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Електрофизиология и клиничен 
анализ на ST-сегмента - част II
акад. Илия Томов д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница Национална кардиологична болница

ПАТОЛОГИЯ  
НА SТ-СЕГМЕНТА

Определя се от широк спек-
тър етиологични фактори: ко-
ронарна болест с болкова или 
безболкова симптоматика, ти-
ха коронарогенна миокардна ис-
хемия, кардиомиопатии (мио-
кардитни, ендокринни, инток-
сикационни, алергични), хипер-
тония, спортно сърце с мио-
кардна патология, неврологични 
заболявания и др. Почти винаги 
е необходимо на ранен етап да 
се направи коронарна артерио-
графия и клинично, лаборатор-
но и инструментално изследва-
не за установяване на наличие-
то и вида на миокардната па-
тология. При съответни инди-
кации може да се пристъпи и 
към пункционна биопсия на ми-
окарда. Със значителни диагнос-
тични възможности е магнит-
ният резонанс. 

Хронична ИБС – 
миокардна исхемия, 
съпроводена или 
не от ангинозна 
симптоматика, 
преживян миокарден 
инфаркт, левокамерна 
систолна и/
или диастолна 
дисфункция, сърдечна 
недостатъчност 

При част от тези случаи ЕКГ 
в покой може да бъде нормална 
въпреки наличието на високо-
степенна коронарна стенотич-
на атеросклероза. Нормалният 
ST-сегмент в покой и при тест 
с физическо обременяване не из-
ключва със сигурност липсата 

на коронарна стенотична ате-
росклероза и високия риск от 
внезапна смърт. 

ИСХЕМИЧНА ST-ДЕПРЕСИЯ 
(фиг. 85)

Това е най-честата ЕКГ-патоло-
гия в покой и, особено важно, по 
време на субмаксимален или бол-
ково-лимитиран ЕКГ-тест при  
физическо натоварване и/или 
24-часово Холтер-мониторира-
не. Тази депресия на ST-сегмен-
та има следните характерис-

тики: 1) появява се по време на 
физическо или психическо нато-
варване и изчезва сравнително 
бързо в покой (ЕКГ-тест при фи-
зическо натоварване или 24-ча-
сово Холтер-мониториране); 2) 
има хоризонтална и/или десцен-
дентна форма и различна сте-
пен на изразеност – от 1 до 3-
4 mm или повече в отвеждания-
та срещу лявата камера (пред-
на, предно-латерална, долно-ла-
терална, долно-апикална или об-
ширна локализация); 3) често се 

A В C

Дигиталисов
ефект

ЛК хипертрофия
+ обременяване

Strain

Миокардна исхемия
(коронарна инсуфициенция)

Плоска, ниска
Т-вълна

Значителен негативитет,
симетрична Т-вълна

Бифазна - +
Т-вълна

Дълбоко отрицателна,
симетрична Т-вълна

Много широка и дълбока,
Т-вълна, заоблен връх

Силно изразена хоризонтална
ST-депресия

Значителна хоризонтална
ST-депресия

Лека хоризонтална
ST-депресия

Незначителна
ST-хоризонтализация

Изоелектрична
Т-вълна

Лек Т-негавитет,
удължен Q-T

Леко отрицателна, 
симетрична Т-вълна

Умерено отрицателна, 
симетрична Т-вълна

Десцендентна
ST-депресия

Силно изразена
десцендентна

ST-депресия

Низходяща
ST-депресия

с ниска Т-вълна

Голяма ST-депресия,
хоризонтална, с лек

конвекситет нагоре

"Дигиталисов тип"
ST-депресия

+

-

Фиг. 85.  Различни степени и форми на депресия на ST-сегмента и снижаване 
или негативиране на Т-вълната, които могат да се явят при миокардна 
исхемия. Тези ST-T-промени са неспецифични и могат да бъдат резултат 
от различни причини. Те могат да бъдат приети като израз на миокардна 
исхемия, когато се явяват при типична ангинозна болка и стрес-ЕКГ с или 
без ангинозна болка и без бедрен блок. 
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придружава от пристъп на ан-
гинозна болка, но не рядко бол-
ката е атипична – стягане, те-
жест, или болка отсъства (“ти-
ха” исхемия); 4) между степента 
и обширността на ST-депресия-
та и коронарната (стенотична 
и миокардна) исхемична пато-
логия има корелация, но поняко-
га високостепенната и обшир-
на коронарна болест протича с 
лека ST-депресия или без такава 
(фалшиво-негативен ЕКГ-стрес-
тест или 24-часово Холтер-мо-
ниториране); 5) фалшиво-пози-
тивна диагноза, т.е. ST-депресия 
от исхемичен тип в покой и/или 
при работен ЕКГ-стрес-тест) 
без наличие на коронарна болест 
(нормална коронарна артерио-
графия) при левокамерна хипер-
трофия (хипертония, клапни по-
роци), при хиперсимпатикото-
ничен синдром, медикаментоз-
ни ефекти върху ST-Т-сегмента, 
хипоксия (белодробна недоста-
тъчност), миокардит, перими-
окардит, други миокардни про-
цеси (неисхемична кардиомио-
патия), WPW-синдром, бедрен 
блок, диселектролитемии и др.; 
6) фалшиво-отрицателна диа-
гноза, т.е. нормален или мини-
мално променен ST-сегмент при 
ЕКГ-стрес-тест при пациенти с 
ангиографски доказана коронар-
на стенотична патология, вклю-
чително тежка, при нормална в 
покой, леко променена или пато-
логична ЕКГ (трудна интерпре-
тация); при тези случаи тряб-
ва да се търси доказателство 
за наличие на миокардна исхе-
мия с друга методика, с която 
да бъде визуализирана исхемич-
ната зона в миокарда (стрес-ра-
диоизотопен тест), контраст-
на ЕхоКГ или магнитен резонанс 
с медикаментозен стрес-тест; 
7) при пациенти със “застинал” 
образ на ST-елевация след пре-
живян в миналото миокарден 
инфаркт, израз на тежка лево-
камерна дискинезия, ЕКГ-стрес-
тестът може да бъде негати-
вен или по-точно неинформати-
вен. Диагнозата остра миокард-
на исхемия може да се постави 
със стрес-радиоизотопен тест 

или с медикаментозен тест и 
ядреномагнитен резонанс за ви-
зуализиране на новопоявили се 
исхемични огнища и определяне 
на целесъобразността на коро-
нарната реваскуларизация.

ЕКГ в покой и при стрес-тес-
тове може да бъде полезна, осо-
бено 24/48-часовото Холтер-
мониториране, за регистрация-
та на високостепенни камерни 
тахиаритмии (залпови или про-
дължителни камерни тахикар-
дии, кратки пристъпи на камер-
но мъждене, синкопални прояви), 
които се намират във връзка с 
появила се значителна исхемич-
на ST-депресия, при определяне 
на евентуалните благоприят-
ни антиаритмични ефекти от 
провеждането на коронарна ре-
васкуларизация или антиисхе-
мична медикаментозна терапия 
(бета-блокада, АСЕ-инхибиция).

ЕЛЕВАЦИЯ НА ST-СЕГМЕНТА 
ПРИ ТРАНСМУРАЛНА ИЛИ 
ЕПИКАРДИАЛНА ЛЕЗИЯ, 
РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕЖКА И/ИЛИ 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ИСХЕМИЯ  
НА МИОКАРДА (фиг. 86)

При трансмурална лезия, в ре-
зултат от прекъсването на 
кръвоснабдяването на миокар-
да поради оклузия на една от 
трите коронарни артерии или 
техни клонове, сегментът ST се 
издига (елевация на сегмента) 
в ЕКГ-отвежданията, които са 
обърнати срещу исхемичната 
зона в миокарда. В противопо-
ложните отвеждания на ЕКГ ST-
сегментът може да бъде с деп-
ресия (обратен образ). За по-
ставяне на диагнозата “транс-
мурална исхемична лезия” е не-
обходимо наличието на един от  
следните критерии:
1) елевация на началната част 

на ST-сегмента в точката  
J с ≥0.1 mV (1 mm) в две или по- 
вече отвеждания от край-
ниците или в прекордиални- 
те отвеждания V4 -V6, или 
елевация, надвишаваща 0.2 
mV (2 mm) в две или повече 
от прекордиалните отвеж-
дания V1-V3. 

