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Национална кардиологична болница
Електрокардиографският
стрес-тест е широко използван за установяване на миокардна исхемия, особено при пациенти с коронарна болест. При физическо натоварване повишението на сърдечния дебит и на миокардната кислородна консумация води до повишаване на кислородните нужди на миокарда.
При пациенти с изразена коронарна болест е възможно нарасналите кислородни потребности да надхвърлят коронарния
резерв. Относителна миокардна
исхемия може да възникне и при
други сърдечни заболявания в слу-

чаите, когато при натоварване
повишените кислородни нужди
на миокарда не могат да бъдат
задоволени дори при непроменени коронарни артерии. Възникването на миокардна исхемия
може да се съпътства от промени в ЕКГ, липсващи при покой.
Съвременните тестове с натоварване не се ограничават единствено с диагностичните ЕКГкритерии. Съществена информация се получава при проследяване на хемодинамичните промени при физическа активност.
Стрес - тестът се използва и за
преценка на тежестта на коро-

нарната болест, прогнозата и
функционалния капацитет на пациентите след установяване на
исхемичната болест на сърцето.
С негова помощ се извършва и
оценка на ефикасността на антиангинозната терапия и реваскуларизационните процедури. Тестът с физическо натоварване
може да се приложи и за провокиране и диагностика на сърдечни аритмии.
Добрата клинична преценка
е задължителна при определяне на индикациите и контраиндикациите за работна проба. В
табл. 12 се изброяват общовъз-

Общовъзприети индикации за извършване на работна проба
Клас I

Клас II

Състояния, по отношение на които съществува общо съгласие, че работната проба е полезна за подпомагане на диагностиката на ИБС
при пациенти от мъжки пол с оплаквания, нетипични за миокардна исхемия
* За оценка на функционалния капацитет и за
подпомагане на определянето на прогнозата
при пациенти с доказана ИБС
* За оценка на функционалния капацитет при
болни със сърдечна недостатъчност
* За определяне на прогнозата и функционалния капацитет при пациенти с ИБС, които
наскоро са прекарали неусложнен миокарден
инфаркт (преди изписването или малко след
изписването)
* За оценка на пациентите, при които е извършена коронарна реваскуларизация: хирургична или чрез коронарна ангиопластика
* За оценка на пациенти с оплаквания, суспектни за рецидивиращи сърдечни аритмии при
усилие
* За диагностика на подлежащи причини за
сърдечна недостатъчност (исхемия, индуцирана при физическо натоварване аритмия и
др.)
* За оценка на симптомите на сърдечна недостатъчност, свързани с физическата активност
* За оценка на функционалния капацитет на селекционирани пациенти с вродени сърдечни
заболявания
* За оценка на пациенти с честотно-зависими
пейсмейкъри
* За оценка на необходимостта и времето за
извършване на сърдечна трансплантация

Състояния, при които често се провежда работна проба, но за които съществува разногласие по
отношение на стойността и обосноваността й
* За оценка на безсимптомни пациенти от мъжки пол над 40-годишна възраст, извършващи
специфични дейности (пилоти, ръководители на въздушно движение, пожарникари, полицаи,
работещи в критични производства, шофьори на автобуси и камиони и пътни инженери)
* За оценка на безсимптомни пациенти от мъжки пол над 40-годишна възраст с два или повече рискови фактора за ИБС
* За оценка на пациенти от мъжки пол над 40-годишна възраст, водещи заседнал живот, които планират да се включат в програма с интензивни физически натоварвания
* За подпомагане на диагностиката на ИБС при пациенти от женски пол с анамнеза за типична или нетипична ангина пекторис
* За подпомагане на диагностиката на ИБС при пациенти, които вземат дигиталис или имат
пълен десен бедрен блок
* За оценка на функционалния капацитет и терапевтичния отговор към сърдечно-съдови лекарства при пациенти с ИБС или сърдечна недостатъчност
* За оценка на пациенти с вазоспастична ангина
* За периодично проследяване (през интервал от 1 година или повече) на пациенти с потвърдена ИБС
* За оценка на пациенти с индикации клас I, които имат изходни ЕКГ-промени или придружаващи медицински проблеми, които ограничават стойността на теста (при някои от тези
пациенти работната проба все пак може да донесе полезна клинична информация, като например продължителност на натоварването, реакция на кръвното налягане и провокиране
на гръден дискомфорт)
* За оценка на пациенти, които са преживели усложнен миокарден инфаркт, но които впоследствие са се “стабилизирали” (преди изписването или скоро след изписването)
* За рутинна ежегодна оценка на пациенти, които продължават да бъдат безсимптомни след
реваскуларизационна процедура
* За оценка на функционалния капацитет на селекционирани пациенти с клапен порок
* За оценка на прогнозата при болни със симптомна сърдечна недостатъчност
* За определяне и оценка на препоръчваното физическо натоварване при болни със сърдечна
недостатъчност
* За оценка на реакцията на кръвното налягане при пациенти, които провеждат лечение за
системна артериална хипертония, които желаят да започнат работа, свързана с интензивни динамични или статични физически натоварвания
* За оценка на селекционирана група деца или юноши с клапни или вродени сърдечни пороци

