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Електрическа ос 
на сърцето

Електрическата ос на QRS-
комплекса отразява посоката 
на разпространение на средния 
вектор на камерния комплекс. 
Определя се от шестоъгълната 
система на триъгълника на Eint-
hoven. Използват се основно два 
метода. При единия метод се 
открива периферното отвеж-
дане, при което има изоелектри-
чески QRS-комплекс или комлекс, 
чийто алгебричен сбор на ампли-
тудите на зъбците е 0. Тогава 
QRS-оста е перпендикулярна на 
това отвеждане. Другият ме-
тод за очертаване на остта 
използва алгебричната сума на 
зъбците на QRS-комплекса в две 
отвеждания, обикновено I и III. 
Не е задължително резултатите 
от двата метода да бъдат ед-
накви. Електрическата ос може 
да се различава и в зависимост 

от избора на периферни отвеж-
дания – униполярни или биполяр-
ни. При един и същи човек може 
да се установят отклонения до 
±35°.

Точното изчисляване на посо-
ката на електрическата актив-
ност или на т. нар. “електри-
ческа ос” е много сложно поради 
непрекъснатата промяна в посо-
ката на електрическата актив-
ност, тъй като процесите на 
деполяризация и реполяризация 
на отделните сърдечни кухини 
протичат през целия електро-
кардиографски цикъл. Опреде-
лянето на електрическата ос 
в даден момент може да бъде 
извършено посредством век-
торкардиограма, отразяваща 
период от няколко милисекунди 
от сърдечния цикъл. Векторна-
та бримка е представена на фиг. 
30. Независимо че камерната 
активация се изобразява като 
бримка, възможно е да се опреде-

ли преобладаващата посока, към 
която тази бримка “сочи”. В да-
дения пример това е посоката 
на II отвеждане, където се запис-
ва висок, положителен камерен 
комплекс. Посоката, която сочи 
векторната бримка, се нарича 
електрическа ос на сърцето. 
Въпреки че този начин на опре-
деляне на оста в някои случаи е 
по-точен в сравнение с използва-
нето на стандартната ЕКГ, той 
се прилага рядко, защото него-
вата сложност и висока цена не 
оправдават рутинното му при-
ложение. При стандартната ЕКГ 
чрез термина “eлектрическа ос” 
се означава общата посока на 
електрическата активност, 
обикновено сумирана по време 
на цялата продължителност 
на предсърдната или камерна-
та активация.

Електрическата ос има важно 
значение по две причини:
• Някои клинични състояния са 

свързани с вариране на елек-
трическата ос в определени 
граници.

• Необходимо е електрическа-
та ос да се познава преди да 
се пристъпи към интерпре-
тиране на разнообразните 
вариации на нормата в пери-
ферните отвеждания на раз-
личните ЕКГ-записи.

Посоката на Р-вълната, или 
оста на предсърдната актива-
ция, се определя рядко. Посока-
та на Т-вълната, или оста на фиг. 30
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камерната реполяризация, има 
значение в някои определени 
случаи. Например оста на Т-въл-
ната често се отклонява от ис-
хемични или инфарктирани зони 
на миокарда, което подпомага 
тяхното локализиране. Посока-
та на QRS-комплекса, или оста 
на камерната деполяризация, е 
много важна и когато се използ-
ва понятието “електрическа 
ос”, се има предвид именно оста 
на QRS-комплекса.

Съществува най-обща за-
висимост между оста на QRS-
комплекса и анатомията на 
сърцето. Значителната хипер-
трофия на камерите измества 
електрическата ос в посока 
към хипертрофиралата камера. 
Промените в проводимостта, 
причинени както от заболявания 
на миокарда, така и от заболява-
ния, специфични за проводната 
система, също причиняват из-
местване на електрическата ос.

Във всеки един момент фрон-
тът на камерната деполяриза-
ция се разпространява в различни 
посоки през камерите. Така на-
пример в един момент той може 
да бъде насочен към I отвеждане, 
а в следващия – към III. Освен за 
тази моментна посока на камер-
ната деполяризация, говорим и за 
средна посока на QRS-комплекса 
или за т. нар. “средна ос на QRS-
комплекса”. Ако представим чрез 
вектор общата или средната по-
сока на QRS-комплекса във фрон-
талната равнина на тялото, то 
този вектор представлява елек-
трическата ос на QRS-комплекса. 
Така дефинирана, “средната ос на 
QRS-комплекса” описва общата 

посока във фронталната равни-
на, към която доминиращо е на-
сочен QRS-комплекса.

Тъй като определяме оста на 
QRS-комплекса във фронталната 
равнина, сравняваме посоката 
на комплекса по отношение на 
шестте периферни (наречени 
още “фронтални”) отвеждания 
(фиг. 31). Ето защо като рефе-
рентна скала за изчисляване на 
средната ос на QRS-комплекса 
използваме диаграма, съставена 
от отвежданията във фронтал-
ната равнина. Известно е, че 
триъгълникът на Einthoven може 
да бъде модифициран в триосе-
ва диаграма, използвайки отвеж-
дания I, II и III, чрез успоредното 
им пренасяне до пресичането им 
в една обща точка (фиг. 31,А). По 
същия начин трите монополяр-
ни отвеждания от крайниците 
(аVR, aVL и aVF) също формират 
подобна триосева диаграма. 
(фиг. 31,В). Тези две триосеви 
диаграми могат да бъдат ком-
бинирани в една шестосева (фиг. 
31,С). Именно тази шестосева 
диаграма се използва за опреде-
ляне на средната ос на QRS-ком-
плекса, както и на отклоненията 
от нормалната й позиция. Тази 
шестосева система се образува 
чрез успоредното пренасяне на 
шестте отвеждания през общ 
център. Така получените шест 
линии (всяка изобразена наполо-
вина с прекъсната, наполовина с 
плътна линия) разделят окръж-
ността на дванадесет ъгъла, 
всеки от по 30°. Тази референт-
на схема се използва за определя-
не посоката на електрическата 
ос на сърцето с точност от 

±15° чрез оценка на шестте от-
веждания във фронталната рав-
нина (фиг. 32).

Известно е, че всяко отвеж-
дане има положителен и от-
рицателен полюс (фиг. 31,С). 
Когато деполяризационната 
вълна се разпространява към 
положителния полюс, на ЕКГ-за-
писа се отбелязва отклонение 
над изоелектричната линия (по-
ложително отклонение). Когато 
деполяризацията се разпростра-
нява към отрицателния полюс, в 
записа се отбелязва отклонение 
под изоелектричната линия (от-
рицателно отклонение). Трябва 
да е ясно, че знаците “+” и “-“ 
нямат никаква връзка с пре-
обладаващия поляритет на 
QRS–комплекса в дадено от-
веждане. Знаците, използвани 
в шестосевата референтна 
система, са просто означения 
за определяне позицията на 
електрическата ос. По същата 
логика осите биха могли да бъ-
дат обозначени по посока на ча-
совниковата стрелка 0°, а30°, 
а60°, а90° и т.н., и 0°, b30°, b60°, 
b90° и т.н. по посока, обратна 
на часовниковата стрелка; то-
ва обаче не е общоприета прак-
тика. Използването на знаците 
“+” и “-“ в този контекст често 
е причина за недоразумения, по-
родени от нагласата те да се 
свързват с преобладаващото 
отклонение на QRS-комплекса.