2) депресия на началната част 

на ST-сегмента в точката J, 
равна или надвишаваща 0.1 
mV (1 mm) в две или пове-
че от отвежданията V1-V4, 
и елевация на ST- сегмента, 
надвишаваща 0.1 mV (1 mm) 
в две или повече от задните 
торакални отвеждания V7-V9. 

Електрокардиографските изя-
ви на трансмуралната лезия ва-
рират по своята продължител-
ност. Нарушенията, наблюдава-
ни по време на ангиопластика 
или при пациенти с коронарен 
вазоспазъм, изчезват бързо при 
отстраняване на коронарната 
оклузия, докато трансмурална-
та лезия, дължаща се на коро-
нарна тромбоза, се разнася по-
степенно, следвайки спонтан-
ното или терапевтичното въз-
становяване на кръвотока. Ко-
гато недостатъчността на ко-
ронарния кръвоток персистира 
след изчерпването на миокард-
ния метаболитен резерв, запо-
чва процес на некроза – миокар-
ден инфаркт. 

A

В

Б Начална ST-елевация
(минимална)

Висока ST-елевация  
с форма на права 
линия

Много силно издигнат
ST-сегмент под форма 
на дъга с изпъкналост 
нагоре

Много голяма ST-
елевация с леко 
изпъкване нагоре

Голяма ST-елевация - 
дъга с изпъкналост 
надолу

Начало на
патологичен Q-зъбец

Патологичен
Q-зъбец Патологичен

QS-зъбец

Т-вълна (+)

Т-вълна
(+) или (-)

Дълбоко отрицателна
Т-вълна от коронарен 

тип (симетрична 
с остър връх)

Г

ЕД

Фиг. 86.  Диаграми, показващи ево-
люцията на инфарктните промени 
на ST-сегмента, на Т-вълната и Q 
(QS)-зъбеца на ЕКГ.  Диаграма: А - 
норма, Б, В, Г - свръхостра фаза, Д, 
Е - напълно развита  
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ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ -  
ST-Т-ПРОМЕНИ ПРИ ОСТРА 
ИСХЕМИЧНА МИОКАРДНА 
НЕКРОЗА (фиг. 86, 87, 88, 89)

При остър миокарден ин-
фаркт се наблюдават следни-
те промени: 1) ST-елевация, чес-
то предшествана от новопоя-
вили се високи, симетрични, по-
ложителни островърхи Т-въл-
ни в отвежданията срещу исхе-
мичната лезия в миокарда (фиг. 
91); 2) поява на абнормно широ-
ки и дълбоки Q-зъбци със снижен 
R-зъбец или пълна липса на R-зъ-
бец с формиране на QS-зъбец, 

изява на острата миокардна не-
кроза; 3) понижаване на повише-
ния ST-сегмент до изоелектрич-
ната линия и негативиране на 
Т-вълната – отрицателна, си-
метрична, островърха. Най-ти-
пична е промяната на елевация-
та на ST-сегмента, която нама-
лява сигнификантно след първи-
те 12 часа от преустановяване-
то на торакалната болка (фиг. 

92, 93). При някои пациенти мо-
гат да се наблюдават повтаря-
щи се мултиплени епизоди на 
ST-елевация и резолюция, доку-
ментирани с непрекъснато ЕКГ-
проследяване след стартиране 
на интравенозната тромболи-
за. Умерената ST-елевация обик-
новено персистира няколко дни. 
Когато се задържи за повече от 
2 седмици след острия период, 

1 1

1
1 1 1

3

3

3

2 2

Остър стадий

Подостър стадий Хроничен стадий

2

или или

илиилиили

Фиг. 88.  ЕКГ-стадии на миокарден инфаркт: 1 - патологичен Q- или  QS-
зъбец - некроза или цикатрикс на миокарда; 2 - издигане на ST-сегмента - 
миокардна лезия; 3 - отрицателна коронарна Т-вълна - исхемия на миокарда

A

Остра фаза на миокарден 
инфаркт с патологичен 
QS-зъбец и силно 
дъговидно издигане на ST-
сегмента

Б

Напълно развит ЕКГ 
образ на остър 
миокарден инфаркт с 
патологичен QS-зъбец, 
силно изразена ST-
елевация и формиране 
на отрицателна Т-вълна

В

По-късна фаза след остър 
миокарден инфаркт, 
патологичен QS-зъбец и 
отрицателна коронарна Т-
вълна, ST-сегмент на 
изоелектрично ниво

Г

Късна (хронична) фаза 
след преживян остър 
миокарден инфаркт. 
Патологичен Q-зъбец. 
Изоелектричен ST-сег-
мент. Положителна Т-
вълна (изоелектрична  
или леко отрицателна)

Фиг. 89. Патологичен QS-зъбец, еле-
вация на ST-сегмента и поява на отри- 
цателна Т-вълна от коронарен тип 
при миокарден инфаркт в еволюция

Б Минути до часове
след началото
на инфаркта

В Часове до 1 ден
след началото
на инфаркта

Г 1 седмица
след началото
на инфаркта

Разгънат ЕКГ-образ ST-сегмент на 
изоелектрично ниво

А Преди
инфаркта

Норма Начална фаза

Фиг. 87.  Остър миокарден инфаркт. Последователност на ЕКГ-промените 
в отвежданията, насочени към мястото на инфаркта

V6

V4

V2

III

I

V6

V4

V2

II

I

остър подостър

Голям преден 
инфаркт

Антеросептален
инфаркт

Преден апикален
инфаркт

Преднолатерален
инфаркт

Долен
инфаркт

Заден
инфаркт

остър подостър остър подостър остър подостър остър подостър остър подостър

Фиг. 90.  Локализация и обширност на острия миокарден инфаркт.  

V6

A Б В

V2 V4

Фиг. 91.  Три случая на абнормно 
висока Т-вълна. А - Остра субендо-
кардна миокардна исхемия в нача-
лото на остър миокарден инфаркт. 
Б - Реципрочна (обратен образ) на 
заден миокарден инфаркт с висока, 
симетрична, заострена, положител-
на Т-вълна в отв. V2. В - Гигантска, 
висока, заострена, на тясна основа 
Т-вълна при хиперкалиемия. 
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дава основание да се приеме 
формиране на постинфарктна 
левокамерна аневризма. 

Диагностичната точност на 
ЕКГ зависи от обширността и 
локализацията на исхемичната 
трансмурална лезия. По прин-
цип електрокардиограмата с 12 
отвеждания е специфична, но е 
умерено сензитивна по отно-
шение откриването на остра-
та исхемична лезия на миокарда. 
Сензитивността на ЕКГ значи-
телно се повишава с добавяне-
то на задните отвеждания V7-
V9 и десните прекордиални от-
веждания V2R-V4R – над 80% (Br-
en et al, Circulation 1979; 59:105-
112; Zalenski et al, The 15-lead ECG 
Ann Emerg Med 1993; 22:786-793). 
Най-висока е чувствителност-
та на ЕКГ по отношение на ост-
рата оклузия на лявата пред-

на десцендентна коронарна ар-
терия; по-ниска е чувствител-
ността при засягане на циркум-
флексната артерия. При остра 
предна исхемична лезия с най-ви-
сока сензитивност е отвеждане 
V2 по отношение регистриране-
то на ST-елевацията (сензитив-
ност 99%) и идентификацията 
на причинната коронарна лезия 
в лявата предна десцендентна 
артерия. Максималната ST-еле-
вация се регистрира най-добре 
в отвеждане V2, а така също и в 
отвеждане V3 (Aldrich et al. Am J 
Cardiol 1987; 59:2-23).

