ние започва от средната трета
на междукамерната преграда по
левокамерната повърхност (фиг.
19). Импулсът след това се разпространява надясно. Durrer и сътрудници са установили, че в човешкото сърце е налице ранно камерно
активиране в предната и задната
парастернална зони, като генерираните в тези две зони импулси са
в противоположна посока и взаимно се неутрализират. Деполяризацията на дясната камера започва
малко след началото на активирането на лявата камера (фиг. 20,
фиг. 21). Възбуждението започва
от септалната повърхност на
дясната камера в близост до предния папиларен мускул, след което
импулсът се разпространява наляво. Поради по-голямата зона на
деполяризация в лявата септална
половина в сравнение с тази от
дясно, септалното активиране се
очертава отляво надясно.
Скоро след началото на септалното активиране импулсът достига по мрежата на Пуркинйе до
почти всички субендокардни зони
на миокарда във върховата зона и
свободната стена на камерите.
По вътрешните връзки на камерната стена вълната на деполяризация се разпространява във всички посоки поради проникване на
влакната на Пуркинйе в дълбочина
в миокарда (фиг. 17).
Последна се деполяризира базалната част на септума и заднобазалната зона на свободната
стена на лявата камера. Късното
пристигане на импулса може лесно да се обясни с разреждането
на влакната на Пуркинйе в тази
зона. Основната посока на разпространение на импулса в камерната
стена е навън и назад. В базалната
част на септума вълната се разпространява към основата и се
движи отляво надясно.
Накратко, поради своята голяма
мускулна маса, предимно лявата
камера допринася за сформирането на QRS-силите. Началото на
активирането на лявата част на
септума създава вектори, разпространяващи се надясно и напред.
Основните камерни сили в свободната стена на лявата камера
са ориентирани наляво и надолу.
Късното активиране на заднобазалните зони на лявата камера се
съпровожда от сили на QRS-комНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2002

Фиг. 20
плекса, насочени назад. Поляритетът и амплитудата на различните компоненти на QRS-комплекса
в различните отвеждания се определят от връзката между тези
вектори и електрическата ос.

КРИТЕРИИ ЗА НОРМАЛНА
МОРФОЛОГИЯ
НА QRS-КОМПЛЕКСА
QRS-комплексът във V1 е с rSморфология, а във V6 – с qR - морфология. Нормалната прогресия на
камерния комплекс в прекордиалната серия е представена на фиг.
22. Линия АВ показва, че R-зъбецът
във всяко следващо отвеждане е
по-висок от предходното. Линия

CD сочи, че е нормално R-зъбецът
във V6 да бъде колкото във V5, а
линия EF сочи, че R-зъбецът във V6
нормално може да бъде висок, отколкото е във V4. Линия JI показва,
че е нормално S-зъбецът да намалява и да изчезне във V5-V6. Често
S-зъбецът във V2 е по-голям от Sзъбеца във V1 (линия GH). Линията
KL сочи зоната на прехода. След
тази линия волтажите на камерния комплекс са положителни.
Основните характеристики на
формирането на камерния комплекс са:
Най-общо големината на началната положителна част на
камерния комплекс (r- или R-зъбец)

Фиг. 21

Фиг. 22. Линия A-B показва, че R-зъбците във всяко прекордиално отвеждане са по-големи във всяко следващо от серията V1-V6. Линия C-D - дори
при норма R-зъбецът във V6 може да бъде по-нисък от този във V5. Линия
E-F - нормално е R-зъбецът във V4 да бъде по-висок от този във V5, когато
последният е по-висок от този във V6. Линия J-I - големината на S-зъбците прогресивно намалява в прекордиалната серия и те могат напълно да
изчезнат. Линия G-H - S-зъбецът във V2 обикновено е по-дълбок от този във
V1. Отвежданията преди линия K-L са с начална позитивна дефлекция (rзъбец). Отвежданията след линията K-L са с малка негативна дефлекция
(q-зъбец).

се повишава прогресивно от V1
към V6. В някои случаи е нормално
R-зъбецът във V6 да бъде по-малък
от този във V5. Нормално е понякога R-зъбецът във V5 да бъде понисък от този във V4, като в тези
случаи R-зъбецът във V6 е по-нисък
от R във V5.
Големината на негативната вълна след r-зъбеца (s- или S-зъбец) не е
задължително да намалява във V1 и
V2 отвеждане, но след тях прогресивно намалява.
Посоката на началната част на
QRS-комплекса е положителна във
V1 и V2 (може и във V3), след което
става негативна във V4 -V6. По
този начин V1-V3 започват с малък
r-зъбец, а V4 -V6-отвеждания започват с q-зъбец.
Трябва да се знаят три важни
особености:
Прогресивното увеличаване на
амплитудата на r-зъбеца от V1
към V6-отвеждане е в резултат
на постепено увеличаване на мускулната маса под съответните
електроди и тъй като деполяризацията винаги е от ендокард към
епикард, влиянието на мускулната
дебелина се отразява на амплитудата на камерния комплекс (фиг.
23). Промените във волтажа в резултат на миокардната деполяризация задължително се увеличават
от V1 до V6.
Тъй като отвеждане V6 е най-отдалечено от сърцето в сравнение
с другите прекордиални отвеждания, R-зъбецът във V6, и понякога
във V5, може да бъде по-нисък от
този във V4.
Високият положителен зъбец в
левите прекордиални отвеждания
се дължи на деполяризация на сво-
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бодната стена на лявата камера.
Този процес допринася и за появата на дълбоките S-зъбци в десните отвеждания. Следователно, с
увеличаване на амплитудата на
R-зъбеца, амплитудата на S-зъбеца
намалява.

