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ST-ЕЛЕВАЦИЯ ПРИ ОСТЪР 
ПЕРИКАРДИТ (фиг. 115)

Острият перикардит обикно-
вено протича с продължителна 
предноторакална болка (прогре-
сираща, често силна, но може 
да бъде и лекостепенна), пери-
кардно триене (продължително 
или бързопреходно) и обикнове-
но типични ЕКГ-промени в дина-
мика, които засягат главно ST-
сегмента при част от случаите 
с ЕхоКГ-данни за малък перикар-
ден излив (10%).

В контраст с регионалните 
ST-промени при миокардна исхе-

мия, перикардитът обикновено 
продуцира по-широки ЕКГ-про-
мени в отвежданията от край-
ниците и прекордиума. Описа-
ни са четири фази на ЕКГ-пато-
логия (табл. 11) (Spodick. Am J 
Cardiol 1974; 33:470-474; Spodick. 
Circulation 1973; 48:575-580). Ста- 
дий I се изявява със ST-елевация 
и положителна Т-вълна (при 90% 
от случаите). След няколко дни 
измененията в ST-сегмента из-
чезват и ЕКГ може да изглежда 
в норма – стадий II. По-ната-
тъшната еволюция се изявява 
с негативиране (инверсия) на Т-

вълната (стадий III) и след дни/
седмици – нормализиране на ЕКГ 
(стадий IV). 

ЕКГ-измененията при остър пе-
рикардит трябва да бъдат ди-
ференцирани на първо място от 
остра миокардна исхемия. При 
перикардит промените в ST-сег-
мента са по-обширни (наблюда-
ват се в повече отвеждания), 
липсват патологични Q/QS-зъб-
ци и е налице типична перикар-
дитна седловидна форма или 
конкавна (вдлъбната) конфигура-
ция (фиг. 116). Друг важен белег е 
ранната реполяризация, т.е. скъ-
сен и издигнат (леко елевиран) 
ST-сегмент. Въпреки че е труд-
но при изолиран ЕКГ-анализ без 
клинична корелация, диференци-
ране може да бъде направено и 
въз основа на характерната за 
перикардита PR-елевация (осо-
бено в отвеждане aVR) и ST-еле-
вация в отвеждане V6, което не 
е обичайно за синдрома на ранна 
реполяризация (Spodick. N Engl J 
Med 1976; 295:523-526).

Последо-
вател-
ност

Отвеждания с 
”епикардиална” 
девиация: I, II, 
aVF, V3-V6

Отвеждания, отразява-
щи “ендокардиалния по-
тенциал”: aVR, често 
V1, понякога V2

Стадий J-ST Т-вълни PR-сегмент J-ST Т-вълни PR-сегмент

I елевация позитивни депресиран или 
изоелектричен

депресия инвертирани (отри-
цателни)

елевиран или 
изоелектричен

II ранен изоелектричен позитивни изоелектричен 
или депресиран

изоелектричен инвертирани изоелектричен 
или елевиран

II късен изоелектричен ниски, плос-
ки до отрица-
телни

изоелектричен 
или депресиран

изоелектричен снижени до плоски 
(почти изоелектрич-
ни) или позитивирани

изоелектричен 
или елевиран

III изоелектричен инвертирани 
(отрицателни)

изоелектричен изоелектричен позитивни изоелектричен

IV изоелектричен позитивни изоелектричен изоелектричен негативни изоелектричен

Табл. 11. Типични стадии на ЕКГ-еволюцията при остър перикардит. Модифицирано по Spodick (Am J Cardiol 1994; 
33:450-454)

ST конкавен типелевация

рано късно

ST конвексен тип
перикардит oстър миокарден инфаркт

Фиг. 115.  ЕКГ-образ при перикардит - ранни и късни ЕКГ-промени при пери-
кардит. За съпоставка - ST-елевация при остър миокарден инфаркт. 

КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Електрофизиология и клиничен 
анализ на ST-сегмента - част III
акад. Илия Томов д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница Национална кардиологична болница
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ПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ НА 
ST-СЕГМЕНТА ПРИ МИОКАРДИТ 
(фиг. 117)

Миокардитите са възпали-
телни заболявания на миокар-
да с различна етиология (инфек-
циозна – бактериална, спирохе-
тална, микотична, паразитер-
на, рикетсиална, вирусна, и не-
инфекциозна – алергична, имун-
на). Макар и преходни, патоло-
гични промени в ЕКГ, насочва-
щи към засягане на миокарда, 
се установяват при много па-
циенти с инфекциозно заболя-
ване, при повечето от които 
не се установяват други кли-
нични прояви на миокардит. 
Тези неразпознати възпалител-
ни заболявания на миокарда на-
стъпват при системни инфек-
ции и се доказват хистологично 
при рутинни постмортални из-
следвания. Честотата им е око-
ло 1% (Gravanis et al. Arch Pathol 
Lab Med 1991; 115, 390). Извест-
на степен на миокардно ангажи-
ране, често със субепикардиал-
на локализация, не е рядка при 
пациенти с перикардит – пери-
миокардит. 

Наличието на миокардит чес-
то се открива въз основа на 
ЕКГ-изследвания, които показ-

ват променящи се в динамика 
патологични промени, засягащи 
ST-сегмента и Т-вълната.

Патологичните ЕКГ-измене-
ния обикновено са преходни и 
настъпват много по-често от 
клинично изявените миокарди-
ти. Най-често те засягат ST-
сегмента и Т-вълната, пред-
сърдни и, особено често, поява 
на упорити камерни тахиарит-
мии, атриовентрикуларни и ин-
тракамерни проводни наруше-
ния; много рядка е изявата на 
патологичен Q-зъбец. 

Патологичните промени на 
ST-сегмента при миокардит са 

много честа находка (>90% от 
случаите), изявени в различна 
степен (амплитуда, форма и 
продължителност). Най-честа 
е депресията на ST-сегмента – 
лекостепенна (1-2 mm), среднос-
тепенна (3-4 mm) или рядко – 
силно изразена (>5 mm). Тя е раз-
лична по форма и се променя в 
динамика, хоризонтална и дес-
цендентна, рядко бавно възхо-
дяща или дъговидна. Почти ви-
наги от патологични промени 
са засегнати и Т-вълните – аб-
нормно ниски, отрицателни си-
метрични коронароподобни и 
асиметрични (форма – – +). При 
перимиокардит се установява 
ST-елевация и формиране на от-
рицателни Т-вълни. 

Патологичните промени на ST-
сегмента са неспецифични и по-
ради това те са основен насоч-
ващ белег за диагнозата на мио-
кардит. От значение са динами-
ката на патологичните измене-
ния в сегмента ST-Т, перикардно 
участие, кардиодилатация, ри-
тъмно-проводни нарушения, ле-
вокамерна дисфункция, белези 
на сърдечна недостатъчност.

Миокардитът може да бъде 
остър и хроничен, огнищен или 
дифузен, понякога с изход към 
конгестивна (дилатативна) кар- 
диомиопатия с неблагоприят-
на прогноза. В посочената ево-
люция ST-депресията обикнове-
но персистира, понякога с коле-
бания и промяна в конфигураци-
ята и степента на изразеност. 
Нейната прогностична стой-
ност е незначителна и практи-
чески не влиза в съображение. 

ПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ  
В ST-СЕГМЕНТА ПРИ КАМЕРНА 
ХИПЕРТРОФИЯ

ST-сегмент при левокамерна 
хипертрофия (фиг. 118, 119)

Основни характеристики:
1) Депресия на ST-сегмента с 

низходящ ход и лек мезосег-
ментен конвекситет нагоре, 
с различна амплитуда, поня-
кога лекостепенна, но не ряд-
ко силно изразена (> 3-4 mm), 
сливаща се с началното рамо 

I II III aVR aVL aVF

I II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

I II III aVR aVL aVF

I

А

Б

В

Г
II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

V1 V2 V3 V4 V5 V6V1 V2 V3 V4 V5 V6

Фиг. 116.  ЕКГ при остър перикардит. А - един ден след началото на гръд-
ната болка с елевация на ST-сегмента в I, II, aVL, aVF и депресия в aVR и III. 
Б - 12 дни след началото на симптомите. ST-сегментът е почти изоелек-
тричен, но с абнормни контури. Наличие на отрицателна Т-вълна в I, aVL, 
V5 и V6. В - 7 седмици след началото на симптомите. Т-вълните са по-силно 
отрицателни в I, aVL, V4-V6. Г - 12 седмици след началото. Т-вълните са леко 
отрицателни. Пълното нормализиране на ST-сегмента и Т-вълната при 
остър перикардит може да изисква няколко месеца, въпреки клиничното 
излекуване на заболяването. 