При остър миокарден ин-
фаркт с предна средна локали-
зация се регистрират ЕКГ-про-
мени, ST-елевация в отвеждания 
аVL и V2 и ST-депресия в отвеж-
дания III и аVF или V4. Те са резул-
тат от оклузията на първия ди-

агонален клон. В този случай аки-
нетичната зона в лявата каме-
ра не засяга апекса и септума. 

Нови проучвания при пациен-
ти с остър преден миокарден 
инфаркт установиха елевация 
на ST-сегмента, равна или надви-
шаваща 0.15 mV (1.5 mm) в от-
веждане V1 при ограничен ин-
фаркт в резултат от тромбо-
за на малък конален клон на дяс-
ната коронарна артерия, а в 
92% от случаите – и елевация 
на ST-сегмента в отвеждане 
V3R. Може да се заключи, че от-
веждане V1 вероятно регистри-
ра измененията в дясната пара-
септална зона, кръвоснабдявана 
от септални клончета на лява-
та предна низходяща коронар-
на артерия. Липсата на ST-еле-
вация в отвеждане V1 при пре-
ден инфаркт би трябвало да бъ-

Фиг. 92.  ЕКГ-данни за остър долно-латерален миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента и огледален образ в I, 
aVL, V2-V3.

Фиг. 93.  ЕКГ-данни за остър долен миокарден инфаркт с минимална елевация на ST-сегмента във II, III, aVF. Дълбо-
ките симетрични Т-вълни във V2-V6, I, aVL сочат субенодкардна исхемия или инфаркт.  
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де във връзка с наличието на го-
лям конален клон (Ben-Gal et al. 
JAСC 1997; March).

Класическите ЕКГ-белези на 
остър долен миокарден ин-
фаркт - ST-елевация и патоло-
гичен Q-зъбец, се наблюдават 
приблизително при 50% от па-
циентите с оклузия на дясната 
или циркумфлексната коронар-
на артерия (фиг. 92, 93, 94, 95, 
96). Долните остри коронарни 
лезии се демонстрират най-до-
бре в III отвеждане. Причинна-
та тромботична лезия в 80 до 
90% от случаите се локализира 
в проксималната част на дясна-
та коронарна артерия, а иден-
тификацията й в отвеждане 
V4R е сигурна в 100% от случаи-
те (Braat et al. Am J Cardiol 1984; 
53:1538-1541). Депресията на ST-
сегмента в отвеждане I, при-
дружена от елевация на ST-сег-
мента в долните отвеждания 
III и аVF, също е честа находка 
(Kontos et al. Am J Cardiol 1997; 
79:182-184). Изолирана стено-
тична плакова лезия само в цир-
кумфлексната артерия се уста-
новява при 10 до 20% от паци-
ентите с долен инфаркт. До-
пълнителна ST-елевация се ре-
гистрира в отвеждания V4 и V5 
или ST-депресия в отвеждане V2.

Острият заден миокарден ин-
фаркт протича с елевация на 

Фиг. 96.  ЕКГ-данни за остър долно-латерален миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента в II, III, aVF и реципроч-
на (“огледална”) на елевцията депресия в I, aVL, V1-V3. 

I II III aVR aVL aVF

V
1
 V

2
V

3

III

V
4

V
5
 V

6

Фиг. 94.  ЕКГ на ранна свръхостра лезионна фаза на долен остър миокарден 
инфаркт. Издигане на ST-сегмента и висока, симетрична и островърха поло-
жителна Т-вълна във II, III , aVF. Реципрочна депресия (“обратен” образ) на 
ST-сегмента в отвеждане I, aVL. AV-нодален ритъм с отрицателни P-вълни. 

V1 V1 V1 aVR aVL aVF 

aVF V1 V2 V3 V4 V5 V6 

БA

Фиг. 95.  Остър долен миокарден инфаркт и остър предсърден миокарден 
инфаркт. ЕКГ показва свръхостра ранна лезионна фаза на остър долен мио-
карден инфаркт. Той се доказва от елевация на ST-сегмента и повишената 
амплитуда на Т-вълната в отвеждане II, III и aVF. Обратна (“реципрочна”) 
депресия на ST-сегмента и дълбоко отрицателни симетрични Т-вълни има 
в отвеждания I, aVL, V1-V6. Острият предсърден миокарден инфаркт се 
доказва от значителната елевация на P-R-сегмента в отв. II, III и aVF и е 
потвърден аутопсионно. 
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ST-сегмента в отвеждания V7, 
V8 и V9 при 50% от случаите с 
оклузия на циркумфлексната ар-
терия. Ранна хоризонтална деп-
ресия на ST-сегмента с положи-
телна Т-вълна в отвеждания 
V1 до V3 или V4 е обичайна ма-
нифестация на задния миокар-
ден инфаркт (Boden et al. Am J 
Cardiol 1987; 59:782-787). Изо-
лирана ST-депресия в отвежда-
ния V2 до V4 се наблюдава в 25% 

от случаите на оклузия на цир-
кумфлексната артерия. Задни-
те гръдни отвеждания V7, V8 и 
V9 са полезни при разграничава-
не на инфарктите, дължащи се 
на тромбоза на дясната коро-
нарна артерия, тъй като те, 
за разлика от инфарктите в зо-
ната на циркумфлексната арте-
рия, не дават промени в задни-
те отвеждания (Kulkarni et al. 
Am Heart J 1996; 131: 736-741).

Изолираният деснокамерен ин-
фаркт е рядък и настъпва глав-
но при пациенти с деснокамер-
на хипертрофия. Деснокамерни-
ят инфаркт обикновено се съ-
четава с инфаркт на долната 
стена (фиг. 97). Трансмуралната 
инфарктна лезия на дясната ка-
мера се изявява с елевация на ST-
сегмента, равна или надвишава-
ща 0.10 mV в десните прекорди-
ални отвеждания, включително 
V1. Елевация на ST-сегмента се 
установява по-рядко и в отвеж-
дания V2-V4, съмнителна за пре-
ден инфаркт. Елевацията на ST-
сегмента в тези случаи намаля-
ва към отвеждане V4, докато 
при остър преден инфаркт ST-
елевацията е по-силно изразена 
във V2, отколкото във V1. 

При около 54% от пациенти-
те с долен преден миокарден 
инфаркт се наблюдава ST-елева-
ция в отвеждане V4R (Zehender 
et al. N Engl J Med 1993; 328:982-
988). Този белег има висока сен-
зитивност и предиктивна точ-
ност (93% и за двата показате-
ля) при деснокамерен инфаркт 
(Lopez-Sendon et al. JACC 1985; 6:
1273-1279). При пациентите с 
долен инфаркт, резултат от 
оклузия на циркумфлексната ар-
терия, се установява низходя-
ща депресия на сегмента ST-Т 
в отвеждане V4R, но не и елева-
ция (Braat et al. Am J Cardiol 1984; 
53:1538-1541). Острата ЕКГ-из-
ява на деснокамерния инфаркт 
отзвучава бързо и може да не се 
наблюдават постоянни проме-
ни в QRS-комплекса (Morgera et 
al. Am Heart J 1984; 108:13-18). 