Накрая, за определяне или из-
числяване на средната ос на 
QRS-комплекса, имаме нужда от 
измерителна скала. Общоприето 
в практиката е положителният 
полюс на I отвеждане да се озна-

Фиг. 31.  Шестосева система. А, В, взаимно положение на отвеждания I, II 
и III, както и на аVR, aVL и  aVF. С, при комбинирането на горните две диа-
грами се получава шестосевата диаграма. Обърнете внимание, че всяко 
отвеждане има положителен и отрицателен полюс (последният е отбеля-
зан с пунктир). фиг. 32
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чава като 0°. Всички позиции под 
линията на I отвеждане са поло-
жителни, а всички над нея – от-
рицателни (фиг. 33). По такъв 
начин, движейки се към положи-
телния полюс на отвеждане аVL, 
стойностите на скалата стават 
негативни, а движейки се в по-
сока надолу, към положителните 
полюси на отвеждания II, III и аVF, 
стойностите стават все по-по-
ложителни. Отвеждане II се на-
мира на +60°, отвеждане аVF – на 
+90°, отвеждане III – на +120°.

На фиг. 33 е представена пъл-
ната шестосева диаграма, из-
ползвана за определяне на оста 
на QRS-комплекса. Общоприето 
е електрическа ос, сочеща към 
аVL, да се обозначава като ляв 
позиционен тип или хоризон-
тална. Ос, която сочи към от-
веждания II, III и аVF, се означава 
като десен позиционен тип или 
вертикална.

Нормалната ос на QRS-ком-
плекса е от +90° (или +105°) до 
–30° (или –15°). Тъй като не съ-
ществува единно авторитетно 
мнение, различните експерти 
предлагат леко различаващи 
се граници за нормалната елек-
трическа ос. Ние предлагаме за 
норма на електрическата ос във 
фронталната равнина диапазона 
от +105° до –30°. Зоната между 
+90° и +105° е дискутабилна, но 
повечето учени приемат, че 
електрическата ос, разположе-
на по-надясно от +105°, пред-

ставлява дясно отклонение на 
електрическата ос. Състояния, 
които могат да причинят дясно 
отклонение на електрическата 
ос, са хроничната обструктивна 
белодробна болест, белодробни-
ят тромбемболизъм, някои вро-
дени сърдечни аномалии, както и 
други заболявания, причиняващи 
тежка белодробна хипертония 
или cor pulmonale (фиг. 34). Зона-
та между –15° и –29° е гранична с 
ляво отклонение на оста, но спо-
ред повечето автори ос, разпо-
ложена по-наляво от –30°, пред-
ставлава ляво отклонение на 

електрическата ос. Сред причи-
ните за ляво отклонение на елек-
трическата ос са артериалната 
хипертония, аортната стеноза, 
както и други заболявания, зася-
гащи предимно лявата камера, 
а също и някои нарушения на въ-
трекамерната проводимост.

 Триосевият векторен метод 
за определяне на електричес-
ката ос, въпреки че е точен, е 
доста трудоемък за ежедневна 
употреба. Опитните електро-
кардиографисти използват при-
близителен метод, чрез който 
оста може да бъде определена 

Фиг. 33. Шестосева диаграма. Всяко 
отвеждане е отбелязано с градуси, 
като положителният полюс на I 
отвеждане е приет за 0°. Всички 
отвеждания над него приемат 
отрицателни стойности, а тези 
под него - положителни.

фиг. 34

фиг. 35

Електрическата ос може да бъде точно изчислена чрез нанасяне на вектори 
върху триосева референтна схема. В дадения на фиг. 35 пример за определяне 
на оста на QRS-комплекса са използвани I и III отвеждания. Прилагнето на този 
метод може да стане с помощта на които и да са две фронтални отвеждания. 

Първо определяме алгебричната сума на QRS-комплекса в милиметри. В I от-
веждане амплитудата на Q-вълната е -2.5 mm, а на R-вълната - +16 mm, като 
алгебричната им сума е +13.5 mm. Нанасяме +13.5 mm върху I отвеждане и от 
получената точка спускаме перпендикуляр. В III отвеждане амплитудата на 
R-вълната е +14 mm, а на S-вълната – -5 mm. Алгебричната им сума е +9 mm. На-
насяме +9 mm върху III отвеждане и отново спускаме перпендикуляр. Линията, 
свързваща центъра на триосевата диаграма с пресечната точка на двата пер-
пендикуляра, представлява електрическата ос. В посочения пример тя е при-
близително +53°, което е в нормалните граници за оста на QRS-комплекса.
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бързо посредством анализ на 
няколко отвеждания в определе-
на последователност (фиг. 36). 
Методът се основава на факта, 
че положителният QRS-комплекс 
в дадено отвеждане означава, че 
електрическата ос е насочена 
към положителния полюс на то-
ва отвеждане, а отрицателни-
ят - че оста е насочена в посока, 
обратна на положителния полюс 
на съответното отвеждане.

При използването на този ме-
тод първо разглеждаме отвеж-
дане I. Ако там QRS-комплексът 
е отрицателен, електрическата 
ос е насочена в посока, обратна 
на положителния полюс на от-
веждането, в защрихованата 
зона на фиг. 36 вдясно. Въпреки 
че оста може да бъде насочена 
или надясно от +90, или наляво 
от –90° (и в двата случая попада 
в защрихованото поле), елек-
трическа ос между -90° и 180° се 
среща много рядко. Ако QRS-ком-
плексът в I отвеждане е негати-
вен, много по-вероятно е оста 
да е насочена надясно (по посока 
на часовниковата стрелка) от 
+90° или най-общо в посока към 
дясната камера.

Както бе споменато по-рано, 
зоната между +90° и +105° е 
спорна. Според повечето авто-
ри електрическата ос е със 
сигурност патологично дясна, 
ако се намира надясно от +105°. 
Въпреки това, с изключение на 
децата и юношите (при които 
нормално камерната деполяри-
зация може да е леко отклонена 
към дясната камера), наличието 
на отрицателен QRS-комплекс 
в I отвеждане, определящ елек-
трическа ос, разположена по-над-
ясно от +90°, трябва да насочва 
лекаря към възможността за 
дясно отклонение на електрич-
ната ос. Ако QRS-комплексът е 
положителен в отвеждане аVR 
(не е показано на фигурата), на-
личието на патологично дясна 
електрическа ос е сигурно. Ако 
QRS-комплексът в I отвеждане 
е положителен, както е при по-
вечето пациенти, дясното от-
клонение на електрическата ос 
се отхвърля.