I II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Фиг. 117.  ЕКГ при 14-годишно моми-
че с миокардит. Неспецифични ЕКГ 
промени на Т-вълната.  
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на бифазната, асиметрична, 
отрицателна Т-вълна (форма 
– ++, – – +) в отвежданията 
срещу лявата камера – (V4), 
V5, V6, I и aVL. Точката J е изо-
електрична или леко пониже-
на под изоелектричното ни-
во.

2) Елевация на ST-сегмента с ам-
плитуда ≥ 2(3) mm, асценден-
тен ход, с леко мезосегмент-
но хлътване надолу, преми-
наваща постепенно в асцен-
дентното рамо на положи-
телни, високоамплитудни и 
асиметрични (++ –) Т-вълни в 
отвежданията с електроди, 
разположени в срещуполож-
ната страна на лявата ка-
мера, т.е. отвеждания V1, V2, 
III и aVF. Амплитудата на ST-
елевацията с обратна форма 
(“форма на кобилица”) е зна-
чителна > 2-3 mm.

3) Депресията на ST-сегмента 
в отвежданията срещу лява-

та камера (V5, V6) се съчета-
ва с абнормно високи R-зъбци 
в тези отвеждания (≥ 30 mm 
или ≥26 mm), докато издига-
нето на ST-сегмента в от-
вежданията срещу дясната 
камера се съчетава с абнорм-
но големи S-зъбци (≥ 30 mm) 
(амплитуден критерий на 
Romhilt-Estes, Circulation 1969; 
40:185). 

Силно изразените патологич-
ни промени в ST-Т-сегмента при 
левокамерна хипертрофия гово-
рят за напреднал хипертрофи-
чен процес с удължени и задебе-
лени миоцити, с дистрофични 
клетъчни промени и интерсти-
циална фиброза на левокамер-
ния миокард и нарушена микро-
циркулация. Тя е един от показа-
телите за необходимостта от 
активно лечение за отстраня-
ване на причините: трайна ко-
рекция на хипертонията, своев-
ременна операция на високосте-
пенната аортна стеноза и/или 
аортна инсуфициенция, високо-
степенна митрална инсуфици-
енция.

ST-сегмент при деснокамерна 
хипертрофия  
(фиг. 120)

Основни характеристики:
1) Депресия на ST-сегмента с 

низходящ ход, с лек мезосег-
ментен конвекситет нагоре 
и отрицателна Т-вълна, с ви-
сок R-зъбец в отвежданията 
срещу дясната камера – V1, 
V2, II, III и aVF. 

2) В отвежданията срещу ля-
вата камера (V5, V6, I и aVL) 
се установява нисък r-зъбец, 
дълбок S -зъбец (rS -, RS -ком-
плекс), изоелектричен или ле-

ко издигнат ST-сегмент с по-
ложителна, относително ви-
сока Т-вълна. 

3) патологично отклонение на 
електрическата сърдечна ос 
вдясно (≥ 90°).

Класическите ЕКГ-критерии 
(QRS) за диагностика на десно-
камерната хипертрофия имат 
много ниска сензитивност. Та-
ка патологичното дясно откло-
нение на QRS-оста ≥ 110° иден-
тифицира само 12% от случаи-
те, а сензитивитетът на ам-
плитудата на R-зъбеца и отно-
шението R/S във V1 е още по-ни-
сък - <10%. Специфичността на 
всички критерии е умерена. То-
ва налага към ЕКГ-критериите 
за деснокамерна хипертрофия 
да бъде прибавена и оценката 
на патологичните промени на 
сегмента ST-Т в отвеждания V1, 
V2, III и aVF, които са силно изра-
зени при повечето случаи и по 
такъв начин може да се подоб-
ри сензитивността на ЕКГ-диа-
гностиката.

ПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ  
В ST-СЕГМЕНТА  
ПРИ БЕДРЕНИ БЛОКОВЕ

ST-сегмент  
при ляв бедрен блок 
(фиг. 121, 122)

Типичните промени включ-
ват: 
1) Десцендентна депресия на ST-

сегмента с лек мезосегмен-
тен конвекситет нагоре и 
дълбоки отрицателни аси-
метрични Т-вълни (– –+ фор-
ма) в отвежданията срещу 
лявата камера (V5, V6, I и aVL). 

2) Асцендентна елевация на ST-
сегмента с лек мезосегмен-
тен конвекситет надолу и 
много високи положителни 
Т-вълни в отвежданията сре-
щу дясната камера (V1, V2, 
(V3), III и aVF). 

Касае се за характерни вто-
рични реполаризационни ST-Т-
промени с противоположен по-
ларитет на главния зъбец на 
QRS-комплекса, който е разши-
рен (≥ 0.12 msec) и назъбен, раз-
цепен, със силно удължено въ-

I II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Фиг. 118.  ЕКГ-данни за ЛК-хипертро-
фия. Минимално издигане на ST-сег-
мента във V3-V6, характерно за диа-
столен тип на ЛК-хипертрофия. 

I II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Фиг. 120.  ЕКГ-данни за ДК-хипертро-
фия при жена с вродена пулмонална 
клапна стеноза. 

I II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Фиг. 119.  ЕКГ-данни за ЛК-хипертро-
фия и миокардни изменения от типа 
на ЛК-обременяване. Налице е пато-
логичен волтаж на R-зъбеца. Регис-
трират се дълбоки отрицателни Т-
вълни срещу лявата камера. Във V3-V6 
се записват симетрични коронаропо-
добни Т-вълни, но ангиографията не 
доказва коронарна патология.  
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трешно отклонение (QR-ин-
тервал >0.06 sec в отвеждания 
V5, V6). В отвежданията с пре-
димно негативен QRS-комплекс 
сегментът ST е със значителна 
елевация и висока положител-
на Т-вълна и обратно, в отвеж-
данията с предимно позити-
вен QRS-комплекс, сегментът 
ST е със силна депресия и дъл-
бока отрицателна асиметрич-
на Т-вълна. 

ST-сегмент  
при десен бедрен блок 
(фиг. 123, 124, 125)

Типични промени: 
1) Десцендентна депресия на 

ST-сегмента с лек мезосег-
ментен конвекситет нагоре 
и дълбока отрицателна аси-
метрична Т-вълна (– – + фор-
ма) в отвежданията срещу 
дясната камера (V1, V2, III и 
aVF).

2) Леко асцендентно издигане 
на ST-сегмента с относител-
но висока Т-вълна в отвежда-
нията срещу лявата камера 
(V5, V6, aVL).

Тези реполаризационни проме-
ни на ST-Т-сегмента са вторич-
ни, с противоположен поляри-
тет на главния зъбец на QRS-
комплекса, който е разширен (≥ 
0.12 sec) и разцепен, с удължено 
време на вътрешно отклоне-

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Фиг. 123.  ЕКГ-данни за ДББ и ляв заден фасцикуларен блок. 

I II III aVR

aVL aVF V
1

V
2

V
3

V
4

V
5

V
6

Фиг. 122.  Пълен ляв бедрен блок 
(ЛББ) със ST-депресия от седловиден 
тип във V6, I, II, aVL и високо издиг-
нат ST-сегмент, слят с Т-вълната в 
III, aVR, V1-V3.

Фиг. 121.  Синусов ритъм. Разширен QRS-комплекс - 0,18 сек. ЕКГ-образ на ляв бедрен блок (ЛББ). ST-депресията във 
V6 и негативната Т-вълна в същото отвеждане, както и ST-елевацията в десните прекордиални отвеждания са 
включени в критериите за ЛББ.
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ние (QR-интервал ≥ 0.05 sec във 
V1 и V2). 