Табл. 12
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Контраиндикации
Абсолютни

Относителни*

Остър миокарден инфаркт или скорошна промяна в
ЕКГ в покой
Активна нестабилна ангина
Сериозни сърдечни аритмии
Остър перикардит
Остър мио-перикардит
Ендокардит
Високостепенна аортна стеноза
Изразена левокамерна дисфункция
Остър белодробен емболизъм или белодробен инфаркт
Остро или сериозно извънсърдечно нарушение
Изразена физическа пречка или инвалидност

По-леко екстракардиално сърдечно заболяване
Значителна артериална или белодробна
хипертония
Тахиаритмии или брадиаритмии
Умерени клапни или миокардни заболявания
Лекарствени ефекти или електролитни
нарушения
Стволова болест или еквивалент на стволова болест (на ЛКА)
Хипертрофична КМП
Психично заболяване

Табл. 13. *При определени ситуации и със съответни предохранителни мерки
релативните контраиндикации могат да бъдат пренебрегнати.

приетите индикации за работна проба, а в табл. 13 – абсолютните и относителните контраиндикации. Докато абсолютните контраиндикации са доста
добре определени, при селекционирани случаи с относителни
контраиндикации тестът, макар и субмаксимален, може да даде ценна информация. Лекарят
трябва да се увери, че лицето
разбира какво се извършва и е
наясно с рисковете. Доброто сътрудничество между лекар и пациент по отношение на теста
и рисковете от него е от първостепенно значение.

Безопасност
на стрес-теста
Въпреки че работната проба
се счита за безопасна, има публикации за остри миокардни инфаркти и смърт, които се свързват с проведения тест с натоварване. В няколко проучвания се
потвърждава, че на 10 000 теста могат да се очакват до 10

Усложнения при тестове
с натоварване

миокардни инфаркта или смъртни случаи, свързани с процедурата. Рискът е повишен при пациенти, прекарали миокарден инфаркт, или такива, при които се
извършва оценка във връзка с малигнени камерни тахиаритмии.
В табл. 14 се изброяват три категории усложнения, дължащи се
на тест с натоварване.
Rochmis и Blackburn докладват за проучване върху безопасността на 170 000 теста с натоварване, осъществени в 73
медицински центъра. Провеждането на теста е причинило
16 документирани смъртни случаи – смъртност 1 на 10 000 теста. Честотата на нефаталните усложнения, изискващи хоспитализация в продължение на
една седмица след теста, е 3
на 10 000 теста. От 1377 симп-

том-лимитирани стрес-теста,
извършени при 263 пациенти с
анамнеза за камерна тахикардия или мъждене, сериозни, но
нефатални аритмии, възникнали по време на 2.3% от тестовете, включващи 9.1% от пациентите. Честотата на подобни усложнения при 8221 теста с
максимално натоварване, извършени в същото здравно заведение при 3444 пациенти без анамнеза за продължителни камерни
аритмии, е 0.05%. Въпреки обичайната безопасност на стрестеста, фактът, че определени пациенти развиват сериозни
усложнения (фиг. 140), показва, че
този неинвазивен тест трябва
да се прилага при конкретни показания.

Критерии
за положителна
работна проба
1. Хоризонтална или десцендентна депресия на ST-сегмента от 1 mm или повече,
с продължителност 0.08 sec
и повече (фиг. 141). Отчитането се прави спрямо PR-сегмента. За абнормен отговор при
стрес-теста се смята ST-депресия от 0.5-2.0 mm и повече,
най-често по-голяма или равна
на 1 mm. Според някои автори

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Сърдечни (много рядко)
Брадиаритмии
Синусова
AV-нодална
Камерна
AV-блок
Асистолия
Внезапна смърт (камерна тахикардия/
камерно мъждене)
Миокарден инфаркт
Застойна сърдечна недостатъчност
Хипотония и шок
Извънсърдечни
Мускулно-скелетна травма
Недобре определени и случайни
Изразена умора, световъртеж, прилошаване
/ припадък, общо неразположение, болки по
тялото, късно проявено неразположение и
умора, продължаваща понякога с дни

Табл. 14

Фиг. 140. Индуциране на камерна тахикардия по време на тест с физическо
натоварване.
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Фиг. 141

бавновъзходящата ST-депресия
също е патологичен признак.
Съществуват различни дефиниции за бавновъзходяща ST-депресия. Един от общоприетите критерии е ST-депресия от 1
mm, 0.08 sec след точката J.
2. Елевация на ST-сегмента от 1
mm и повече.
3. Инверсия на U-вълната. Gerson и сътр. установяват, че
при пациенти с гръдна болка инверсията на U-вълната
при физическо усилие има чувствителност 21% и специфичност 99% в диагностиката на коронарната болест.
Особено информативна е за
тежка стеноза на проксималния сегмент на лявата предна десцендентна артерия или
на ствола на лявата коронарна артерия. В някои случаи инверсия на U-вълната възниква и
при липса на изменения в ST-сегмента.
4. Наклон на отношението STсегмент/сърдечна честота.
Степента на изместване на STсегмента, отнесена към сърдечната честота при натоварване, се смята от някои специалисти за по-чувствителен показател за наличие или отсъ-