Завъртане на сърцето
по и обратно
на часовниковата
стрелка
Обсъдихме нормалната характеристика на камерния комплекс, но
трябва да се знае, че съществуват
нормални вариации на морфологията на QRS-комплекса. Вариациите,
наричани завъртане по или срещу
часовниковата стрелка, са важни,
не защото имат голямо клинично значение, а защото показват
вариации между различните хора
и могат да заблудят неопитния,
разчитащ ЕКГ-записа. Тези вариации са подобни на цвета на очите
и големината на носа. “Завъртането” на сърцето се установява
при съпоставка на ЕКГ-записите в
популацията, но не се установява
при сравняването на записите на
един и същи болен. “Завъртането”
на сърцето отразява относителната електрическа позиция на двете камери и е свързано с тяхната
нормална анатомична позиция в
гръдния кош. Оста на завъртане
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на сърцето е свързана с предно,
долно или ляво предлежание на
лявата камера или с предно, погорно или дясно предлежание на
дясната камера.
Оста на завъртане не трябва да
се бърка с електрическата ос на
сърцето. Интерпретирането й
е подходящо за определяне на положението на сърцето от гледна
точка на предлежанието на дясната или лявата камера.
Завъртането на сърцето по
оста му се определя, като сърцето се “гледа” отдолу, от проксималната му част (фиг. 24).
В нормалната междинна позиция
отвежданията V1, V2 и V3 са пред
дясната камера, а V4, V5 и V6 са
пред лявата камера. Пътят на
деполяризация на камерите е през
междукамерната преграда отляво
надясно и следователно към V1, V2
и V3 и се отдалечава от V4, V5 и
V6. Следователно, първите три
отвеждания ще бъдат с начален
положителен r-зъбец, а вторите три отвеждания - с начален
отрицателен q-зъбец. Първите
три отвеждания също така са с

Фиг. 25

доминиращ негативен S-зъбец,
а вторите три – с доминиращ
положителен R-зъбец. Зоната на
промяна между ЕКГ-отвежданията
(в случая между V3 и V4) се нарича
“зона на прехода”. Тя показва линията на междукамерната преграда.
Мястото на “зоната на прехода”
в прекордиалната серия е или на
прехода между доминиращите негативни и доминиращите положителни дефлекции, или в зоната на
промяна между началните положителни и началните отрицателни
отклонения. Тези два начина на
определяне не винаги съвпадат,
но е прието да се говори за “зона
на прехода”, а не за “точка на прехода”. Нормалната междинна позиция е представена на фиг. 25 (а),
където сърцето е представено
гледано отдолу. АВ-линията сочи
“зоната на прехода”. Завъртането
по часовниковата стрелка и завъртането срещу часовниковата
стрелка са представени на фиг.
26 (b)(c). При завъртането по часовниковата стрелка голяма част
от дясната камера подлежи под
прекордиалните отвеждания и зо-
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ната на прехода е изместена наляво (между V5 и V6). При завъртане
обратно на часовниковата стрелка лявата камера подлежи под
болшинството прекордиални отвеждания, зоната на прехода се
измества надясно и може да бъде
между V1 и V2.
Понякога може да се регистрира
ЕКГ с крайно завъртане по или обратно на часовниковата стрелка
(фиг. 27).

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НА QRS-КОМПЛЕКСА
Продължителността на QRSкомплекса отразява времето на
камерно активиране. Измерването му трябва да се осъществява
в отвеждането с най-широк камерен комплекс, понеже в някои случаи началният и крайният вектор
могат да бъдат перпендикулярни
на оста на отвеждането, да се
изобразят като изоелектрична линия и да се запише тесен камерен
комплекс. Въпреки че най-често
интервалът се измерва в периферните отвеждания, не бива да
се забравя, че прекордиалните
отвеждания, особено V2 и V3, могат да са с най-широк камерен
комплекс. Друго затруднение при
точното измерване се дължи на
това, че камерната реполяризация обикновено започва преди
пълната деполяризация. По такъв
начин се получава припокриване
и сливане на крайната част на
QRS-комплекса и началото на STсегмента. Краят на QRS-комплекса
е неясен, като това се наблюдава
по-често в прекордиалните отвеждания. Началото и краят на
камерното активиране могат да
се установят по-точно, ако се осъществява паралелен запис на всички ЕКГ-отвеждания. Определен по
този начин, QRS-интервалът е
леко по-дълъг в сравнение със записания на едноканалната ЕКГ. При
едноканален запис измерването се
осъществява върху най-широкия
комплекс, независимо дали той е
в периферно или прекордиално отвеждане.
Здравият възрастен човек е с
продължителност на QRS -комплекса, варираща между 0,06 и
0,10 sec., като при половината от
хората е с продължителност 0,08
sec. Понякога при здрави лица камерният комплекс може да бъде и
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2002

Фиг. 26

Фиг. 27

0,11 sec. При мъжете се наблюдава
леко удължен-QRS комплекс в сравнение с жените.