ST-сегмент при ляв преден 
фасцикуларен блок 
(фиг. 126)

Вторичните ST-Т-промени при  
фасцикуларните блокове са от-
носително по-слабо изразени, 
но безспорно са със значителна 
стойност. Тук се включват: 
1) издигане на ST-сегмента с по-

ложителна асиметрична Т-
вълна в отвеждания II, III и 
aVF в посока, противополож-
на на главния зъбец на rS-ком-
плекса; 

2) депресия на ST-сегмента с 
отрицателна по форма Т-
вълна (– +) в отвеждания I и 

aVL в противоположна посо-
ка на високия R-зъбец. 

ST-сегмент при ляв заден 
фасцикуларен блок

Патологичните промени се 
изразяват в депресия на ST-сег-
мента от десцендентен тип с 
отрицателна асиметрична Т-

вълна (форма – +) в отвеждания 
II, III и aVF и тенденция към леко 
издигане на ST-сегмента при по-
ложителна Т-вълна в отвежда-
ния I и aVL. Средната електри-
ческа ос на QRS-комплекса е па-
тологично отклонена вдясно (≥ 
110°), с наличие на rS-комплекс в 
отвеждания I и aVL и qR-форма 
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Фиг. 126.  А - ЕКГ при ляв преден фасцикуларен блок без промени в ST-сегмен-
та. Б - ЕКГ при ляв преден фасцикуларен блок, критерии за ЛК-хипертрофия 
и депресия на ST-сегмента във V4-V6. 

Фиг. 125.  Синусов ритъм при ЕКГ-данни за десен бедрен блок (ДББ). Вторична ST-депресия във V1 (може да се наблю-
дава и във V2, V3). В резултат на променената посока на деполяризация се причиняват вторични промени в реполя-
ризацията и респективно в ST-сегмента и Т-вълната.
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Фиг. 124.  ЕКГ-данни за пълен ДББ
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в отвеждания III и aVF. Левият 
заден фасцикуларен блок в изоли-
рана форма се среща рядко (око-
ло 3%), обикновено при коро-
нарна болест, кардиомиопатии, 
аортен клапен порок, калцифи-
кация на левокамерната фиброз-
на тъкан.

ST-СЕГМЕНТ  
ПРИ ОСТРО ВЪЗНИКНАЛО 
COR PULMONALE (МАСИВНА 
БЕЛОДРОБНА ЕМБОЛИЯ) 
(фиг. 127)

ЕКГ-промените отразяват 
острата пулмонална хиперто-
ния с дилатация на дясната ка-
мера и дясното предсърдие и 
възможна миокардна исхемия. 
Синусовата тахикардия е сен-
зитивен, но неспецифичен бе-
лег. Класическите белези на 
остро десносърдечно (камер-
но-предсърдно) обременяване – 
S1Q3 (вероятно вторична рота-
ция по часовниковата стрелка) 
и S1Q3T3, не са константни. Се-
га е известно, че най-честите 
патологични промени в ЕКГ при 
тези случаи са синусовата тахи-
кардия, елевацията или депреси-
ята на ST-сегмента и неспеци-
фичните промени на Т-вълната.

ST-СЕГМЕНТ  
ПРИ БЕЛОДРОБЕН ЕМФИЗЕМ

ЕКГ отразява анатомичните 
промени, определени от бело-
дробния емфизем. Диафрагма-
та е по-ниско разположена и 
QRS-електрическата ос става 

по-вертикална и се завърта по 
часовниковата стрелка. Най-
типични находки са промини-
ращи, високи, заострени Р-въл-
ни (> 0.25 mV); усилване на пред-
сърдната реполяризация - Та-въл-
ни, наслоени върху ST-сегмента 
и водещи до неговата депресия 
(> 0.10 mV) в долните отвежда-
ния II, III и aVF; изместване на 
оста на QRS-комплекса вдясно 
(≥ 90°) във F-равнината; намале-
ната прогресия на амплитуда-
та на R-зъбеца в левите прекор-
диални отвеждания; нисък вол-
таж на QRS-комплексите, спе-
циално в левите прекордиални 
отвеждания. Аутопсионни про-
учвания установяват наличие-
то на деснокамерна хипертро-
фия при 60 до 70% от случаите 
с cor pulmonale, но тя може да 
бъде установена електрокарди-
ографски само при 25% от жи-
вите индивиди. 