ДЕПРЕСИЯ НА ST-СЕГМЕНТА 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРИ 
КОРОНАРНИ СИНДРОМИ – 
НЕСТАБИЛНА АНГИНА И ОСТЪР 
МИОКАРДЕН ИНФАРКТ БЕЗ ST-
ЕЛЕВАЦИЯ  
(фиг. 98, 99, 100, 101, 102)

Депресията на ST-сегмента 
при остър коронарен синдром, 
тоест остра продължителна 
предно-торакална болка без ST-
елевация и без новопоявили се 
патологични Q- или QS-зъбци, 
представлява сериозен диагнос-

V3R V4R V5R V6R

III aVF V3 V6

II aVL V2 V5

I aVR V1 V4 

Фиг. 97.  Остра фаза на долен, деснокамерен и заден миокарден инфаркт. 
Долният инфаркт се манифестира с патологични Q-зъбци и елевация на 
ST-сегмента в отв. II, III и aVF; задният инфаркт е изразен с проминентен 
R-зъбец в отв. V1, V2, а деснокамерният инфаркт се доказва от елевацията 
на ST-сегмента в отв. V3R-V6R.

A Б1

Б2

V1 

V5 V1

V2 V3 V4 V5 V6 

I II III aVR aVL aVF 

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V7 

Фиг. 98.  A - ЕКГ след продължителен ангинозен пристъп при болен с клиника 
и биохимични маркери на пресен миокарден инфаркт. Регистрира се низхо-
дяща ST-депресия с отрицателни +- T-вълни в отв. V2-V5, I, aVL, което е израз 
на преден обширен миокарден инфаркт без Q-зъбец. Б1 - Болен с типична кли-
ника и биохимични маркери за остър миокарден инфаркт. ЕКГ показва белези 
на миокарден инфаркт без ST-сегмент елевация. Новопоявили се много дълбо-
ки, симетрични с остър връх и на широка основа Т-вълни в отв. V1-V6, II, III, 
aVF, т.е. обширен субендокарден миокарден инфаркт на предната и долната 
стена на лявата камера. Б2 - Силно снижена точка J (5 mm). Сегментът ST е 
много скъсен и е неразграничим от началното рамо на вълната Т.
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тичен, терапевтичен и про-
гностичен казус. Два възможни 
механизма лежат в основата на 
възникналата обширна ST-деп-
ресия при продължителна гръд-
на болка: огледален феномен, чи-
сто електрично явление, от-
разяващо ST-елевацията, резул-
тат от трансмурално инфар-
циране (лезионен ток) в про-
тивоположната стена (Camara 
et al. JACC 1983; 2:251-257), или 
субендокардна остра исхемич-
на лезия (Vincent et al. Circulation 
1977; 56:559-571). 

ИЗОЛИРАНА ST-ДЕПРЕСИЯ 
(фиг. 103, 104)

Проучвания на пациенти, при 
които се наблюдава изолирана 
ST-депресия в 12 отвеждане на 
ЕКГ, установиха остра миокард-
на исхемия с прогресия до ин-
фаркт при около 50% от случаи-
те. Вътреболничната, 30-днев-
ната и 1-годишната смъртност 
са високи за двете групи паци-
енти – с остър миокарден ин-
фаркт без ST-елевация и без ми-

окарден инфаркт (тежка НАП - 
нестабилна ангина пекторис). 
Причините за този лош изход 
не са добре изяснени. По време 

на ангиопластика изолираната 
ST-депресия се установява само 
при оклузия на циркумфлексна-
та артерия (ST-елевация се ре-

гистрира в отвеждания V7-V9) 
(Kulkarni et al. Am Heart J 1996; 
131:736-741). В посоченото про-
учване групата на пациенти-
те с оклузия на циркумфлексна-
та артерия не е най-голямата. 
Най-често изолираната прекор-
диална ST-депресия отразява на-
личието на субендокардна исхе-
мична лезия, резултат от нару-
шение на кръвотока през лява-
та предна десцендентна коро-
нарна артерия. Депресията на 
ST-сегмента е свързана с напред-
нала възраст, мултисъдова или 
главностволова коронарна бо-
лест, мултиплени инфаркти и 
лоша левокамерна функция.

ДЕПРЕСИЯ НА ST-СЕГМЕНТА  
СЪС СЪПЪТСТВАЩА ST-ЕЛЕВАЦИЯ

Двата типа промени, засяга-
щи ST-сегмента – депресия и 
елевация, често се установя-
ват едновременно в една и съ-
ща ЕКГ. В този анализ терми-
нът реципрочност се дефинира 
като наличие на ST-депресия в 
зона от камерния миокард, раз-
лична от зоната с ST-елевация, 
но други автори използват то-
ва означение за огледалния фе-
номен след изключване на далеч-
на исхемия като алтернативен 
механизъм в основата на тези 

I

II

III

aVR

aVL

I, aVL, V4 - V6 и/или
II, III, aVF отвеждане

I, aVL, V4 - V6

aVR

V1 - V3 отвеждане
Субеднокарден
интрамурален
или субепикар- 
ден инфаркт

Субендокарден
инфаркт

Субепикарден
инфаркт

Местен 
вътрекамерен

блок
aVF

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

A Б

Фиг. 99.  А - ЕКГ-промени при миокарден инфаркт без Q-зъбец.
Б - Депресия на ST-сегмента и бифазна Т-вълна при болен с миокарден 
инфаркт без Q-зъбец. 

1.6.1970 14.6.1970

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V7 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V7 

фиг. 100.  Снижаване на амплитуда-
та на r-зъбците след продължите-
лен ангинозен пристъп в отв. V1-V3 с 
елевация на ST-сегмента (дъговидна, 
с конвекситет нагоре) и отрица-
телни терминални, с остър връх 
Т-вълни във V3-V6 при положителни 
биохимични маркери за миокардна 
некроза. След 2 седмици - тенденция 
към нормализиране на r-зъбците без 
формиране на Q/QS-зъбец.    

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V7 

Фиг. 101. ЕКГ-данни за преден обши-
рен остър миокарден инфаркт без 
Q-зъбец, с позитивни биохимични 
маркери за прясна миокардна некро-
за. Много дълбоките “гигантски”, 
симетрични, с остър връх на широ-
ка основа, отрицателни Т-вълни 
в отв. V2-V6, II и aVL, са израз на 
обширен субендокарден инфаркт на 
предната стена на ЛК. 



15

НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 1, 2003

ЕКГ-промени (Norrell et al. JACC 
1989; 13:1270-1274). 

Реципрочна ST-депресия се на-
блюдава при повечето пациен-
ти с долен инфаркт и при око-
ло 70% от пациентите с пре-
ден инфаркт (Camara et al. JACC 
1983; 2:251-257). При преден ин-
фаркт и по време на ангиоплас-
тика на лявата предна низходя-

A

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Б

В

Г

Д

Е

Фиг. 102.  Примери за различни патологични промени на ST-сегмента и T-въл-
ната. Различни причини могат да доведат до еднакви по форма и степен на 
изразеност промени на ST-сегмента и Т-вълната. А - Дълбоки, отрицателни, 
симетрични Т-вълни в отв. V2-V6, израз на миокардна исхемия на предната 
стена при болен с ангинозна симптоматика и коронарна болест, доказана 
коронарографски. Б - Отрицателни, симетрични, с остър връх на широка 
основа Т-вълни в отв. V1-V4 в резултат на обременяване на дясната камера. 
В - Тежка ST-T-патология с много дълбоки, отрицателни, симетрични Т-вълни 
при болен с масивна субарахноидална хеморагия. Г - Десцендентна ST-депре-
сия с бифазна Т-вълна при абнормно висок R-зъбец срещу лявата камера при 
болен с ЛК-хипертрофия. Д - Дълбоки отрицателни, симетрични, с остър 
връх, на сравнително тясна основа Т-вълни при скъсен ST-сегмент в oтв. 
V1-V4, резултат на хиперкалциемия. Е - Дълбоки, отрицателни Т-вълни със 
симетрична форма и остър връх, придружени от лека елевация на ST-сег-
мента в oтв. V1-V6 при болен с пълен AV-блок и пристъпи на Adams-Stokes 
(сърдечен арест поради пристъп от асистолия или камерно мъждене).