Морфология
и амплитуда
на QRS-комплекса
Морфологията и амплитудата
на QRS-комплекса зависят от някои конституционни параметри.
Амплитудата намалява с напредване на възрастта, като промените са най-изявени след 40-та
годишнина. С увеличаване на теглото амплитудата на камерния
комплекс намалява. Нормалните
стойности на Q-R-S-зъбците и
Т-вълната при мъжете и жените
са описани от Lepeschkin и са представени на табл. 1.
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I

II

III

aVR

ПЕРИФЕРНИ ОТВЕЖДАНИЯ
Морфологията на камерния
комплекс в периферните отвеждания зависи от ориентацията и
амплитудата на QRS-векторите
във фронталната равнина. Поляритетът на основното отклонение е свързан с посоката на
средния QRS-вектор или ос и се
определя от проектирането на
QRS-вектора върху оста на тези
отвеждания. Тъй като нормалната електрическа ос е между -30°
и +105о в I отвеждане, обикновено
са записва доминиране на R-зъбец,
с изключение при млади хора с
дясна електрическа ос, където отношението R/S може да бъде помалко от 1. Това обаче важи за aVL,
където QRS може да бъде изцяло
негативен при електрическа ос на
QRS от +90о или повече. Във II отвеждане задължително има изразен R-зъбец, ако средният вектор
е положителната равнина при
нормална електрическа ос. Векторът винаги е насочен негативно
към aVR, поради което в това
отвеждане винаги се записват негативни дефлекции. По принцип в
aVF камерният комплекс е положителен, особено при млади хора.
Разположението на III отвеждане
определя и различната морфология
на QRS-комплекса в това отвеждане. Ако електрическата ос е между
+30о и +75о, средният QRS-вектор
е перпендикулярен на това отвеждане. Лекото изместване на
посоката на QRS-вектора може да
промени това отвеждане от позитивно в негативно и обратно.

възраст

отвеждане

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀
12-16
16-20
20-30♂
20-30♀
30-40♂
30-40♀
40-60♂
40-60♀

Q-зъбец
1.0 (0-3.0)
0.3 (0-1.3
0.3 (0-2.6)
0.1 (0-1.0)
0.2 (0-1.2)
0.2 (0-1.1)
0.2 (0-1.1)
0.2 (0-1.2)
1.0 (0-2.5)
0.5 (0-2.8)
0.5 (0-2.1)
0.3 (0-2.2)
0.3 (0-1.3)
0.2 (0-1.3)
0.3 (0-1.2)
0.2 (0-1.5)
1.6 (0-5.0)
0.6 (0-4.6)
0.6 (0-2.6)
0.6 (0-2.2)
0.5 (0-2.0)
0.3 (0-1.0)
0.4 (0-2.4)
0.4 (0-2.0)
7.9 (0-14.0)
2.1 (0-9.0)
2.5 (0-11.5)
2.5 (0-11.5)
2.1 (0.9.0)
2.1 (0-9.0)
2.0 (0-8.5)
2.0 (0-8.5)
1.0 (0-6.0)
0.5 (0-2.5)
0.3 (0-3.5)
0.3 (0-3.5)
0.3 (0-2.3)
1.1 (0-1.3)
1.2 (0-1.3)
2.2 (0-1.4)
1.3 (0-3.0)
0.8 (0-3.8)
0.5 (0-2.2)
2.2 (0-1.6)
1.3 (0-1.3)
0.3 (0-1.2)
0.2 (0-1.2)
0.2 (0-1.1)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1 (0-1)
1.1 (0-1)
0 (0-0.4)
0 (0-0.4)
0 (0-0.5)
0 (0-0.5)
0 (0-0.4)
0 (0-0.4)
0.5 (0-3.0)
1.1 (0-1.0
0.3 (0-2.9)
1.1 (0-0.7)
1.2 (0-1.7)
0.2 (0-1.4)
1.1 (0-1.0)
1.2 (0-1.3)
1.3 (0-4.0)
0.5 (0-2.8)
0.7 (0-3.1)
0.3 (0-1.2)
0.4 (0-2.0)
0.3 (0-1.8)
0.3 (0-1.6)
0.3 (0-1.2)
1.3 (0-2.5)
0.6 (0-4.2)
0.7 (0-2.6)
0.4 (0-1.8)
0.5 (0-1.6)
0.3 (0-1.5)
0.4 (0-1.5)
0.3 (0-1.4)