ST-СЕГМЕНТ  
ПРИ ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ 
И COR PULMONALE CHRONICUM 
(фиг. 128, 129)

Пулмоналната артериална хи-
пертония води до повишен пре-
сорен товар върху дясната ка-
мера, в резултат на което въз-
никва хипертрофия и дилата-
ция на дясната камера, а от-
там – и на дясното предсърдие. 
C термина соr pulmonale се обо-
значава дясната камерна хипер-
трофия, дилатация и дисфунк-
ция като резултат от вторич-
на пулмонална хипертония (при 
белодробна болест – обструк-
тивна, интерстициална, хипо-
вентилационна, експозиция на 
големи височини; сърдечни за-
боявания, обструкция на бело-
дробните съдове, колагенози, 
първична съдова белодробна бо-
лест, наличие на екзогенни суб-
станции). При пациенти с пул-
монална хипертония и cor pulm-
onale ЕКГ показва белези на дес-
нокамерно обременяване/хипер-
трофия и деснокамерно обреме-
няване, израз на реполаризаци-
онните нарушения – патологич-
ни изменения на ST-Т-сегмента. 
ЕКГ не е сензитивна при нали-

чието на лека или ранна пулмо-
нална хипертония. ЕКГ-белезите 
на деснопредсърдна хипертро-
фия се изявяват при дълготрай-
на и напреднала пулмонална хи-
пертония. Първата изява може 
да бъде депресия на ST-сегмента 
с или без негативиране на Т-въл-
ната в отвежданията срещу 
дясната камера – V3R, V1, (V2), 
и при вертикална електричес-
ка позиция, която се среща най-
често, депресия на ST-сегмента 
в отвеждания III (II) и aVF. По-
сочените патологични измене-
ния в сегмента ST-Т се характе-
ризират с десцендентна депре-
сия на ST-сегмента, с лек мезо-
сегментен конвекситет и на-

I II III aVR aVL

aVF

V4R V3R

V1 V2 V3 V4

V5 V6 V7 V8

Фиг. 128.  ЕКГ при хронично бело-
дробно сърце при болен с ХОББ. 
Абнормно висок R-зъбец (12 мм) с 
qR-форма на камерния комплекс и 
ST-депресия с дълбоки и отрицател-
ни Т-вълни във V1, V4R, V3R. 
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Фиг. 127.  ЕКГ при остро деснока-
мерно обременяване при масивен 
белодробен емболизъм. Общирна ST-
депресия във V2-V6. Лека ST-елевация в 
отвеждане V1, V3R, V4R

I II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Фиг. 129.  Деснопредсърдна и десно-
камерна хипертрофия и дигитали-
сов ST-T-ефект при болен с хронично 
белодробно сърце. Дигиталисовият 
ST-T-ефект се вижда най-добре във 
II, III, aVF. 
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личие на отрицателна асимет-
рична Т-вълна (– + форма) в по-
сочените отвеждания. Вълната 
Р се повишава леко и става тяс-
на, симетрична, със заострен 
връх - Р-pulmonale. Електричес-
ката ос на QRS-комплекса се из-
мества леко вдясно. Посочени-
те изменения, включително те-
зи, засягащи ST-сегмента, имат 
ниска сензитивност поради къс-
ната си поява и ниска специ-
фичност. Десният патологичен 
тип с тежки патологични про-
мени в сегмента ST-Т в отвеж-
дания II, III и aVF е рядко срещан 
и твърде късен белег за наличие-
то на белодробна хипертония и 
cor pulmonale chronicum.