След това анализираме III от-

веждане. Тъй като положител-
ният полюс на това отвеждане 
е насочен надолу и надясно под 
ъгъл +120°, границата между по-
ложителните и отрицателните 
отклонения в III отвеждане, пер-
пендикулярна на него, е линията, 
свързваща +30° и -150°. Но тъй 
като анатомично е почти не-
възможно електрическата ос да 
има стойности около -150°, по-
ложителният QRS-комплекс в III 
отвеждане означава, че оста е 
разположена надясно от +30°, а 
отрицателният – че тя се нами-
ра в защрихованата зона наляво 
от +30° (обратно на часовнико-
вата стрелка).

След това разглеждаме от-
веждане аVF (фиг. 37). Граница-
та между положителните и 
отрицателните отклонения на 
QRS-комплекса в това отвежда-
не е 0°. Отрицателният QRS-
комплекс в това отвеждане е 
разположен в защрихованата зо-
на вляво от 0° (обратно на ча-
совниковата стрелка).

Накрая разглеждаме II отвежда-
не. Границата между положител-
ните и отрицателните QRS-
дефлекции тук е -30°. Отрицате-
лен QRS-комплекс във II отвеж-
дане означава електрическа ос 
наляво от -30°, т.е. категорично 

в областта на ляво отклонение 
на оста. По този начин, чрез ана-
лизиране на отвеждания III, аVF и 
II в споменатата последовател-
ност, лесно може да се прецени 
оста на QRS-комплекса. Ако QRS-
комплексът е положителен в I, 
както и във II, III и аVF, електри-
ческата ос е в нормални грани-
ци – между +90° и +30°. Ако ком-
плексът е отрицателен в III, но 
положителен в аVF, оста е меж-
ду +30° и 0° (защрихованата зона 
е преместена по посока, обрат-
на на часовниковата стрелка). 
Ако комплексът е положителен 
в III и аVF, но отрицателен във 
II отвеждане, оста е между 0° 
и -30°. Ако и в трите отвежда-
ния – III, аVF и II, QRS-комплекси-
те са отрицателни, електри-
ческата ос е разположена крайно 
вляво – над -30°.

Ако алгебричната сума на QRS-
дефлекциите в кое да е отвеж-
дане е нула, т.е. когато положи-
телните отклонения са точно 
равни на отрицателните, то 
електрическата ос е под прав 
ъгъл спрямо това отвеждане. 
Ако в нито едно отвеждане по-
ложителните отклонения не са 
равни точно на отрицателни-
те, то електрическата ос може 
да се разглежда като разположе-

фиг. 36
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на между перпендикулярите на 
две отвеждания. Така определе-
ната стойност на електричес-
ката ос е с точност 5° до 10°, 
което е напълно задоволително 
за клинични нужди.

И така, за приблизителна оцен-
ка на посоката на електрическа-
та ос разглеждаме негативните 
QRS-комплекси и ориентираме 
електрическата ос в зоната, 
сочеща в посока към отрица-
телния полюс на съответното 
отвеждане или защрихованата 
зона. Положителни комплекси как-
то в I, така и във II отвеждане, 
показват нормална електрична 
ос. Отрицателен QRS-комплекс в 
I отвеждане означава, че оста е 
надясно от +90°, което увелича-
ва възможността да се касае за 
дясно отклонение на оста. След 
това анализираме последова-
телно комплексите в III, аVF и II 
отвеждане. Ако комплексът е от-
рицателен в III отвеждане, елек-
трическата ос е наляво от +30°, 
ако е отрицателен в III и аVF – тя 
е наляво от 0° и ако QRS-комплек-
сите и в трите отвеждания са 
отрицателни – електрическата 
ос е наляво от -30° (ляво отклоне-
ние на електричната ос).

ОЦЕНКА  НА  ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА  
ОС  НА  СЪРЦЕТО

Електрическата ос се опреде-
ля с помощта на шестосевата 
референтна система (фиг. 33). 
За изчисляване на оста е необ-
ходимо да се определи алгебрич-

ната сума от дефлекциите на 
QRS-комплексите във всяко пе-
риферно отвеждане. За тази цел 
от сбора на всички положителни 
отклонения се изважда сумата 
на всички отрицателни откло-
нения в QRS-комплекса на всяко 
едно отвеждане (фиг. 38).

При определянето на електри-
ческата ос постъпваме по след-
ния начин:
1. Преценяваме визуално в кое 

отвеждане от фронталната 
равнина алгебричната сума от 
дефлекциите на QRS-комплек-
са е най-близо до нула. (Не е за-
дължително това да бъде най-
нисковолтажният QRS-ком-
плекс.  Нисковолтажен, но изця-
ло положителен QRS-комплекс 
има по-голяма алгебрична сума 
от друг – високоволтажен, 
но с равни положителни и 
отрицателни отклонения). 
Електрическата ос е прибли-
зително перпендикулярна на 
това отвеждане, поради 
което тя трябва да е ориен-
тирана приблизително в една 
от две възможни посоки. Нека 
например, използвайки шест-
осевата референтна система 
на фиг. 33, предположим, че 
алгебричната сума от дефлек-
циите на QRS-комплекса е най-
близо до нула в отвеждане I. 
Следователно електричната 
ос би трябвало да има стой-
ност приблизително +90° или 
-90°, които са двете посоки на 
правите ъгли към I отвеждане. 

Тъй като на всяко от шестте 
отвеждания във фронтална-
та равнина съответства дру-
го, перпендикулярно нему, то 
една от двете възможни по-
соки задължително лежи върху 
съответно друго периферно 
отвеждане (което в разглеж-
дания случай е аVF).

2. Оценяваме формата на QRS-
комплекса в отвеждането, 
перпендикулярно на това, в 
което алгебричната сума на 
QRS-комплекса е най-близо до 
нула. QRS-комплексът в това 
второ отвеждане трябва да 
има преобладаващо положи-
телна или преобладаващо от-
рицателна форма. В първия 
случай електрическата ос со-
чи към разглежданото отвеж-
дане (+90° в дадения пример), 
а във втория – сочи в посока, 
противоположна на това от-
веждане (в случая -90°).

Изчислената по този начин 
електрическа ос е с точност до 
30°. За да се повиши точността 
до 15°, постъпваме по следния 
начин :
3. Връщаме се към изходното 

отвеждане (отвеждане I в 
разглеждания случай). Алгеб-
ричната сума на QRS-дефлек-
циите е приблизително нула. 
Преценяваме дали сумата е 
точно равна на нула или е 
леко положителна или отри-
цателна.  