R-зъбец

S-зъбец

5.9 (0-1.1)
4.3 (1.8-9-5)
5.7 (1.3-12.9)
4.8 (1.3-9.5)
5.4 (1.8-11.3)
5.1 (1.4-15.0)
6.0 (2.0-11.6)
6.2 (2.0-12.5)
13.5 (3.5-24.5)
9.5 (2.9-15.8)
11.7 (4.7-19.1)
9.9 (3.9-15.9)
9.3 (4.0-17.0)
8.7 (2.1-15.5)
7.5 (1.9-15.5)
8.1 (2.6-15.3)
9.0 (1.0-26.0)
6.8 (1.2-15.0)
7.1 (0.8-15.8)
6.0 (0.5-14.2)
5.0 (0.3-12.4)
4.5 (0.1-12.7)
3.2 (0.1-11.9)
3.6 (0.1-11.8)
1.2 (0-3.0)
1.2 (0-4.7)
0.6 (0-3.2)
0.5 (0-1.8)
0.6 (0-3.2)
0.5 (0-2.2)
0.5 (0-2.2)
0.4 (0-1.6)
2.4 (0-12.0)
1.9 (0.2-6.0)
2.0 (0.1-8.3)
1.9 (0.1-7.2)
2.4 (0.1-8.5)
2.3 (0.3-9.2)
3.4 (0.2-9.3)
3.3 (0.2-8.5)
10.2 (0.1-21.8)
7.7 (1.8-14.0)
8.8 (1.0-16.9)
7.6 (1.8-15.6)
6.7 (1.0-14.8)
6.2 (1.0-13.9)
4.7 (0.3-12.6)
5.3 (0.3-13.4)
5.6 (0-16.0)
4.6 (0.4 -16.7)
3.3 (0.3-8.9)
1.6 (0-5.3)
2.2 (0.2-5.4)
1.6 (0-5.8)
1.7 (0.1-4.9)
1.4 (0.1-4.0)
9.1 (2.0-21.0)
7.3 (0.5-20.5)
7.4 (1.7-13.9)
4.6 (1.1-9.2)
5.4 (0.6-12.1)
3.7 (0.4-10.1)
4.6 (0.6-12.0)
3.6 (0.2-9.1)
11.8 (2.0-33.0)
8.5 (1.6-23.3)
11.6 (2.2-26.6)
8.2 (2.3-17.5)
9.4 (2.2-22.5)
7.1 (0.8-23.3)
8.4 (1.4-11.6)
7.1 (1.0-17.7)
23.5 (5.0-51.0)
12.7 (3.1-30.1)
16.6 (6.1-27.2)
11.5 (5.0-19.6)
14.8 (5.2-29.2)
11.8 (4.1-25.9)
14.2 (5.2-25.6)
12.4 (3.7-23.6)
18.2 (5.0-35.0)
11.4 (4.1-26.5)
15.3 (5.9-24.0)
11.5 (5.2-18.7)
14.3 (8.1-24.8)
11.8 (5.0-27.2)
14.1 (5.9-25.0)
12.4 (5.0-20.9)
12.5 (4.0-27.0)
13.5 (7.0-21.0)
11.6 (3.7-19.3)
9.6 (5.2-16.3)
10.9 (5.9-18.3)
9.2 (4.0-20.2)
10.5 (4.9-17.8)
9.6 (3.6-16.8)

1.3 (0-10.0)
1.0 (0-3.5)
1.3 (0-4.0)
0.8 (0-3.2)
1.2 (0-4.2)
0.6 (0-2.9)
0.7 (0-3.0)
0.3 (0-2.1)
1.4 (0-7.0)
1.4 (0-6.3)
1.4 (0-4.8)
0.6 (0-2.9)
1.3 (0-4.3)
0.8 (0-3.2)
0.8 (0-3.8)
0.7 (0-3.1)
1.1 (0-9.0)
1.1 (0-4.9)
1.1 (0-6.0)
0.6 (0-4.3)
1.4 (0-8.5)
0.8 (0-4.5)
1.6 (0-7.5)
1.4 (0-6.0)
2.5 (0-19.0)
4.3 (0-11.1)
9.0 (0-16.1)
6.9 (0-11.6)
7.6 (0-12.0)
6.2 (0-14.6)
6.8 (0-11.0)
6.8 (0-12.5)
3.0 (0-20.0)
2.0 (0-8.0)
2.7 (0-8.7)
2.0 (0-9.2)
1.8 (0-6.8)
1.0 (0-4.5)
1.1 (0-4.6)
0.7 (0-3.9)
1.0 (0-4.0)
1.0 (0-4.9)
0.7 (0-4.9)
1.0 (0-2.1)
0.8 (0-4.4)
1.2 (0-2.6)
0.9 (0-4.1)
1.0 (0-3.9)
13.8 (5.0-26.0)
11.7 (1.8-25.1)
11.4 (5.0-18.0)
7.4 (1.6-14.2)
9.1 (3.2-17.6)
7.6 (3.8 –14.3)
8.6 (2.9-16.7)
7.2 (2.3-15.1)
20.1 (4.0-51.0)
16.2 (2.6-45.5)
18.0 (6.7-29.1)
12.4 (4.0-23.2)
15.2 (6.1-27.8)
11.3 (4.2-19.8)
12.7 (5.2-23.3)
9.4 (2.4-18.0)
14.1 (3.0-34.0)
10.7 (0.9-28.9)
10.6 (6.7-22.0)
6.1 (4.0-14.2)
10.0 (6.1-22.0)
5.1 (4.2-11.9)
9.8 (5.2-19.0)
6.0 (2.4-13.5)
7.0 (1.0-30.0)
6.3 (0.2-15.0)
6.1 (0-15.0)
2.9 (0-8.5)
5.7 (1.1-12.1)
2.4 (0-7.8)
6.3 (0.8-14.1)
2.8 (0-7.7)
2.5 (0-12.0)
2.2 (0-8.1)
2.2 (0-6.4)
1.0 (0-4.0)
2.3 (0-6.7)
0.8 (0-3.2)
2.4 (1.0-6.9)
1.0 (0-5.0)
1.0 (0-6.0)
1.2 (0-5.0)
0.9 (0-3.7)
1.1 (0-1.8)
0.8 (0-2.8)
0.3 (0-1.7)
0.7 (0-2.9)
1.3 (0-2.6)