ST-СЕГМЕНТ  
ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

При пациенти с остри или хро-
нични неврологични заболявания 
могат да се установят репола-
ризационни нарушения на ST-Т 
сегмента. Най-честият механи-
зъм, по който се развиват, е ве-
роятно преходното или продъл-
жителното прекъсване на спе-
цифичните автономни нервни 
пътища, свързани със сърцето. 
Най-често се наблюдава депре-
сия или удължаване на ST-сегмен-
та, негативиране на вълните Т 
и U и удължаване на интервала 

QT при субарахноидални кръво-
изливи, исхемични инсулти, ра-
дикална шийна дисекция и елек-
троконвулсивна терапия (Franz 
et al. Pro Cardiovasc Dis 1991; 33:
369-384). 

ST-СЕГМЕНТ  
ПРИ ДИСЕЛЕКТРОЛИТЕМИИ

Тъй като сърдечният акцио-
нен потенциал е резултат от 
движение на трансмембран-
ни йонни потоци, промените 
в електролитните концентра-
ции могат да повлияят проце-
сите на деполяризация, репол-
ряризация и проводимост в сър-
дечната тъкан.

Хипокалиемия 
(фиг. 130, 131, 132)

При хипокалиемия ЕКГ се харак-

теризира с удължаване на репо-
ляризацията, лека депресия на 
ST-сегмента, понижение до нега-
тивиране на Т-вълната, абнорм-
но голяма U-вълна (U>T). Най-ха-
рактерен белег е проминенция-
та на вълната U. При по-високо-
степенна хипокалиемия вълна-
та Т се слива с вълната U, при 
което става невъзможно точ-
ното измерване на интервала 
QT. Тежката хипокалиемия се ма-
нифестира с леко увеличение на 
амплитудата на QRS-комплекса 
и вълната Р с удължаване на ин-
тервала PR. При понижение на 
калиевото ниво <3.3 mmol се за-
силва автоматията и се появя-
ва предсърдна тахикардия с АV-
блок и АV-дисоциация и терми-
нално – камерна тахикардия tor-
sades de pointes.
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Фиг. 130.  ЕКГ-промени при калиев 
дисбаланс. Стрелката обозначава 
нивото на серумния калий при съот-
ветния ЕКГ-образ. 
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Фиг. 132.  Схематична диаграма, 
илюстрираща прогресията на 
типичните ЕКГ-промени при хипо-
калиемия в отвежданията срещу 
предната епикардна повърхност на 
камерата. 

I II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Фиг. 131.  ЕКГ при хипокалиемия. U-
вълната е абнормно голяма, а Т-въл-
ните са понижени и плоски. 
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Фиг. 134.  Хиперкалиемия. Налице е 
спиране на предсърдната електри-
ческа активност (няма Р-вълна). 
Почти напълно е заличен ST-сегмен-
тът. QT-интервалът е силно разши-
рен. Серумен калий 9,9 mmol/l. 

I II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Фиг. 133.  Типични тесни и симет-
рични Т-вълни при хиперкалиемия 
(серумен калий 6,2 mmol/l). 
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Хиперкалиемия 
(фиг. 133, 134)

Калиевите йони подтискат 
сърдечната активация. Първи-
ят ЕКГ-белег на хиперкалиемия 
е появата на симетрични, ви-
соки и заострени Т-вълни в от-
веждания II, III и V2-V4 (при 22% 
от случаите). По-тежката хи-
перкалиемия се изявява с плоски, 
много ниски Р-вълни, разширя-
ване и деформация на QRS-ком-
плекса, наподобяващи ДББ или 
ЛББ, редуциран R-зъбец , про- 
минентен S-зъбец и значител-
но понижен ST-сегмент. По-
някога ST-промените имити-
рат остър миокарден инфаркт 
(псевдо ОМИ) с високостепенна 
ST-елевация от лезионен тип. 
При персистиране на хипекали-
емията настъпва SА- и АV-блок 
или камерно мъждене с лета- 
лен изход.

Хиперкалциемия 
(фиг. 135, 136)

При нея сегментът ST и ин-
тервалът QT са скъсени и е 
удължен интервалът PR и ком-
плексът QRS. Терминално на-

стъпва АV-блок от II или III сте-
пен (Surawicz B. Electrophysiolog-
ic basis of ECG; W&W; 1995:426-
453). 