а) ако сумата е леко положител-
на, то оста сочи предимно 
към изходното отвеждане. 
Поради това първоначалната 

фиг. 37 фиг. 38
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преценка за електрическата 
ос трябва да бъде коригирана 
с 15° в посока, приближаваща 
оста към изходното отвеж-
дане (в конкретния пример – 
от +90° към +75° или от –90° 
към –75°, в зависимост от 
това дали първоначално опре-
делената ос е +90° или –90°. 
Обърнете внимание, че и в 
двата случая коригирането 
на електрическата ос я пре-
мества към изходното от-
веждане, в този случай I);

б) ако сумата е леко отрица-
телна, оста би трябвало да 
сочи в посока, леко отдале-
чаваща се от първоначално 
разглежданото отвеждане и 
предварителната оценка на 
електрическата ос трябва да 
бъде коригирана с 15° в посо-
ка, отдалечаваща се от това 
отвеждане*. (В този пример 
от +90° към 105°, в зависи-
мост от това дали първона-
чално сме оценили оста като 
+90° или -90°. Отбележете, че 
и в двата случая коригиране-
то на електрическата ос леко 
я отдалечава от изходното 
отвеждане, в случая I);

в) ако алгебричната сума дей-
ствително е нула, не се нала-
га корекция на първоначално 
определената електрическа 
ос. Точността й в този случай 
е 15°.

∗ Коригирането е от 15°, тъй 
като този ъгъл е половината от 
използвания в шестосевата ре-
ферентна система. В научните 
среди е прието, че максимална-
та постижима точност не мо-
же да превишава половината от 
най-малката директно измерима 
стойност, напр. при използва-
не на линия, разграфена в мили-
метри, максималната точност 
е 0.5 mm.

Трябва да се обърне внимание 
на няколко съществени момента 
при определяне на електрическа-
та ос по този начин.
1. Знаците “плюс” и “минус” при 

използване на шестосевата 
референтна система нямат 
никакво отношение към поля-
ритета на QRS-комплексите 
в което и да е отвеждане. 

Определянето на електри-
ческата ос от 0° до +180° или 
от 0° до –180° е общоприета 
практика.

2. Не е достатъчно просто да 
се определи отвеждането 
с най-голямо положително 
отклонение на QRS-комплек-
са. Действително това е 
отвеждането, разположено 
най-близо до електрическата 
ос, но точността на така 
определената ос варира в 
зависимост от действител-
ната й стойност. Ако оста е 
между +60° и +120°, където в 
близост са три отвеждания, 
оценката ще е с точност 
до 30°. Ако оста лежи между 
–30° и –150°, изчисленията ще 
бъдат още по-малко досто-
верни (обърнете внимание на 
разпределението на отвежда-

нията във фронталната рав-
нина, отразено на фиг. 39а).

3. Когато съществуват две от-
веждания, в които алгебрична-
та сума от отклоненията на 
QRS-комплексите е близо до 
нула, то тези отвеждания са 
разположени под ъгъл или 30°, 
или 150°. Независимо спрямо 
кое от тях ще бъдат напра-
вени изчисленията, крайният 
резултат е един и същ (с точ-
ност 15°).

4. В случай че и в шестте от-
веждания от фронталната 
равнина алгебричната сума 
е близка до нула, електричес-
ката ос е неопределима (по 
никакъв начин), тъй като 
векторът на QRS-комплекса е 
насочен предимно напред или 
назад в сагиталната равнина, 
като и в двата случая проек-

фиг. 39

Нека приложим този начин на опре-
деляне на електрическата ос в следния 
пример. Показани са само периферните 
отвеждания, тъй като прекордиалните 
нямат отношение към определянето на 
оста във фронталната равнина. При раз-
глеждане на периферните отвеждания 
се вижда, че алгебричната сума от QRS-
дефлекциите е най-близо до нула в от-
веждане аVL. Ето защо оста на QRS-ком-
лекса трябва да е приблизително перпен-
дикулярна на това отвеждане. Фиг. 39а 
разкрива две възможни посоки за ориен-
тация на електрическата ос, +60° и -120°, 
перпендикулярни на аVL. Една от тях, 
+60°, лежи върху друго отвеждане (II). На 
фиг. 39в във II отвеждане се регистрира 
доминиращо положително отклонение 
на QRS-комплекса. По тази причина, от 
двете възможни посоки, електрическата ос се разполага по протежение на 
II отвеждане, т.е. +60°. Така определяме оста с точност до 30°. По-подробно-
то анализиране на QRS-комплекса в отвеждане аVL показва, че алгебричната 
сума на QRS-дефлекциите не е точно нула, а леко отрицателна. Ето защо е 
необходима корекция на първоначално определената ос (+60°) и следва да я 
отдалечим с 15° от аVL, защото QRS-комплексът в това отвеждане е леко 
негативен. Така получаваме крайна стойност +75° при точност 15°.
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цията му във фронталната 
равнина е малка.

5. Възможни са леки вариации 
в морфологията на QRS-ком-
плекса поради промени в ана-
томичното разположение на 
сърцето, съчетани с промени 
в електрическата ос, свърза-
ни с дишането.

Фиг. 40 илюстрира точки 3 и 
5. Респираторните вариации 
във волтажа на QRS-комплекса 
възникват и се наблюдават 
най-добре в отвежданията с 
нисковолтажни QRS-комплекси, 
както е в отвеждания III и аVF 
(точка 5). Освен това алгебрич-
ната сума на QRS-дефлекциите 
и в двете отвеждания може да 
бъде приета за най-близка до 
нула (точка 3). Ако вземем за 
отправно отвеждане III, опреде-
ляме електричната ос като +30° 
или -150°. Тъй като в аVR (-150°) 
QRS-комплексът е негативен, 
първоначално определената ос 
трябва да бъде +30°. Повтор-
ният анализ на III отвеждане 
разкрива, че QRS-комплексът е 
леко отрицателен, поради кое-
то коригираната електрическа 

ос добива стойност +15° (в ре-
зултат на отдалечаване на оста 
от III отвеждане с 15°). Ако из-
берем за изходно отвеждане аVF, 
първоначалните възможности за 
електрическата ос са 0° и 180°. 
Тъй като в I отвеждане QRS-ком-
плексът е положителен, предва-
рителната стойност на оста е 
0°. При повторното разглеждане 
на аVF установяваме, че алгеб-
ричната сума на QRS-дефлек-
циите за първия комплекс дей-
ствително е нула, а за втория - 
положителна. Така окончателно 
определената електрическа ос 
е съответно 0° (с точност 15°) 
и +15°. И двете стойности съ-
впадат (отново с точност15°) 
с изчисленията, получени при из-
ходно отвеждане III.

При изчисляване на средната 
ос на QRS-комплекса трябва да 
отговорим на следния въпрос: 
каква е общата посока или към 
кое отвеждане е доминиращо 
насочена оста на QRS-комплекса? 
Да разгледаме фиг. 41. Обърнете 
внимание на високите R-зъбци в 
отвеждане II, III и aVF, говорещи 
за вертикална електрична ос на 
сърцето. Освен това R-зъбците 
са еднакво високи в отвеждания 
II и III*. Ето защо чрез прост 
преглед може да се определи, че 
електрическата ос се намира 
между отвеждания II и III и сочи 
aVF. Позицията на отвеждане 
aVF върху шестосевата диагра-
ма се отбелязва като +90°.