A Б

В Г

Д Е

Ж З

Фиг. 103.  Диаграма на видовете 
ST-промени. А - Норма. Б и В - Бързо 
възходяща (Б) и бавна, възходяща, 
продължителна (В) депресия на ST-
сегмента от “възходящ” (“асценден-
тен” или “J-тип” - т.е. началото на 
ST-сегмента започва непосредстве-
но след точка J). Г- Издигане (еле-
вация) на ST-сегмента и повишена 
амплитуда на Т-вълната, което е 
характерно за пристъп на вазоспас-
тична ангина на Prinzmetal. Д - Хори-
зонтална депресия на ST-сегмента, 
преминаващ рязко (остро) към Т-
вълна. Е - Хоризонтална депресия на 
ST-сегмента с отрицателна U-вълна. 
Ж - Депресия на ST-сегмента с форма 
на хлътване, дъговидна, с изпъкване 
надолу. З - Низходяща (десцендент-
на) депресия на ST-сегмента и рязко 
изкачване към Т-вълната. 
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ща коронарна артерия степен-
та на ST-елевация корелира до-
бре със степента на реципроч-
ната ST-депресия в долните от-
веждания. Тази находка, заедно с 
липсата на регионална патоло-
гия на движенията на камерна-
та стена в областта на ST-деп-
ресията и еднаквата честота 
на смъртност при пациентите 
с или без ST-депресия, позволя-
ват да се приеме огледалния об-
раз като причина за реципроч-
ните промени на ST-сегмента в 
тези отвеждания (Camara et al. 
JACC 1983; 2:251-257). Други про-
учвания подчертават ролята 
на отдалечена или разширява-
ща се исхемична зона в генезата 
на реципрочната ST-депресия. 
Willems et al (Circulation 1990; 
82:1147-1158) установиха, че го-
лемината на реципрочната ST-
депресия има независимо линей-
но отношение с големината на 
инфаркта и смъртността как-
то при преден, така и при до-
лен инфаркт. Септална асинер-
гия се установява при 58% от 
пациентите с трансмурална 
долна исхемична лезия и прекор-
диална ST-депресия (Boden et al. 
Am J Cardiol 1984; 54:1216-1223).

Системната регистрация на 
задните и десностранните (VR) 

I

A

Б

II III aVR aVL aVF 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

I II III aVR aVL aVF 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Фиг. 105.  А - ЕКГ при ляв бедрен блок (ЛББ)
Б - по-късно, при класическа клиника и биохимична находка за остър миокар-
ден инфаркт - ЕКГ-данни за остър инфаркт на предната стена на ЛК. 

I

A

Б

II III aVR aVL aVF 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

I II III aVR aVL aVF 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Фиг. 106.  Типична ST-елевация от лезионен тип при болен с ЛББ.   
А - ЕКГ на болен с пълен ЛББ и остър долен миокарден инфаркт. Регистрира 
се силна елевация на ST-сегмента в отв. II, III, aVF, повишена амплитуда и 
разширена Т-вълна в същите отвеждания. Б - ЕКГ след 24 часа. Дъговидно 
изпъкване на ST-сегмента в отв. II, III, aVF и в по-малка степен в V5, V6, което 
показва латерално и апикално разпространение на долния остър миокарден 
инфаркт. В отв. III се регистрира дълбок и широк Q-зъбец.  

A

В

Д

Б

Г

Е

Фиг. 104.  Видове депресия на ST-сег-
мента. А - норма. Б - J-тип депресия 
на ST-сегмента само в неговото 
начало при здрави хора (особено при 
работна ЕКГ-проба). 
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прекордиални отвеждания би 
могла да подпомогне точната 
диагноза по отношение на об-
хвата и локализацията на мио-
кардния инфаркт. Депресията 
на ST-сегмента в отвеждания V1-
V3 при долен трансмурален ин-
фаркт е с голяма вероятност 
огледален образ (Kontos et al. Am 
J Cardiol 1997; 79:182-184). Задни-
те отвеждания в тези случаи 
показват при много от случаи-
те ST-елевация. Когато долната 
трансмурална лезия се съчетава 
със ST-депресия в отвеждания 
V4-V6, ST-депресията вероятно 
кореспондира с антеролатерал-
на или септална лезия (фиг. 70) 
(Lew et al. JACC 1985; 5:203-209). 
При тези пациенти е по-висока 
честотата на сърдечната не-
достатъчност и вътреболнич-
ната смъртност (Hasdai et al. 
Coronary Artery Dis 1995; 6:875-
881). Задните отвеждания ре-
гистрират ST-елевация, когато 
базалната чест на септума е за-
сегната, и ST-депресия при нали-
чие на субендокардна лезия на 
преднолатералната стена или 
септума (Myers et al. Am Heart J 
1948; 36:535-575).

НЕИСХЕМИЧНА ST-ДЕПРЕСИЯ

Най-важната диференциална  
диагноза при пациенти с ST-деп-
ресия (с или без абнормни нива 
на креатинкиназата) е с аорт-
на дисекация. Над 50% от паци-
ентите с дисекация на аортата 
може да се представят с ЕКГ-па-
тология, главно ST-сегментна 
депресия. При обхващане на из-
хода на коронарната артерия в 
дисекацията се развиват белези 
на трансмурална лезия с елева-
ция на ST-сегмента.

Диагнозата на развиващ се 
остър миокарден инфаркт при 
наличие на ляв бедрен блок (ЛББ) 
се базира на градирана система, 
оценяваща промените на ST-сег-
мента (елевация или депресия), 
представена на табл. 9 (Sgarbo-
ssa et al. N Engl J Med 1996; 334:
481-487) (фиг. 105, 106, 107). 

Тези критерии имат независи-
ма стойност за диагнозата ми-
окарден инфаркт. Посочената 

точкова сборна система е ви-
соко специфична за диагности-
ката на острия миокарден ин-
фаркт в съчетание с ляв бедрен 
блок. Високо специфична е диа-
гнозата при общ сборен индекс 
≥ 3 точки (табл. 9), със специ-
фичност ≥ 90% (Sgarbossa et al. 
N Engl J Med 1996; 334:481-487). 

ЕЛЕВАЦИЯ НА ST-СЕГМЕНТА 
ПРИ ВАРИАНТНА АНГИНА НА 
PRINZMETAL

Касае се за спазъм на прок-
симална коронарна артерия с 
трансмурална исхемична зона, 
изявяваща се като ангинозен 
пристъп в покой, главно през 
нощта (около полунощ) или ра-
но сутрин (около 8 часа). При-
дружена е от ST-елевация в от-
вежданията от предната или 
долната левокамерна стена, с 
различна продължителност и 
обратен образ на ST-депресия 
в долните II, III, аVF или горни-

те V1-V4 (V5) отвеждания. Поня-
кога се придружава от остро 
появили се проводни нарушения 
или тахиаритмии, включител-
но епизоди на камерно трепте-
не (мъждене, синкопални атаки), 
понякога с летален изход. Мо-
же да се съчетава и с коронар-
на атеросклероза с различна те-
жест и локализация.

ST-елевацията настъпва с поя-
вата на ангинозна болка, но по-
някога протича с лека болка или 
без болка (“тиха” форма), изя-
вена само с периоди на ST-еле-
вация. Елевацията на ST-сегмен-
та е неразличима от тази при 
остър миокарден инфаркт – 
обикновено висока, с лек конвек-
ситет нагоре. Най-характерна е 
бързата й преходност, обичай-
но отзвучава след преминаване 
на ангинозния пристъп или мал-
ко по-късно (минути до час), без 
поява на патологичен Q-/QS-зъ-
бец, обикновено без поява на по-

A Б

I

II

III

aVR

aVL

aVF

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V6 

фиг. 107.  А - ЕКГ при камерна аневризма. Трайно издигане на ST-сегмента 
в отв. V4-V6, I, II, aVL, aVF.  Абнормно висока, симетрична, с остър връх T-
вълна в отв. V1-V4 и отрицателна, с остър връх Т-вълна от коронарен тип 
в отв. V5, V6, I, aVL. Б - ЕКГ при ЛК аневризма след преживян обширен преден 
миокарден инфаркт. 