T-вълна
2.4 (1.6-6.0)
2.1 (0.2-3.7)
2.1 (0.9-4.1)
2.1 (0.5-4.0)
2.0 (0.6-3.7)
2.0 (0.9-3.8)
1.9 (0.7-3.5)
1.9 (0.7-3.2)
3.3 (-0.2 to + 6.1)
2.7 (0.2-5.7)
2.9 (0.8-5.8)
2.4 (0.7-4.4)
2.7 (1.0-5.0)
2.2 (0.6-4.9)
2.3 (0.8-4.3)
2.2 (0.8-4.1)
0.8 (-1.6 to +3.5)
0.8 (-1.9 to +3.9)
0.8 (-0.9 to +3.0)
0.3 (-0.7 to +2.1)
0.7 (-1.5 to +2.9)
0.4 (-1.8 to +2.0)
0.4 (-1.2 to +2.2)
0.3 (-1.1 to +1.7)
- 2.9 (-5.2 to – 0.5)
- 2.0 (-4.8 to – 0.1)
- 2.5 (-5.0 to – 0.8)
- 2.2 (-5.0 to – 0.7)
- 2.3 (-4.2 to – 1.0)
- 2.1 (-3.5 to – 0.9)
- 2.1 (-3.4 to – 0.8)
- 2.0 (-3.6 to – 0.7)
1.1 (-1.0 to +3.6)
0.6 (-1.8 to +3.6)
1.7 (-0.8 to +2.1)
1.0 (-0.4 to +2.2)
1.8 (-1.0 to +2.1)
1.0 (-0.4 to +3.0)
1.1 (-0.5 to +2.2)
0.7 (-0.1 to +2.6)
2.3 (-0.7 to +5.4)
1.8 (-0.6 to +5.2)
1.1 (-0.2 to +3.5)
0.5 (-0.1 to +3.1)
1.0 (0.4-3.8)
0.5 (0.1-3.2)
0.9 (0-3.1)
0.8 (-0.2 to +2.6)
-1.5 (-4.0 to+7.0)
0.9 (-3.5 to+6.0)
0.9 (-2.2 to+3.9)
-0.7 (-2.1 to+2.0)
0.7 (-1.4 to +3.3)
-0.6 (-2.6 to+1.2)
0.9 (-1.3 to +3.9)
-0.2 (-1.9 to+1.5)
4.5 (-4.3 to+13.5)
3.9 (-3.8 to+14.1)
6.5 (1.1-12.3)
3.1 (0-4.1)
6.2 (2.0-11.1)
2.9 (0-7.5)
5.5 (1.7-10.1)
3.0 (0.1-6.5)
4.1 (0-13.0)
5.1 (-3.7 to+13.5)
6.5 (1.9-11.7)
3.5 (0-8.6)
6.3 (3.1-11.5)
3.1 (0.5-7.7)
6.0 (2.1-10.7)
3.4 (0.1-7.4)
7.2 (0-17.2)
4.7 (-3.6 to+12.6)
5.6 (1.5-11.8)
3.6 (1.0-7.8)
5.4 (2.0-9.9)
3.3 (0.8-7.0)
5.4 (1.6-10.4)
3.5 (1.0-6.3)
5.7 (0.5-11.5)
3.8 (0.2-10.6)
3.8 (0.8-8.1)
3.0 (1.0-5.5)
3.7 (1.3-7.0)
2.9 (0.8-5.9)
3.9 (1.3-7.8)
2.9 (0.9-5.1)
4.0 (0.8-7.2)
3.8 (0.8-7.1)
2.6 (0.5-5.9)
2.4 (0.9-5.0)
2.5 (0.8-4.5)
3.3 (0.6-4.7)
2.6 (0.8-4.9)
2.3 (0.7-4.6)

табл. 1
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Вариациите, свързани с дишането,
са най-изразени в това отвеждане.
Поради това, нацепването или
размазването на QRS-комплекса само в III отвеждане не е признак на
патологични промени. Това важи и
за другите долни отвеждания, но
се среща по-рядко.