Общо правило: Средната ос на 
QRS-комплекса е насочена меж-
ду две отвеждания с еднакво 

високи R-зъбци.
В предишния пример средната 

електрическа ос може да бъде 
изчислена и по втори начин. Нека 
си припомним, че ако деполяриза-
ционната вълна е насочена под 
прав ъгъл към остта на дадено 
отвеждане, в съответното от-
веждане се записва бифазен ком-
плекс (RS или QR). Разсъждавайки 
по обратния път, ако открием 
бифазен комплекс в някое пери-
ферно отвеждане, това означе-
ва, че оста на QRS-комплекса е 
насочена под прав ъгъл спрямо 
оста на това отвеждане. Не-
ка погледнем отново фиг. 41. В I 
отвеждане откриваме бифазен 
комплекс с RS-форма. Ето защо 
средната електрична ос трябва 
да е перпендикулярна на I отвеж-
дане. Тъй като I отвеждане се 
отбелязва като 0°, електрическа-
та ос трябва да е под прав ъгъл 
спрямо 0°, т.е. да е или -90° или 
+90°. В случай че оста е -90°, де-
поляризационният фронт тряб-
ва да е насочен в посока, обратна 
на положителния полюс на aVF и 
в това отвеждане би се записал 
отрицателен комплекс. В този 
пример обаче QRS-комплексът в 
aVF е положителен (с високи R-
зъбци), така че оста е +90°.

Фиг. 42 представя друг пример. 
Тук чрез наблюдение установява-
ме, че средната електрическа ос 
е хоризонтална, тъй като в от-
веждания I и aVL се записват по-
ложителни комплекси, а във II, III 
и aVF – предимно отрицателни. 
Точната посока на електричес-
ката ос може да бъде изчислена, 

фиг. 40

* Тук в действителност има три отвеждания с еднакво високи R-зъбци (II, III и aVF). В подобни 
случаи електрическата ос е насочена към междинното отвеждане, в случая aVF, или тя е +90°.

фиг. 41
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ако погледнем II отвеждане, къ-
дето е записана бифазна RS-фор-
ма. По логиката, описана по-горе, 
електрическата ос е перпендику-
лярна на II отвеждане. Тъй като 
то е на +60° върху шестосева-
та система, електрическата 
ос трябва да бъде или -30°, или 
+150°. Ако тя е +150°, отвежда-
ния II, III и aVF трябва да бъдат 
с положителни комплекси. Ясно е, 
че в този случай оста е -30°.

Друг пример е представен на 
фиг. 43. QRS-комплексът е по-
ложителен в отвеждания II, III и 
aVF. Ето защо можем да преце-
ним, че електрическата ос е от-
носително вертикална. Тъй като 
R-зъбците са с приблизително 
еднакъв волтаж в отвеждания I 
и III, средната ос на QRS-комплек-
са е ориентирана между тези 
две отвеждания, т.е. +60°.

Аналогично бихме могли да из-
числим оста с помощта на от-
веждане aVL (фиг.43), в което 

се записва бифазен RS-комплекс. 
Оста би следвало да е перпен-
дикулярна на aVL (-30°), т.е. да 
е или -120°, или +60°. Очевидно в 
този случай отговорът е +60°. 
Електрическата ос е ориентира-
на към отвеждане II, в което се 
записва висок R-зъбец.

Вече можем да формулираме 
второто общо правило: Средна-
та ос на QRS-комплекса има по-
сока, перпендикулярна на всяко 
отвеждане, в което се записва 
бифазен камерен комплекс. В 
такъв случай електрическата 
ос има посока към отвеждани-
ята с високи R-зъбци.

Още един пример е даден на 
фиг. 44. Вижда се, че електри-
ческата ос е насочена в посока, 
обратна на отвеждания II, III и 
aVF, а сочи към отвеждания aVR 
и aVL, където се записват поло-
жителни комплекси. Тъй като R-
зъбците са с еднаква амплитуда, 
в aVR и aVL електрическата ос 

трябва да е насочена точно по 
средата между тези две отвеж-
дания, т.е. на -90°. Също така, 
разглеждайки I отвеждане, виж-
даме бифазен RS-комплекс. Това 
показва, че електрическата ос е 
ориентирана перпендикулярно 
на I отвеждане (0°), което озна-
чава, че трябва да е или -90°, или 
+90°. Тъй като оста се отдале-
чава от положителния полюс на 
aVF, а се приближава към отри-
цателния му полюс, тя е -90°.

Нека разгледаме и фиг. 45. В 
този случай към изчисляване на 
оста на QRS-комплекса можем 
да подходим по два начина. Тъй 
като в aVR се записва бифазен 
RS-комплекс, то електрическа-
та ос трябва да е насочена под 
прав ъгъл спрямо оста на това 
отвеждане и тъй като оста 
на aVR е -150°, електрическата 
ос би следвало да бъде или -60°, 
или +120°. Ясно е, че тя е -60°, 
защото комплексите в aVL са 
положителни, а в III отвеждане – 
отрицателни.

Електрическата ос може да 
бъде изчислена и с помощта на I 
отвеждане. В него се записва R-
зъбец, който е с еднаква ампли-
туда с S-зъбеца на II отвеждане. 
Ето защо средната ос е ориен-
тирана между положителния 
полюс на I (0°) и отрицателния 
полюс на II (-120°) отвеждане и 
е -60°.

Посочените основни примери 
показват най-съществените пра-
вила за изчисляване на средната 
ос на QRS-комплекса. Трябва обаче 
да се има предвид, че подобни из-
числения са само приблизителни. 
Грешка от 10° или 15° е несъщест-
вена от клинична гледна точка. 
Ето защо е напълно приемливо 
оста да се определя с помощта 
на отвеждания с бифазни ком-
плекси или при две отвеждания с 
приблизително еднаква амплиту-
да на R- (или S-) зъбците.

Заключение: Средната ос на 
QRS-комплекса може да бъде 
определена, използвайки някои 
от следните две правила (пра-
вила на Голдберг):
1. Електрическата ос е разпо-

ложена по средата между 
осите на две периферни от-

фиг. 42

фиг. 43
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веждания с еднакво високи 
R-зъбци

2. Електрическата ос сключва 
ъгъл 90° с всяко периферно 
отвеждане, в което се за-
писва бифазен (QR или RS) 
тип камерен комплекс и има 
посока към отвежданията с 
относително високи R-зъбци

ОТКЛОНЕНИЕ  НА  
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА  ОС

Средната ос на QRS-комплекса 
е важен параметър и трябва да 
бъде определяна на всеки елек-
трокардиографски запис. При по-
вечето здрави хора тя се намира 
в границите между -30° и +100°. 
Наличието на електрическа ос 
от -30° или по-отрицателна, се 
определя като ляво отклонение 
на електрическата ос, а на ос от 
+105° или по-положителна – като 
дясно отклонение на електрич-
ната ос. С други думи, лявото 
отклонение на електрическата 

ос представлява абнормно раз-
ширение на средната ос на QRS-
комплекса при лица с хоризонтал-
на електрическа позиция, а дяс-
ното отклонение на електричес-
ката ос е абнормно разширение 
на оста при лица с вертикална 
електрическа позиция. 

Средната ос на QRS-комплекса 
се определя от два основни фак-
тора: 1) анатомичната позиция 
на сърцето и 2) посоката на ка-
мерната деполяризация.