ЕКГ-характеристики на ST-сегмента при ЛББ Точки

Елевация на ST-сегмента ≥ 1 mm, конкордантно  
с поляритета на QRS-комплекса

5

Депресия на ST-сегмента ≥ 1 mm в отвеждания V1, V2 или V3 3

Елевация на ST-сегмента ≥ 5 mm, дискордантно  
с поляритета на QRS-комплекса

2

Табл. 9. Критерии за диагноза остър миокарден инфаркт при наличие на ляв 
бедрен блок (сборна точкова оценка)
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трайна отрицателна Т-вълна, 
тоест ЕКГ бързо се връща към 
нормалната си конфигурация за 
извънпристъпните периоди. 

Ангината на Prinzmetal не е не-
винно функционално състояние, 
тъй като понякога може да за-
върши с внезапна ритмогенна 
смърт (камерни тахиаритмии 
– мъждене, много по-рядко бра-
диаритмии, асистолия).

ПРОМЕНИ НА ST-СЕГМЕНТА ПРИ 
ЕКГ СТРЕС-ТЕСТ 
(фиг. 108, 109, 110)

Преди физическо обременява-

не се прави ЕКГ с 12 отвеждания 
в легнало гръдно положение. То-
зи ЕКГ-запис трябва да се анали-
зира внимателно за установява-
не на евентуално наличие на бе-
лези на активна исхемия, пресен 
миокарден инфаркт или патоло-
гични състояния, които не до-
пускат провеждането на тест 
с физическо натоварване. След 
това електродите от крайни-
ците трябва да се поставят в 
по-проксимални позиции, препо-
ръчвани от Mason и Likar (Am 
Heart J 1996; 71:196) с оглед да 
се намалят артефактите от 

движението при физическо на-
товарване (велоергометър или 
тредмил). Допълнителни ЕКГ-ре-
гистрации се правят в гръбно и 
изправено положение. Артериал-
ното налягане трябва да се из-
мери в изправено положение и 
на велоергометъра. На една или 
две минути трябва да се регули-
ра ЕКГ с 12 отвеждания по вре-
ме на физическо натоварване и 
на една минута след преустано-
вяване на натоварването в пе-
риода на възстановяване. Ритъ-
мен запис с малка скорост и до-
пълнителна ЕКГ с 12 отвежда-
ния се извършват при поява на 
тахиаритмии/брадиаритмии. 
Артериалното налягане се из-
мерва непосредствено преди 
началото и края на всяка степен 
физическо усилие и на всеки две 
минути през периода на възста-
новяване до връщането на ар-
териалното налягане до изход-
ните стойности. Въпреки че 
дванадесетте конвенционални 
отвеждания се използват най-
често, почти цялата полезна 
диагностична информация се съ-
държа в отвеждания I, III, аVF и 
V3-V6. Двуполюсната система на 
отвеждане, която включва един 
електрод в позиция V5, има до-
пълнителна диагностична стой-
ност. Биполярното отвеждане 
СМ5 е най-сензитивно по отно-
шение на промените на ST-сег-
мента (Chaitman et al. Circulation 
1978; 57: 71) и е особено важно 
за оптималното определяне на 
наклона на кривата ST/сърдечна 
честота (амплитудата на ST-
депресията в mm, отнесена към 
сърдечната честота) (Okin et al. 
JACC 1995; 25:1726). ЕКГ стрес-

Контрол преди
обременяването
с велоергометрия

1/2 минута след
велоергометрия

до 100 W/sec 2 min

2 минути след
велоергометрия

до 100 W/sec 2 min

4 минути след
велоергометрия

до 100 W/sec 2 min

U
U

U

U

Фиг. 109.  Работна ЕКГ проба при пациенти с ИБС

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

V7 

CH1 

CH2 

CH3 

CH4 

CH5 

CH7 

CH1 

CH2 

CH3 

CH4 

CH5 

CH7 

CH1 

CH2 

CH3 

CH4 

CH5 

CH7 

В покой на велоергометъра
преди обременяването

Обременяване
35 W, 2 минути

Обременяване
35 W, 4 минути

20 минути
след обременяването

Фиг. 108.  Работна ЕКГ-проба при болен с преживян миокарден инфаркт и 
ангина III ФК по NYHA. Още в началото на обременяването се явява дифузна 
ST-депресия. Изходните ЕКГ-параметри се достигат към 20 минута след 
натоварването. Тестът е силно патологичен, с индуциране на обширна 
тежка микардна исхемия. 

A Б

Фиг. 110.  А - ЕКГ в покой. Б - ЕКГ след 
обременяване при 100 watt/sec показ-
ва ST-депресия от хоризонтален тип, 
израз на миокардна исхемия 
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тестът е индициран при диа-
гностиката на ИБС при наличие 
на атипична симптоматика, 
при оценка на функционалния ка-
пацитет и прогнозата при па-
циенти с известна ИБС, след не-
усложнен миокарден инфаркт, и 
при изследване на пациентите 
преди и след коронарна реваску-
ларизация. 

Интерпретация на ЕКГ 
стрес-тест. Критерии за ST-
сегмента в норма и патология 
(фиг. 111)

В изходно състояние при нор-
ма най-често се установява ST-
сегмент на изоелектричната 
линия или леко елевиран в резул-
тат на физиологична ранна ре-
поляризация в точката J. С уве-
личението на сърдечната чес-
тота настъпва прогресивно 
снижаване на точката J (junctio-
nal depression), с бързо издигащо 
се до изоелектричната линия 
ниво на ST-сегмента. След преу-
становяване на физическото на-
товарване депресията в точ-
ката J бързо изчезва, обикнове-
но в първите 2 минути. ST-сег-
ментната депресия, свързана 
със субендокардна исхемия, е с 
хоризонтален или низходящ ход, 
но може да бъде и бавно възхо-
дящ (фиг. 112). С увеличаването 
на физическото натоварване се 
повишава сърдечната честота 
и миокардната кислородна кон-
сумация, амплитудата на деп-
ресията на ST-сегмента и ходът 
му става хоризонтален или низ-
ходящ. При поставянето на па-
циента в легнало гръбно положе-
ние непосредствено след физи-
ческото натоварване исхемич-
но-обусловената ST-сегментна 
депресия може да се акценти-
ра. В някои случаи ST-депресия-
та се изявява само по време на 
физическото натоварване, под-
чертавайки значението на адек-
ватната подготовка на кожа-
та преди поставянето на елек-
трода. При малка част от слу-
чаите исхемичната ST-депре-
сия се визуализира само по вре-
ме на възстановителната фа-
за (Ascoop et al. Br Heart J 1977; 

39:212), специално при легнало 
гръбно положение. Изолираната 
ST-депресия е по-рядко среща-
на при оставане в право поло-
жение след преустановяване на 
натоварването. В редки случаи 
на физически-индуцирана транс-
мурална исхемия или лезия се по-
явява ST-елевация, еднаква с еле-
вацията при остра миокардна 
исхемична лезия. 

Различията във формата на 
ST-депресията в норма и при 
коронарно заболяване изясня-
ват важността на избора на ко-
ректната точка от ST-сегмен-
та за определяне на амплитуда-
та на депресията.

Беше установено, че характе-
ристиката на сърдечната чес-
тота – критерият ажустирана 
ST-депресия, се оптимизира, ко-
гато ST-депресията се измерва 
60 msec след J-точката (Okin et 
al. Circulation 1991; 84:57). Пора-
ди това сега се препоръчва из-
мерването на ST-депресията да 
се прави 60 msec след точката J 
(Okin et al. JACC 1995; 25:1726). 