Q-ЗЪБЕЦ
Q-зъбецът се записва в отвежданията, в които посоката на QRSвекторът се отдалечава от положителния електрод. Посоката на
електрическия импулс в резултат
на възбуждането на междукамерната преграда и предимно предно-върховата област на камерите
е променлива във фронталната
равнина. Когато оста на QRS-комплекса е предимно във вертикална
посока, Q-зъбците са по-чести в
долните отвеждания. Когато оста
е хоризонтална, Q-зъбец се записва
в I и aVL. Q-зъбец се установява често в едно или няколко от долните
отвеждания (II, III, aVF), като се
записва при повече от половината
от здравите възрастни. В I и aVL
се записва при по-малко от половината здрави. В отвеждане aVR началният негативитет обикновено
е част от QS-дефлекцията.
Продължителността на Q-зъбеца е от значение при диагностицирането на миокардния инфаркт.
С изключение на III и aVL отвеждания, продължителността на
Q-зъбеца в периферните отвеждания нормално не надхвърля 0,03
sec. По-малко от 5% от здравите
хора са с Q-зъбец, по-голям от 0,02
sec., в тези отвеждания. Понякога
Q-зъбецът в III отвеждане може
да бъде широк 0,04 sec., но рядко
се регистрира 0,05 sec. Това отвеждане е довело до най-много
грешни ЕКГ-диагнози.
Амплитудата на Q-зъбеца в периферните отвеждания е малка.
Тя е под 4 тт във всички отвеждания с изключение на III отвеждане, където може да достигне
5 тт. Дълбочината на Q-зъбеца
е по-малка от 25% от амплитудата на R-зъбеца в тези отвеждания. III отвеждане може да се
различава. Q-зъбецът може да
бъде по-изразен при по-младите
хора. Например в I отвеждане не
надвишава 1,5 тт, но при млади
хора под 30 години може да бъде
и по-дълбок.
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R-ЗЪБЕЦ

Амплитудата на R-зъбеца зависи
от посоката на разпространение
на QRS-вектора. Отвеждането, чиято ос е най-успоредна на вектора
на QRS и е със същия поляритет, е
с най-висок R-зъбец. R-зъбецът не
бива да надвишава: в I отвеждане – 15 mm, в aVL – 10 mm, във II, III,
aVF – 19 mm. Волтажи, по-високи
от посочените, могат да се регистрират при млади хора.

S-ЗЪБЕЦ
S-зъбецът е най-дълбок в aVR. Това отвеждане е с поляритет, обратен на посоката на QRS-вектора. При млади хора амплитудата
на S-зъбеца може да достигне 16
mm. Относително голям S-зъбец
може да се запише в III и aVL-отвеждания в зависимост от посоката на QRS-вектора. Обикновено
не надвишава 9 тт. В I, II и aVF-отвеждания обикновено S-зъбецът не
надвишава 5 тт.
Ако сборната амплитуда на зъбците на QRS-комплекса е под 5
тт в периферните отвеждания,
волтажът се приема за абнормно
нисък.

Прекордиални
отвеждания
QRS-комплексът в прекордиалната серия представлява проекция
на QRS-вектора в хоризонталната
равнина (фиг. 28). Тъй като доминиращите камерни сили са насочени наляво, в десните прекордиални
отвеждания (V1, V2) се записва негативна дефлекция (S-зъбец), а в левите отвеждания (V5, V6) – R-зъбец.
Ранното активиране на предната
стена и късното възбуждение на
задната стена обясняват началната позитивност и крайната
негативност на комплекса в отвежданията с ос, насочена напред
(V1-V4). R-зъбецът прогресивно се

Фиг. 28

увеличава по амплитуда от V1 към
V5-V6, а S-зъбецът намалява отдясно наляво.

Q-ЗЪБЕЦ
Малък Q-зъбец се установява в
левите отвеждания при повече
от 75% от здравите хора. Обикновено този Q-зъбец се означава
като септален Q-зъбец, тъй като
се предполага, че се генерира при
ляво-дясно септално активиране.
Обикновено се записва във V6, порядко във V5 или V4, и рядко във V3.
Q-зъбец е по-често наблюдаван при
млади хора в сравнение с лица над
40 години. Продължителността
на Q-зъбеца е по-малка или равна на
0,03 sec. Амплитудата му е по-малка от 2 mm, но понякога може да
достигне 4 mm. По-дълбоките Qзъбци са по-често наблюдавани при
млади хора. Амплитуда над 4 mm
може да се регистрира при юноши.

R-ЗЪБЕЦ
R-зъбецът нараства по амплитуда отдясно наляво. Във V1 може да
липсва или да се регистрира QSформа. QS-зъбец във V2 обикновено
е рядка находка при здрави лица.
Максималната амплитуда на R-зъбецa във V1 е 6 mm, но може да бъде
и повече при по-млади хора. Най-висок R-зъбец обикновено се записва
във V4. При диагностицирането
на левокамерната хипертрофия
се използват волтажите във V5,
V6, където максималната нормална
амплитуда на R-зъбеца е 25 mm.
Тъй като това важи за възрастните лица, трябва да се знае, че при
млади хора R-зъбецът може да бъде
нормално по-висок от 30 mm.