Влиянието на анатомична-
та позиция на сърцето върху 
електричната ос може да бъде 
демонстрирано посредством 
промените, свързани с дишане-
то. При вдишване диафрагмата 
се спуска към коремната кухина и 
сърцето придобива вертикална 
позиция в гръдния кош. Тази про-
мяна най-общо измества елек-
трическата ос във вертикална 
позиция (надясно). (Пациенти с 
емфизем и хронично прераздува-

не на белите дробове обикнове-
но имат вертикална анатомич-
на позиция на сърцето, както 
и вертикална електрическа ос). 
Обратно, при издишване диа-
фрагмата се издига и сърцето 
приема по-хоризонтална позиция 
в гръдната кухина. Това е свърза-
но с изместване на оста на QRS-
комплекса в хоризонтална посока 
(наляво).

Влиянието на посоката на ка-
мерната деполяризация може 
да бъде демонстрирано при на-
личие на ляв преден хемиблок, 
когато разпространението на 
електрическия стимул нагоре и 
наляво към лявата камера е за-
бавено, а оста на QRS-комплекса 
се измества наляво. Обратно, 
при деснокамерна хипертрофия 
оста се измества надясно.

Разпознаването на дясното или 
лявото изместване на електри-
ческата ос е лесно.

Дясно отклонение на електри-
ческата ос е налице, когато 
оста на QRS-комплекса е +105° 
или по-положителна.

Нека припомним, че ако в от-
веждания II и III се записват висо-
ки R-зъбци с еднаква амплитуда, 
оста е +90°. Най-общо може да 
обобщим: ако в отвеждания II и 
III се записват високи R-зъбци и 
R-зъбецът в III отвеждане е по-
голям от този във II, е налице 
дясно отклонение на електри-
ческата ос. Освен това в I от-
веждане се записва RS-форма на 
камерния комплекс с доминиращ 
S-зъбец (фиг. 46, 47).

Ляво отклонение на електри-
ческата ос съществува, ако 
оста на QRS-комплекса е -30° или 
по-отрицателна.

На фиг. 42 е представен елек-
трокардиографски запис, на кой-
то оста на QRS-комплекса е точ-
но -30°. Обърнете внимание, че 
във II отвеждане се записва бифа-
зен (RS) камерен комплекс. Имай-
ки предвид, че оста на II отвеж-
дане заема позиция +60° (фиг. 33), 
наличието на бифазен комплекс в 
него означава, че електрическата 
ос трябва да е перпендикулярна 
на това отвеждане (т.е. има 
стойности или -30° или +150°). Та-
ка, ако оста е -30°, в отвеждане II 

фиг. 44

фиг. 45
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ще се записва RS-комплекс с еднак-
ва амплитуда на R- и S-зъбците. 
Ако оста е по-негативна от -30° 
(ляво отклонение на електричес-
ката ос), във II отвеждане се за-
писва RS-комплекс с амплитуда на 
S-зъбците, по-голяма от тази на 
R-зъбците (фиг. 48, 49).

Правилата за определяне от-
клонението на електрическата 
ос могат да бъдат обобщени по 
следния начин: 
1. Дясно отклонение на елек-

трическата ос е налице, ако 
R-зъбецът в III отвеждане е 
по-висок от този във II. В I 
отвеждане се записва RS-ком-
плекс с доминиращ S-зъбец 
(фиг. 46, 47).

2. Ляво отклонение на оста съ-
ществува, ако в I отвеждане 
има висок R-зъбец, в III - дъл-

бок S-зъбец, а във II се записва 
бифазен rS-комплекс с домини-
ращ S-зъбец или QS-форма. В 
отвеждания I и aVL са налице 
R-зъбци (фиг. 48, 49).

Трябва да се има предвид, че по-
нятията “вертикална” и “хори-
зонтална електрическа позиция” 
описват качествени характе-
ристики на електрическата ос. 
При вертикална позиция на оста 
на QRS-комплекса в отвеждания 
II, III и aVF се записват R-зъбци. 
При хоризонтално положение на 
оста R-зъбци има в отвеждания 
I и aVL. При вертикална елек-
трическа позиция на сърцето 
действителната средна ос на 
QRS-комплекса може да бъде в 
границите на нормата (напр. 
+80°) или да е патологично дяс-
на (напр. +120°). Аналогично, при 

хоризонтална електрическа по-
зиция на сърцето действителна-
та ос може да бъде нормална (0°) 
или патологично лява (-50°).

Ето защо дясното отклонение 
на електрическата ос може да се 
разглежда като краен вариант 
на вертикалната ос на QRS-ком-
плекса (фиг. 50). Аналогично, ля-
вото отклонение на електричес-
ката ос е крайна форма на хори-
зонтална електрическа ос (фиг. 
51). Наличието на вертикална 
или хоризонтална електрическа 
ос не означава непременно, че па-
циентът има действително от-
клонение на електрическата ос.

Клинично  значение
Дясно и ляво отклонение на 

електрическата ос се среща при 
различни клинични състояния:

Дясно отклонение на елек-
трическата ос със средна ос на 
QRS-комплекса +105° или повече 
нерядко се среща при здрави 
лица. Деснокамерната хипер-
трофия често причинява дясно 
отклонение на електрическата 
ос. Друга причина може да бъде 
инфаркт на латералната стена 
на лявата камера. Липсата на 
деполяризация в тази част на 
лявата камера причинява дясно 
отклонение на електрическата 
ос. Левият заден хемиблок е по-
рядка причина за дясно отклоне-
ние. Пациенти с хронично бело-
дробно заболяване (емфизем или 
хроничен бронхит) често имат 
дясно отклонение на електри-
ческата ос. Рязкото отклонение 
на средната ос на QRS-комплекса 
надясно (несвързано с действи-
телно дясно отклонение) може 
да възникне при остър белодро-
бен тромбемболизъм.

Ляво отклонение на електри-
ческата ос със средна ос на 
QRS-комплекса -30° или повече, 
също се наблюдава при някои 
състояния. То е налице често 
(но не винаги) при пациенти с 
левокамерна хипертрофия. По-
честа причина за значително 
отклонение (над -45°) е левият 
преден хемиблок. Ляво откло-
нение се наблюдава и при ляв 
бедрен блок. То може да присъ-
ства дори при неманифестно 

фиг. 46.  Дясно отклонение на елек-
трическата ос – средната ос на 
QRS-комплекса е по-положителна 
от +105° - може да се установи чрез 
разглеждане на отвеждания I, II и III. 
Обърнете внимание, че R-зъбецът 
в III отвеждане е по-висок от този 
във II.

фиг. 47

фиг. 48.  Ляво отклонение на елек-
трическата ос – средната ос на 
QRS-комплекса е по-отрицателна 
от -30° - също може да бъде уста-
новена чрез разглеждане на отвеж-
дания I, II и III. Отбележете, че във 
II отвеждане се записва rS-комплекс 
(S-зъбецът е с по-голяма амплитуда 
от r-зъбеца).