Измерването на девиацията 
на ST-сегмента при ЕКГ стрес-
теста се прави най-точно с 
компютъризирана техника, при-
лагаща се широко в много стра-
ни. Точни измервания могат да 
бъдат направени и мануално, с 
повишено внимание при избира-
нето и измерването на точки-
те. При измерването на ST-де-
виация сегментът PQ обикно-
вено се приема за изоелектрич-
но ниво. Депресията на ST-сег-
мента би трябвало да се опре-
дели 60 msec след точката J. Из-
мерването на ST-девиацията по 
компютърен път е с точност 
до 10 µV, а по мануален с помощ-
та на увеличително градуирано 
стъкло – до 25 µV (Okin, Kligfield. 
Am J Cardiol 1989; 64:926).

Стандартен тест-критерий

Оценката на амплитудата и 
формата на депресията на ST-
сегмента при ЕКГ стрес-тест 
се основава на стандартни кри-
терии. Позитивен тест въз 
основа на стандартен крите-

I

1 минута след обременяването

в покой на велоергометъра
преди обременяването

Обременяване 50 W
(30 kpm/min)

Обременяване 100 W
(600 kpm/min)

4 минути след обременяването 10 минути след обременяването
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Фиг. 111.  Работна ЕКГ-проба при болен с неясна предноторакална болка. 
ЕКГ в покой преди обременяването е без сигурни патологични изменения. 
При обременяване 50 W се явява леко снижение на Т-вълната във V5 и V7. При 
обременяване на 100 W на 4 минута при пулс 120 у/мин и АН 140/90 mmHg 
болният получава типична ангинозна болка и патологично снижение на ST-
сегмента с амплитуда 1-2 мм във V4-V7. Обременяването е преустановено. 
На 4 минута във възстановителния период се явява десцендентна ST-депре-
сия с асиметрична отрицателна Т-вълна във V3-V7, I, III отвеждания. Едва на 
10 минута ЕКГ възстановява изходния си образ. 
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рий за депресия на ST-сегмента 
рутинно се дефинира при нали-
чие на хоризонтална или десцен-
дентна ST-депресия, равна или 
надвишаваща 0.1 mV (100 µV), 
при пиково физическо натовар-
ване или в ранния възстанови-
телен период в сравнение с из-
ходното ниво преди обременя-
ване (Goldschlager et al. Ann Inte-
rn Med 1976; 85:277; Schlant et al. 
JACC 1986; 8:725; Fletcher et al. Ci-
rculation 1995; 91:580). Тези кри-
терии имат ограничена сензи-
тивност по отношение на диа-
гностиката на коронарната бо-
лест и вариабилна възможност 
за идентификация на анато-
мически утежнената коронар-
на болест и стратификацията 
на риска. Допълнителни факто-
ри, които могат да улеснят ди-
агностицирането на коронар-
ната болест при наличието на 
стандартните критерии, а та-
ка също и да улеснят установя-
вавнето на многосъдовото за-
сягане, включват амплитудата, 
времепоявата, продължител-
ността и броя на отвеждания-
та със ST-депресия. Въпреки че 
включването на възходящата 
ST-депресия ≥0.1 - 0.15 mV като 

допълнителен компонент към 
стандартния критерий с оглед 
повишаване на сензитивност-
та на диагностициране на коро-
нарната болест, инкорпорация-
та на възходящата ST-депресия 
също така понижава специфич-
ността на теста. Наличието 
на възходяща ST-депресия, рав-
на или надвишаваща 1 mm (0.1 
mV), беше прието като “дву-
смислен” тест-отговор спрямо 
стандартния критерий. 

Критерий, ажустиран спрямо 
сърдечната честота

При този критерий амплиту-
дата на ST-сегментната деп-
ресия се приема като рациона-
лен, физиологичен подход при 
интерпретацията на ЕТТ (ра-
ботен толерансен тест) или 
ЕКГ при физическо натоварва-
не. Съществуват два релатира-
ни, но различни методи за ажус-
тиране на ST-депресията спря-
мо сърдечната честота (СЧ) 
по време на физически стрес-
тест: линеарна регресия, бази-
рана на наклона на кривата ST/
СЧ, и по-прост – амплитуда на 
ST/СЧ. Проучвания върху накло-
на на отношението ST/СЧ бя-

ха проведени в Англия (Elamin et 
al. Cardiovasc Res 1980; 14:681) и 
Унгария (Berenyi et al. Eur Heart J 
1984; 5:389) и впоследствие бе 
приложено към тредмил-тест 
с помощна на компютъризира-
на измервателна техника и по-
нататъшно усъвършенстване 
в лабораторията на Cornell. На-
клонът на отношението ST/СЧ 
се изчислява от максималната 
честота на промяна на ST-деп-
ресията по отношение на сър-
дечната честота през перио-
да на активна исхемия, която 
придружава края на физическо-
то натоварване (фиг. 113). Ин-
дексът ST/СЧ, описан за първи 
път от Detrano et al (JACC 1986; 
8:836) представлява средната 
промяна на ST-депресията спря-
мо промяната на сърдечната 
честота по време на физичес-
кото натоварване, което пора-
ди това подчинява максималния 
наклон на ST/СЧ, защото включ-
ва голяма промяна в сърдечна-
та честота преди настъпване-
то на исхемия. Два от тези ме-
тоди не включват ST-депресия-
та, която настъпва след пери-
ода на физическо натоварване, 
по време на възстановяването. 

Фиг. 112.  Синусов ритъм. Волтажни критерии за левокамерна хипертрофия. При натоварване - задълбочаваща се 
депресия на ST-сегмента от 2-4 мм във V4-V6. 
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Изчислението на наклона ST/
СЧ и индекса ST/СЧ са предста-
вени на фиг. 113. Измерването 
на наклона ST/СЧ става чрез ли-
неарен регресионен анализ по 
отношение на измерената ST-
депресия във всяко отвежда-
не на ЕКГ спрямо сърдечната 
честота в края на всеки етап 
от физическото натоварване 
и при пиково натоварване. По-
ради това че се взема макси-
малната, а не средната степен 
на промяна, линеарният регре-
сионен анализ се провежда от 
края на физическото натовар-
ване до установяването на дан-
ни за прогресивно по-ранния ин-
термедиерен стадий, използ-
вайки сърдечната честота ка-
то независима вариабилна вели-
чина и ST-депресията като зави-
сима вариабилна величина. Най-
големият наклон ST/СЧ със ста-
тистически значим корелаци-
онен коефициент се взема ка-
то находката на теста за то-
ва отвеждане (в µV спрямо сър-
дечната честота за минута). 
След изчислението на максимал-
ния наклон ST/СЧ във всяко от-
веждане най-големият наклон 
ST/СЧ спрямо всички отвеж-
дания (включително биполар-

ното отвеждане СМ5, но изк- 
лючвайки отвеждания aVR, aVL 
и V1) се взема като краен ре-
зултат от теста (Okin, Kligfi-
eld. JACC 1995; 25:1726). Индек-
сът ST/СЧ се деривира чрез раз-
деляне на максималното измене-
ние на депресията на ST-сегмен-
та по време на теста с физи-
ческо натоварване спрямо об-
щото изменение на сърдечна-
та честота от покой до пико-
вото физическо усилие (Okin, Kl-
igfield. JACC 1955; 25:1726). Пър-
воначалните проучвания уста-
новиха отделните стойнос-
ти със специфичност 95% при 
нормални индивиди >2.4 µV/
съкращения на минута за накло-
на ST/СЧ и > 1.6 µV/съкращения 
за минута за индекса ST/СЧ при 
идентификацията на коронар-
ната болест. Стойностите > 6 
µV/съкращения за минута и 3.3 
µV/съкращения за минута бяха 
установени при наличието на 
трисъдова, главно-клонова или 
функционално тежка коронарна 
артериална болест (Okin, Kligfi-
eld. JACC 1995; 25:1726).