S-ЗЪБЕЦ
S-зъбецът е най-дълбок в десните отвеждания, обикновено във
V2. Той намалява по амплитуда
при прехода отдясно наляво. Максималните нормални стойности
във V1, V2 и V3 са съответно 18,
26 и 21 mm. Понякога при млади
здрави хора може да се запише
и амплитуда от 30 mm. S-зъбец
обикновено липсва във V5 и V6. Ако
обаче във V1 се запише S-зъбец под
3 mm, се счита за абнормно нисък.
Деснокамерно обременяване или
заден миокарден инфаркт могат
да са отговорни за понижаване на
амплитудата на S-зъбеца в тези
отвеждания.
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Вътрешно отклонение
Началото на вътрешното отклонение е моментът, когато
епикардните мускулни клетки
под електрода започват да се
деполяризират. Това е началото
на рязкото снижаване на R-зъбеца,
след като е достигнал своя връх.
Измерва се от началото на QRSкомплекса до пика на R-зъбеца. В
десните прекордиални отвеждания е 0,035 sec., а в левите – 0,045
sec. Този интервал е важен при
диагностицирането на камерната
хипертрофия и бедрените блокове, когато вътрешното отклонение се забавя.
Критерии за нормални размери
на QRS-комплекса в прекордиалната серия са:
- минимален волтаж:
поне един R-зъбец в прекордиалната серия трябва да надвишава 8 тт;
- максимален волтаж:
а) най-високият R-зъбец в левите прекордиални отвеждания
не бива да надхвърля 27 тт;
б) най-дълбокият S-зъбец в десните отвеждания не трябва
да надвишава 30 тт;
в) сборът от най-високия R-зъбец и най-дълбокия S-зъбец не
трябва да бъде над 40 тт;
- максимална
продължителност:
продължителността на QRSкомплекса в което и да е прекордиално отвеждане не трябва да бъде над 0,10 sec. (2 малки
квадратчета);
- q-зъбецът като критерий:
а) продължителността на прекордиалните q-зъбци не трябва да е равна или да надвишава 0,04 sec. (едно малко квадратче);
в) прекордиалните q-зъбци не
трябва да са по-дълбоки от 1/4
от височината на R-зъбеца в
съответното отвеждане;
- време на камерно активиране:
в отвежданията пред лявата
камера (с qR-конфигурация) не
бива да бъде повече от 0,04
sec. (едно малко квадратче).

ST-сегмент
ST-сегментът е сегментът от
края на QRS-комплекса (J-точка
на ST-съединение) до началото на
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T-вълната. Той отразява състоянието на непроменена поляризация
между края на деполяризацията и
началото на реполяризацията, или
състоянието, при което краят
на деполяризацията и началото
на реполяризацията се припокриват и неутрализират една друга.
ST-сегментът дава важна информация относно изместването
му от изоелектрическата линия.
Като правило TP-сегментът се
приема за референтна изоелектрическа линия. При ускорена
сърдечна дейност Р-вълната на
следващото съкращение може да
се насложи на крайния участък на
Т-вълната и тогава ТР-сегментът
не е истински изоелектрически.
Поради близостта на ST- и ТР-сегментите е практически лесно те
да бъдат съпоставени. От клинична гледна точка може да бъде използван и PR-сегментът за оценка
на изместването на ST-сегмента
от изоелектрическата линия.
В периферните отвеждания STсегментът е изоелектрически при
около 75% от нормалните възрастни. Изместване на ST-сегмента под и над изоелектрическата
линия до 1 тт се счита за норма.
Елевацията на ST-сегмента е почеста в долните отвеждания. STсегментна депресия сама по себе
си може да съществува в I, II и aVF
отвеждания, когато векторът на
ST във фронталната равнина е насочен надолу и обикновено наляво.
В прекордиалните отвеждания
нормално ST-сегментна елевация
се установява при повече от 90%
от здравите хора. Мъжете са
с малко по-висока степен на STелевация. Най-често нормалната
ST-елевация е във V2 и V3 отвеждания, където амплитудата й може
да достигне до 3 mm. В левите
отвеждания рядко елевацията на
ST-сегмента надвишава 1 mm. STсегментна елевация, надвишаваща
2 mm, се среща рядко при здрави
лица над 40 години.

Т-вълна
Т-вълната отразява потенциала на камерната реполяризация.
Камерният възстановителен период е в същата посока, както
камерното възбуждение (деполяризация). Поляритетът на Твектора е същият, както на QRSвектора, но посоката на векто-

ра във възстановителния период
е обратна на посоката на възбуждение – т.е. от епикарда към
ендокарда. При нормални индивиди ориентацията на Т-вектора
е наляво и надолу, а при някои
хора – напред. При деца и млади
хора (предимно жени) може да
бъде леко насочен назад, но с възрастта преминава леко напред.
Тъй като е насочена наляво и
надолу, Т-вълната в I и II отвеждане е винаги положителна, а в
aVR – отрицателна. Може да бъде
положителна или отрицателна
в III и aVL в зависимост от това
дали векторът на Т-вълната е
вертикален или хоризонтален. В
aVF Т-вълната обикновено е положителна, но може да бъде плоска
или негативна.
В хоризонталната равнина Т-векторът е насочен наляво и обикновено напред. В резултат на това
Т-вълната е винаги положителна
във V5 и V6. При около 50% от жените Т-вълната е негативна във
V1. Негативна, бифазна или плоска
Т-вълна е по-рядко наблюдавана
във V2 (под 10%) и много рядко
във V3, предимно при млади хора.
При възрастни мъже негативната
Т-вълна в десните прекордиални
отвеждания е относително рядко
наблюдавана. В проучване на Lamb
по-малко от 1% от възрастните
мъже са с негативна Т-вълна във V1.
Ако персистира негативна Т-вълна
в две или повече десни прекордиални отвеждания при нормален
възрастен, се казва, че персистира
ювенилна конфигурация.