фиг. 49
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сърдечно заболяване.
Отклонението на електричес-

ката ос не винаги е свързано с на-
личието на подлежащо сърдечно 
заболяване. Въпреки това елек-
трокардиографското разпозна-
ване на това състояние често 
доказва наличието на левокамер-
на или деснокамерна хипертро-
фия, нарушения на камерната 
проводимост (ляв преден или за-
ден хемиблок) или някое от вече 
споменатите заболявания.

Трябва да се има предвид, че 
границите на ляво или дясно 
отклонение на електрическата 
ос (съответно -30° и +105°), 
използвани в настоящото изло-
жение, са условни. Някои авто-
ри използват други критерий 
(напр. 0° и +90°). Това очевидно 
разминаване е отражение на 
факта, че клиничната електро-
кардиография не борави с абсо-
лютни параметри. Най-добре е 
да се прилагат общи критерии. 
Аналогичен проблем съществува 
при определянето на левокамер-
на и деснокамерна хипертрофия, 
където различните автори 
използват различни волтажни 
критерии.

В редки случаи и в шестте пе-
риферни отвеждания могат да 
се открият бифазни (QR или RS) 
комплекси, което прави невъз-
можно определянето на сред-
ната ос на QRS-комплекса във 
фронталната равнина. В такива 
случаи се използва терминът 
“неопределена ос” (фиг. 52). Тя 
може да се среща като вариант 
на нормата или при различни па-
тологични състояния.

СРЕДНИ  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  
ОСИ  НА  Р-ВЪЛНАТА  
И  НА  Т-ВЪЛНАТА

До момента обсъждахме само 
средната ос на QRS-комплекса 
във фронталната равнина. Из-
ползвайки същите принципи, 
може да се определи средната 
ос на Р-вълната и средната ос 
на Т-вълната във фронталната 
равнина.

Например при наличие на сину-
сов ритъм нормалната Р-вълна 
е винаги отрицателна в aVR и 
положителна във II отвеждане. 

Ето защо нормално Р-вълната 
най-общо е насочена към II от-
веждане (фиг. 53), което опре-
деля нормална ос на Р-вълната 
около +60°. От друга страна, 
при ритъм от АV-съединението, 
предсърдията се стимулират по 
ретрограден път. Така при но-
дален ритъм предсърдната де-
поляризация се разпространява 
нагоре, към отвеждане aVR, от-
далечавайки се от II отвеждане 
(фиг. 54). При такива пациенти 
в отвеждане aVR се записва по-
ложителна Р-вълна, а във II – от-
рицателна, като средната ос на 
Р-вълната може да бъде около 
-150°.

По същия начин може да се 
определи електрическата ос 
на Т-вълната във фронталната 
равнина. Най-общо оста на Т-въл-
ната и на QRS-комплекса нормал-

но имат една и съща обща, но 
не индентична, посока. С други 
думи, при хоризонтална елек-
трическа позиция на сърцето 
Т-вълната нормално е положи-
телна в отвеждания I и aVL, във 
връзка с високите R-зъбци в тези 
отвеждания. При вертикална 
електрическа позиция Т-вълната 
нормално е положителна в II, III и 
aVF във връзка с високите R-зъб-
ци в споменатите отвеждания. 
(Въпреки това в III отвеждане Т-
вълната често е отрицателна, 
независимо от електрическата 
позиция на сърцето).

В заключение: Концепцията за 
средна електрическа ос може да 
бъде приложена по отношение 
на QRS-комплекса, Р-вълната и Т-
вълната. Във всеки един от тези 
случаи електрическата ос описва 
общата или доминиращата по-

фиг. 50

фиг. 51

фиг. 52.  Неопределена електрическа ос.

вертикална 
електри-
ческа ос

дясно откло-
нение на 
електри-
ческата ос

хоризонтална
електри-
ческа ос

ляво откло-
нение на 
електри-
ческата ос
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сока във фронталната равнина, 
в която е насочен фронтът на 
деполяризация или реполяриза-
ция.

Алгоритъм за 
разчитане на ЕКГ 
(нормална ЕКГ)

I. ПРЕДВАРИТЕЛЕН АНАЛИЗ:
n Проверете името на пациен-

та, изписано на ЕКГ.
n Проверете датата на запис 

на ЕКГ.
n Анализирайте качествата на 

записа – движение на трасе-
то, брум от мускулен тре-
мор.

n Проверете калибрирането на 
апарата.

II. АНАЛИЗ НА ЕКГ-ЗАПИСА:
1. Анализирайте записа за опре-

деляне на ритъма – нормален 
синусов или аритмия.

2. Оценете морфологията на 
QRS-комплекса в прекордиал-
ните отвеждания

n V1 трябва да бъде с rS-морфо-
логия;

n V6 трябва да бъде с qR-морфо-
логия;

n Понякога във V6 не се регис-

трира q-зъбец и може да бъде 
записан само R-зъбец;

n Понякога във V6 може да бъде 
регистриран и S-зъбец и може 
да бъде записан qRs- или Rs-
комплекс;

n V1-V6 – волтажът на r-зъбеца 
бавно нараства от V1 към V6, 
като често може да намалее 
след V5 и дори след V4. Обик-
новено S-зъбецът във V2  е по-
дълбок, отколкото във V1, и 
постепенно намалява към V6. 

n Началното отклонение във V1 
трябва да бъде положително 
(r-зъбец).

3. Оценка на продължител-
ността на QRS-комплекса и 
на амплитудите на негови-
те компоненти:

n Продължителността на все-
ки QRS-комплекс във всички 
отвеждания не трябва да 
надвишава 0.10 sec. (21⁄2 малки 
квадратчета);

n Най-малко един R-зъбец тряб-
ва да бъде с височина над 8 
mm;

n Най-високият R-зъбец не тряб-
ва да надвишава 27 mm;

n Най-дълбокият S-зъбец не 
трябва да надхвърля 30 mm;

n Сборът от най-високия R-зъ-
бец и най-дълбокия S-зъбец не 
трябва да надхвърля 40 mm;

n Времето на камерно акти-
виране (от началото на QRS-
комплекса до върха на R-зъбе-
ца в отвежданията с qR-ком-
плекс) не трябва да надхвърля 
0.04 sec. (1 малко квадратче);

n Амплитудата на всеки q-зъ-
бец не трябва да надвишава 
1/4 от височината на послед-
валия R-зъбец;

n Продължителността на все-
ки q-зъбец не трябва да бъде 
равна или по-голяма от 0.04 
sec. (1 малко квадратче).

4. Оценка на прекордиалните 
Т-вълни:

n V1 – T-вълната може да бъде 
положителна, отрицателна 
или бифазна;

n V2 – T-вълната може да бъде 
положителна, отрицателна 
или бифазна. Ако във V1 e по-
ложителна, във V2 T-вълната 
трябва да бъде положителна. 
Ако във V1 e отрицателна, 

във V2 T-вълната може да бъде 
отрицателна.

n V3-V6 – Т-вълната трябва да 
бъде положителна. Амплиту-
дата й не трябва да надхвър-
ля 2/3 от височината на R-зъ-
беца в същото отвеждане и 
да не бъде по-ниска от 1/8 от 
нея. 