Анализът на промяната на ST-
депресията като функция от 
сърдечната честота по вре-
ме на физическото натоварва-
не и възстановяване, използвай-
ки честотно-възстановителна-
та бримка (Okin et al. Circulati-
on 1989), може да даде допъл-
нителна диагностична и про-
гностична информация от ЕТТ 
(тест с физическо натоварва-
не). Физиологичните корела-
ции на честотно-възстанови-
телната бримка могат да бъ-
дат по ранни проучвания на De-
try и Bruce (Detry, Bruce. Circulat-
ion 1971; 43:155; Detry et al. Circ-
ulation 1970; 42:593). Те устано-
виха тясно линеарно отноше-
ние на ST-депресията по време 
на физическо натоварване спря-
мо миокардната кислородна по-
требност като отражение на 
индекса налягане-време при па-
циенти с коронарна болест. По 
време на възстановяване обаче 
това отношение не е линеар- 
но с еднакви ST-депресии, наблю- 
давани при по-ниски индекси на-

лягане-време в сравнение с те-
зи, по време на физическо на-
товарване. Допълнителна под-
крепа на този подход се устано-
вява при наблюдения на субен-
докардна исхемия, продължава-
ща във възстановителния пе-
риод с персистираща ST-депре-
сия, която през ранния възста-
новителен период остава ре-
лативно по-голяма спрямо сър-
дечната честота, отколкото 
по време на развитие на исхе-
мия (Parker et al. Circulation 1969; 
40:113). Честотно-възстанови-
телните бримки са конструи-
рани чрез нанасяне на ST-деви-
ациите с референция към про-
мените на сърдечната често-
та по време на физическо нато-
варване на тредмил и възста-
новяване. При здрави индивиди 
е типична бримка по часовни-
ковата стрелка на депресията 
на ST-сегмента като функция на 
сърдечната честота по време 
на физическото обременяване 
и през възстановителната фа-
за, докато при наличие на коро-
нарна болест са чести бримки-
те по посока, обратна на часов-
никовата стрелка (Okin. In Textb-
ook of CVM ed EJ Topol 1998).

Сборове за оценка на 
исхемичните ST-промени при 
стрес-тест с тредмил

Редица изследователи са из-
ползвали мултивариантни ана-
лизи или теорията на Bayesian 
за създаване на клинични сборо-
ве в опитите си да подобрят 
точността на тестовете с 
физическо натоварване (Mark et 
al. N Engl J Med 1991; 325:849). 
Два метода използват данни-
те от ЕКГ-тест с физическо на-
товарване – метода на Hollen- 
berg (Hollenberg et al. N Engl J 
Med 1985; 313:600) и метода 
на Dike (Mark et al. N Engl J Med 
1991; 325:849) (табл. 10). Сбо-
рът на Hollenberg дава коли-
чествена оценка на ЕКГ-отгово-
ра към физическо натоварване 
чрез измерване на кумулативно-
то поле на ST-депресията и ST-
наклона в отвеждания V5 и aVF 
по време на физическо нато-
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Фиг. 113.  Изчисление на наклона 
ST/СЧ. Прогресивната депресия на 
ST-сегмента се нанася срещу сърдеч-
ната честота при съответната 
степен на физическо натоварване. 
Когато повече от една линеарна 
корелация е статистически зна-
чима, най-голямата стойност (в 
случая 10) се взема за резултат от 
теста на този пациент (по P M 
Okin, JACC, 1995). 
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варване и възстановяване, кои-
то след това се нормализират 
спрямо височината на R-зъбеца 
и работния товар (продължи-
телност на физическото нато-
варване и сърдечна честота). 
Сборът на Dike е прост коли-
чествен израз, деривиран от из-
ползването на регресионния мо-
дел Cox в сборна група от 1400 
пациенти, включващ продъл-
жителност на физическо нато-
варване и измерванията на де-
виацията на ST-сегмента и ан-
гинозния сбор от точки. Про-

гностичната стойност на то-
зи сбор е валидизирана при ам-
булаторни пациенти и при па-
циенти, подложени на ангиог-
рафия (Mark et al. Ann Intern Med 
1987; 106:793). 

ПАТОЛОГИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ  
НА ST-СЕГМЕНТА ПРИ 
ЛЕВОКАМЕРНА АНЕВРИЗМА 
(фиг. 114)

Основни белези за ЕКГ-диагнос-
тика на левокамерна аневризма, 
почти винаги резултат от об-
ширен трансмурален инфаркт, 
са наличието на QS- и Qr-, QR-зъб-
ци и дъговидна трайна елевация 
на ST-сегмента със значителна 
амплитуда (> 2 mm) в отвежда-
нията срещу аневризмата, най-
често (> 96%) предно-апикална 
(V1-V4), предно-латерална (V4-V6), 
обширна предна, апикална и ла-
терална (V1-V5,V6). Елевацията на 
ST-сегмента е с непроменящ се 
образ, с дъговидна форма, с кон-
векситет нагоре, сливайки се с 
Т-вълната (монофазна деформа-
ция) или при оформена отрица-
телна (терминално-негативна) 
симетрична, от коронарен тип, 
Т-вълна. ST-елевацията има уме-
рена сензитивност и ниска спе-
цифичност. Установява се при 
30-40% от случаите, почти из-
ключително при предните, апи-
кални и латерални аневризми, 
или най-често при комбинаци-

ите от тези локализации. За-
дните и задно-долните постин-
фарктни аневризми обикновено 
не се изявяват със ST-елевация 
в обичайните 12 ЕКГ-отвежда-
ния. За да се повиши сензитив-
ността на ЕКГ-диагнозата и по-
специално – да се установи дъго-
видната елевация на ST-сегмен-
та при задни, високи задни, за-
дно-долни, задно-апикални лока-
лизации на аневризмата, трябва 
да се регистрират задните от-
веждания V7, V8, V9 на стандарт-
но ниво в хоризонтален план в V 
междуребрие и в допълнение по-
високи или по-ниски нива (IV или 
VI междуребрие). Част от ран-
ните постинфарктни левока-
мерни аневризми със ST-елевация 
могат да бъдат определени ка-
то “функционални”, защото те 
могат да се дължат на обшир-
на миокардна хибернация, която 
при своевременна успешна ре-
васкуларизация (възстановяване 
на кръвотока на причинната ко-
ронарна артерия) търпи обрат-
но развитие, дискинезията на 
тази левокамерна зона и ST-еле-
вацията изчезват и левокамер-
ната аневризма не се установя-
ва с визуализиращите методи-
ки (ЕхоКГ, ядрено-магнитен ре-
зонанс, ангиография). Тези успеш-
ни случаи са рядкост и изискват 
своевременна и ранна терапев-
тична намеса. 

Метод на Hallenberg: сбор от точ-
ки при тредмил стрес-тест

Сбор точки при физическо нато-
варване =поле (J-точка + ST-начало)V5 
х 12/RV5 + поле (J-точка + ST-начало)-
aVF / фракция на максималната пре-
диктивна сърдечна честота

* продължителността на физичес-
ко натоварване е 6 минути; ампли-
тудата на R-зъбеца се отчита в mm

Метод на Dike: сбор от точки при 
тредмил-тест с физическо натовар-
ване

Сбор точки при тест с физическо 
натоварване = продължителност на 
физическото натоварване – (5х ST-
девиация) – (4х ТМ ангина индекс),

където продължителността на 
теста с физическо натоварване е 
в минути, ST-девиацията – в mm, 
ТМ(тредмил) ангина индекс е равен 
на нула при липса на ангина, 1 при не-
лимитираща ангина и 2 при физичес-
ки лимитираща ангина. 

Табл. 10. Сборове при тредмил-тест 
с физическо натоварване

Фиг. 114.  Синусов ритъм. Патологична прогресия на R-зъбеца в прекордиалната серия с внезапна поява на R-зъбец 
във V5, V6. Задържаща се елевация на ST-сегмента във V1-V4 с минимално издигане на сегмента във V5. ЕКГ-данни за 
левокамерна аневризма след миокарден инфаркт. 