АМПЛИТУДА
В периферните отвеждания
най-висока е Т-вълната във II.
Амплитудата й обичайно е под 6
тт във всички периферни отвеждания. В I и II отвеждане, където
Т-вълната е нормално положителна, амплитудата й не бива да
е под 0,5 тт. В прекордиалната
серия най-висока е Т-вълната във
V2 и V3. При мъжете амплитудата й в тези отвеждания е около
6 mm, но може да достигне 12 mm
и повече. Значително по-ниска е
при мъже над 40 години. Амплитудата й при жените обикновено е по-ниска, средно 3-4 mm,
но понякога достига и над 8 mm.
Според наблюденията на Lepeschkin (табл. 1) амплитудата не се

променя с напредване на възрастта. Някои автори считат, че тя
намалява с възрастта. Амплитудата на Т-вълната в левите прекордиални отвеждания при двата пола е по-ниска, отколкото
в средните отвеждания. Все пак
тя не трябва да бъде по-малка
от 1/8 от височината на R-зъбците в тези отвеждания.

МОРФОЛОГИЯ
Нормалната Т-вълна е асиметрична. Когато е положителна или
негативна, първата половина е
с по-изразен наклон, отколкото
втората. Aко Т-вълната е бифазна в десните прекордиални
отвеждания, първата част е положителна, а втората – отрицателна. Т-вълна с конфигурация
негативно-положителна е абнормна, докато конфигурацията положително-негативна сочи за норма.
Критерии за нормална Т-вълна
в прекордиалната серия на възрастен (фиг. 29):
V1 – Положителна Т-вълна при
80% от възрастните, а при 20%
е плоска или негативна. Негативната Т-вълна не е патологична
(освен в случаите с положителна
Т-вълна при предходен ЕКГ-запис);
V2 – При 95% от нормалните случаи Т-вълната е положителна и при
5% е плоска или негативна. Когато
тя е негативна, Т-вълната във V1
също трябва да бъде негативна.
Негативната Т-вълна е патологич-

Фиг. 29

на само когато при предишни записи е била положителна или когато
Т-вълната във V1 е положителна.
V3–V6 – Нормално Т-вълната в
тези отвеждания е положителна.
Негативна Т-вълна в V3-V6 обикновено е патологична. Понякога
нормално във V3 може да бъде отрицателна, ако Т-вълната във V1 и
V2 е отрицателна.
Няма ясни критерии за големината на Т-вълната. Най-общо, най-висока е Т-вълната във V3 и V4, а найниска - във V1 и V2. Тя не трябва да
бъде по-ниска от 1/8 и по-голяма
от 2/3 от височината на R-зъбеца
в съответното отвеждане от V3
до V6.

QT-интервал
QT-интервалът отразява продължителността на камерната
електрическа систола. Измерва се
от началото на QRS-комплекса до
края на Т-вълната. За измерването
се използват отвежданията с найголямата Т-вълна с отчетлив край.
Най-честите затруднения в практиката са свързани с точното
измерване. Т-вълната може да бъде
нискоамплитудна и да завършва
бавно. Тя може да се насложи върху U-вълната. Когато камерната
честота е ускорена, Т-вълната
може да припокрие Р-вълната.
При такива случаи се използва интерполирането на низходящото
рамо на Т-вълната. Най-удобни за
измерване на QT-интервала са V2

и V3-отвежданията. Измереният
по този начин QT-интервал наймного се доближава до средния
QT-интервал от 12-те отвеждания. QT-интервалът варира според
сърдечната честота. При камерна
честота между 45 удара/мин и
115 удара/мин нормалният QT-интервал е между 0,46 sec. и 0,30 sec.
Жените са с по-дълъг QT-интервал
в сравнение с мъжете и децата.
QT-интервалът леко се удължава
с възрастта. Установено е, че
QT-интервалът се удължава по
време на сън, което е свързано с
промените в концентрациите на
катехоламините в кръвта.
Най-често прилагана е формулата на Bazett за изчисляване на
продължителността на QT-интервала според сърдечната честота. Според нея нормалният
QT-интервал=К√RR, където К е
константа, равна на 0,37 за мъже
и деца и 0,40 за жени, а RR е интервалът между два последователни
R-зъбеца. QT-интервалът, коригиран според сърдечната честота
или QTc, може да се получи чрез
делене на измерения QT-интервал
на квадрата на RR.

U-вълна
U-вълната е малка нискочестотна дефлекция, разположена след Твълната. Според едно от предположенията, тя се дължи на следдеполяризация на камерния миокард,
според друго – на реполяризация
на влакната на Пуркинйе, а според
нас – на частична камерна деполяризация.
Векторът на U-вълната се движи наляво, надолу и напред. Uвълната е винаги положителна в
периферните и прекордиалните
отвеждания, с изключение на aVR.
Поляритетът й съвпада с този на
Т-вълната, но при хора с ювенилен
тип ЕКГ, при които Т-вълната в
десните отвеждания е негативна, U-вълната в тези отвеждания
е положителна. Амплитудата на
U-вълната е пропорционална на
тази на Т-вълната и е около 5-25%
от височината на Т-вълната. Найвисока е във V2 и V3, където може
да достигне 2 mm, но средната й
амплитуда е 0,33 mm. При камерна
честота над 90 удара/мин трудно
може да бъде отдиференцирана,
тъй като се припокрива със следващата Р-вълна.
Продължава в следващия брой
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