5. Анализ на прекордиалния ST-
сегмент:

n Девиацията от изоелектри-
ческата линия (TP-линия) не 
трябва да бъде над 1 mm. 
Правилото не важи за V1 и V2, 
където QRS-комплексът може 
незабележимо да премине в 
ST-сегмент, който да преми-
не в Т-вълна.

6. Анализ на QRS-комплекса в пе-
риферните отвеждания:

n q-зъбец 
n Всеки q-зъбец в aVL, I, II или 

aVF не трябва да надвишава 
1/4 от височината на съот-
ветния R-зъбец;

n Продължителността на все-
ки q-зъбец в aVL, I, II или aVF 
не трябва да бъде равна или 
да надвишава 0.04 sec. (едно 
малко квадратче);

n Ако електрическата ос на 
QRS-комплекса е +75° или по-
вече надясно, aVL ще прилича 
на  aVR и q-зъбецът в това 
отвеждане трябва да се игно-
рира.

n R-зъбец – в aVL не трябва да 
надхвърля 13 mm, а в aVF - 20 
mm;

n Електрическата ос на QRS-
комплекса във фронталната 
равнина нормално е между 
-30° и + 90°.

7. Оценка на Т-вълните в пери-
ферните отвеждания:

n Нормалната електрическа ос 
във фронталната равнина не 
трябва да се различава от 
оста на QRS-комплекса с ±45°;

n Ако във II и aVF отвеждане 
има патологичен q-зъбец, не-
гативната Т-вълна е абнорм-
на, независимо от липсата 
на разлика, по-голяма от 45°, 
между осите на QRS и Т-вълна-
та. 

8. Оценка на ST-сегмента  в пе-
риферните отвеждания:

n Не трябва да се отклонява 

фиг. 53

фиг. 54



116

НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2002

от изоелектрическата линия 
с повече от 1 mm.

9. Анализ на Р-вълната:
n Продължителността й не 

бива да надвишава 0.12 sec. и 
височината й - 2.5 mm. Нега-
тивната компонента във V1 
не трябва да бъде по-голяма 
от положителната. 

Нормални 
вариации на ЕКГ

КОНФИГУРАЦИЯ S1S2S3

При много здрави хора се 
регистрира негативно откло-
нение в края на QRS-комплекса 
на периферните отвеждания. 
S-зъбец се записва, когато краят 
на QRS-вектора е от изходния 
тракт на дясната камера или 
задно-базалната част на между-
камерната преграда и е насочен 
нагоре и надясно. В наблюдение 
на ЕКГ-серии, проведено от Hii 
и сътр., при около 20% от ЕКГ 
на здрави лица се установява 
конфигурацията S1S2S3. Истин-
ската конфигурация S1S2S3, при 
която S-зъбецът е с равна или 
по-голяма амплитуда от тази 
на R-зъбеца, се наблюдава рядко. 
По-често обаче се регистрират 
S-зъбци във II и III отвеждане с 
амплитуда, по-голяма от тази 
на R-зъбеца, но S1 е по-малък от 
R1. Тук се включват и случаите, 
при които амплитудата на S1, S2 
и S3 надхвърля горната граница 
на нормата. Когато отношени-

ето R/S е равно на 1 във всички 
три стандартни отвеждания, 
електрическата ос на QRS не мо-
же да се определи и тази конфи-
гурация се нарича неопределима. 
Конфигурацията S1S2S3 трябва да 
се различава от абнормна лява 
електрическа позиция. В този 
случай S3 е по-дълбок от  S2, кое-
то не се установява при нормал-
ната конфигурация S1S2S3.

Конфигурацията S1S2S3 се на-
блюдава и при болни в десно-
камерна хипертрофия и бело-
дробен емфизем. При някои 
здрави лица конфигурацията 
S1S2S3 може да се съпътства с rSr’ 
във V1. Тази комбинация много 
наподобява ЕКГ-промените при 
деснокамерна хипертрофия. 

КОНФИГУРАЦИЯ RSR’ ВЪВ V1 

Конфигурацията RSR’ (rSr’) във 
V1 при QRS-комплекс под 0,12 sec 
се наблюдава при 2,4% от здра-
вите лица. Висока е честотата 
на тази конфигурация във V3R и 
V4R. Вторични промени на R-зъ-
беца в норма се дължат на късно 
активиране на суправентрику-
ларната криста на деснокамер-
ния изходен тракт. 

Конфигурация RSR’ във V1 се 
наблюдава и при болни с орга-
нични сърдечни заболявания, 
включително деснокамерна хи-
пертрофия и др. При здрави хора 
с конфигурация RSR’ първият R-
зъбец е по-висок от R’. Амплиту-
дата на R-зъбеца не надхвърля 7 

mm, а тази на R’ зъбеца е около 5 
mm, но R’ е с по-малка амплитуда 
от S-зъбеца. 

СИНДРОМ НА РАННА 
РЕПОЛЯРИЗАЦИЯ (НОРМАЛНА 
ЕЛЕВАЦИЯ НА ST-СЕГМЕНТА) 

При голяма част от здравите 
хора се установява елевация на 
ST-сегмента, предимно в пре-
кордиалната серия. При болшин-
ството от тях елевацията е 
минимална. Понякога елевацията 
може да бъде много изразена и да 
имитира промени на миокарден 
инфаркт или перикардит. Този 
феномен се обяснява с ранна 
камерна реполяризация. Wasserb-
urger и сътр. описват следните 
ЕКГ-характеристики на синдрома 
на ранна реполяризация: 1) елева-
ция на началото на ST-сегмента 
в точка J на QRS-комплекса, 
която се издига над изоелектри-
ческата линия с вариации от 1 
до 4 mm; 2) изразено размазване 
на низходящото рамо на R-зъбе-
ца; 3) издигане на ST-сегмента; 
4) симетрична голяма Т-вълна. 
Тези промени са предимно във 
V2 до V5 отвеждания. Често се 
установява изместване на зона-
та на прехода на QRS-комплекса 
надясно (ротация, обратна на 
часовниковата стрелка). Счита 
се, че синдромът на ранна репо-
ляризация е по-често наблюдаван 
при млади хора. Елевацията на 
ST-сегмента може да персистира 
с години, но се установява раз-
лика при различните ЕКГ-записи. 
При някои лица може да се регис-
трират и периоди на изоелек-
тричен ST-сегмент. Наблюдава 
се тенденция към намаляване на 
елевцията с напредване на въз-
растта. 

НЕПРАВИЛНА ПРОГРЕСИЯ 
НА R-ЗЪБЕЦА  В ДЕСНИТЕ 
ПРЕКОРДИАЛНИ ОТВЕЖДАНИЯ 

При млади здрави лица, особено 
под 30-годишна възраст, може 
да се установят малки R-зъбци в 
отвеждания V1, V2  и дори във V3, 
без да има сърдечно заболяване. 

(Продължава 
в следващия брой)фиг. 55