Хипокалциемия 
(фиг. 137, 138)

ST-сегментът и QT-интерва-
лът се удължават. Продължи-
телността на ST-сегмента е в 
обратно съотношение с кон-
центрацията на калциевите йо-
ни в кръвта. Вълната Т остава 
относително непроменена.

ST-СЕГМЕНТ ПРИ ХИПОТЕРМИЯ

При хипотермия възниква бра-
дикардия, изявяваща се с плоски 
Р-вълни и удължаване на PR, QRS 
и QT. Типичен белег, наблюдаван 
при около 80% от случаите, е 
появата на J-вълна (фиг. 139). 
Вълната J (Osborn) е дефлекция, 
която нарушава съединението 
QRS-ST и се наблюдава по-чес-
то в отвеждания II, III, aVF, V5 
и V6 (Patel, Getsos et al. Clin car-
diol 1994; 17:273-276). Вълната J 
изчезва при възстановяване на 
нормалната температура.

МЕДИКАМЕНТОЗНИ  
ПРОМЕНИ В ST-СЕГМЕНТА

Дигиталисови препарати 
(фиг. 140)

Дигиталисът акцелерира ка-
мерната реполяризация, специ-
ално в субендокарда, което се 
изявява електрокардиографски 
с понижение на Т-вълната и по-
плоската й конфигурация. На-
блюдават се проминентни U-
вълни и скъсен QT-интервал. 
Най-типична е появата на ST-
депресия, дъговидна, с конвек-
ситет надолу (фиг. 140). Вълна-
та Т е бифазна, с негативна на-
чална част, слята със ST-сегмен-
та. Тези реполяризационни про-
мени не корелират с терапев-
тичните и токсичните кон-

V5V2

Фиг. 136.  Хиперкалциемия. Налице е 
скъсен QTc-интервал, ST-сегментът 
липсва и U-вълната е силно увеличе-
на във V2. 

I II III aVR aVL aVF

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Фиг. 135.  Хиперкалциемия. Налице 
е скъсен QTc-интервал и липса на 
ST-сегмент. 

A

Б

Фиг. 137.  А - Дълъг QTc-интервал; Б - След корекция на серумния калций.
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Фиг. 138.  Хипокалциемия
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Фиг. 140.  ЕКГ-промени при дигита-
лисов ефект. А - преди дигиталис, Б 
- типични промени на ST-сегмента и 
Т-вълната. Леко скъсен QT-интервал 
и леко удължен PR-интервал. 
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центрации на медикаментите. 
Дигиталисовата интоксикация 
се манифестира с появата на 
аритмии, подобни на тези при 
тежка хипокалиемия (предсърд-
на тахикардия с АV-блок и АV-
дисоциация). Няма аритмични 
промени, които да са патогно-
монични за дигиталисовата ин-
токсикация.

Антиаритмични медикаменти

Хинидинът и другите анти-
аритмични медикаменти от 
клас Iа блокират бързите на-
триеви каналчета в мембрана-
та на кардиомиоцитите и по 
такъв начин се удължава акци-
онният потенциал и реполяри-
зацията, като промените зася-
гат главно ST-сегмента. Освен 
това хинидинът инвертира 
(негативизира) Т-вълните, уве-
личава амплитудата на вълна-
та U и удължава интервала QT 
(Watanabe et al. Circ Res 1967; 
20:434-446). Токсичните ефек-
ти на хинидина се изявяват с 
разширение на QRS-комплекса в 
границите 25-50%, поява на АV-
блок, камерна тахикардия (torsa-
des de pointes) и синдром на бол-
ния синусов възел. Фенотиази-
ните и трицикличните анти-
депресанти водят до ЕКГ-про-
мени, аналогични с тези на хи-
нидина. При приложението на 
пропафенон, флекаинид и мори-

цизин се удължават интервали-
те PR и QRS без сигнификантно 
удължение на ST-сегмента (JT-ин-
тервал). Соталолът и другите 

“чисти” антиаритмични меди-
каменти от клас III удължават 
QT-интервала без да променят 
продължителността на QRS-

Фиг. 139.  J-вълна при хипотермия. 
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