ствие на коронарна болест,
както и за нейната тежест.
При анализа се измерва изместването на ST-сегмента, 0.08 sec
след точката J, и се усредняват стойностите от 5-10 сърдечни удара при всяко увеличение на сърдечната честота с
10 удара/мин или на всеки 3 минути. Построява се графика,
като на ординатата се нанасят измененията на ST-сегмента, а на абсцисата – сърдечната честота. Графиката, отразяваща най-точно взаимовръзката, се изчислява чрез линеен
регресионен анализ. Използва се
най-стръмният наклон, регистриран в отвежданията. Наклон, по-голям от 130 или 220
х 10-4 mm/удара/мин според различните специалисти се приема за абнормен отговор. Диагностичната прецизност на
този критерий при пациенти с
ангиографски доказана коронарна болест значително надвишава тази на конвенционалния
ST-критерий. Okin и сътр. установяват, че наклон ST/сърдечна
честота от 600 х 10 -4 mm/
удара/мин и повече е показател
за триклонова болест с чувствителност от 93%, сравнена с 63% при стандартния критерий. Необходими са обаче допълнителни изследвания, които
да потвърдят тези обнадеждаващи резултати.
5. Нарастване на амплитудата
на R-зъбеца. Bonoris и сътр. съобщават за увеличение на амплитудата на R-зъбеца непо-

средствено след физическо натоварване при пациенти с
тежка многосъдова коронарна
болест и с камерна дисфункция.
Предполага се, че увеличението
на амплитудата на R-зъбеца се
дължи на камерна дилатация,
следствие на влошена камерна функция. Резултатите от
проведените напоследък изследвания са противоречиви, като
някои подкрепят, а други – не,
първоначалните наблюдения.
6. Понижаване на амплитудата на Q-зъбеца в отвеждане
V5. Nohara и сътр. установяват, че понижението на амплитудата на Q-зъбеца във V5 добре корелира с наличието на дефект в перфузията на интервентрикуларния септум и със
стеноза на лявата предна десцендентна артерия. Нарастването или липсата на промяна в амплитудата на Q-зъбеца,
както и неговата поява във V5,
е показател за нормална перфузия на септума. Morales-Ballejo и
сътр., използвайки модифицирано отвеждане V5, съобщават за
сходни резултати няколко години по-рано. Промените в амплитудата на Q-зъбеца не са
широко използвани в рутинния
тест с физическо натоварване.
Други промени, смятани преди
време за абнормен отговор, понастоящем не се прилагат при
диагностиката на коронарната болест. Сред тях са: 1) значителна ST-депресия в точка J от
1.5 mm или повече ; 2) отноше-

Видове патологичен отговор на ST-сегмента

mV

100 msec

100 msec

140 msec
60 msec

ST2

ST4

ST6 T

60 msec

ST наклон

Класически

Възходящ

Амплитуда в нормализирана по време
средна ST-точка

ST-индекс

край на QRS

ST-интеграл

Пространствени
ST-T величини

ST 60

Фиг. 142
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ние QT/QX, по-голямо от 0.5 (QXинтервалът се измерва от началото на Q-зъбеца до точката
X, където ST-сегментът се връща на изоелектричната линия);
3) възникване на тежка аритмия
– политопни камерни екстрасистоли, камерна тахикардия, AVблок, предсърдна тахикардия
или предсърдно трептене; 4) инверсия на Т-вълната с амплитуда, по-голяма от 1.5 mm.
Противоречиви са мненията
относно значимостта на стресиндуцирания бедрен блок. Според някои изследователи той
възниква първично във връзка с
коронарна болест, особено ако
се касае за появил се при натоварване десен бедрен блок. Други автори съобщават, че по-голямата част от тези пациенти
имат нормални коронарни артерии, особено ако бедреният блок
възниква при сърдечна честота
от 125 удара/мин и повече. Разликата в тези резултати вероятно се дължи на различия в изследваните популации.

Субмаксимален
или максимален тест
ИНДИКАЦИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
НА ТЕСТА
Индикациите за прекратяване на работната проба са абсолютни и относителни (табл.
15).

ЕКГ-реакции при
пациенти с нормална
електрокардиограма
в покой
По време на натоварване се
появява тенденция към по-вертикална посока на вектора на
вълната Р, а амплитудата й нараства в долните отвеждания.
Сегментът (интервалът) PR се
скъсява и става наклонен надолу в долните отвеждания. Промяната, която се приписва на
предсърдната реполаризация
(вълната Та) може да доведе до
фалшиво-положителна или неопределена ST-депресия в долните отвеждания. Промени в амплитудата на R-зъбеца се наблюдават близо до максималноНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2003

то усилие, като при максимума
на усилието и в първата минута на възстановяването амплитудата на R-зъбеца в латералните отвеждания (V5) намалява. В латералните и вертикалните отвеждания (V5 и aVF) зъбецът S става по дълбок, като
показва по-голямо отклонение
при максимума на усилието, а
след това в периода на възстановяване постепенно се връща
към изходната си величина.
В пика на натоварването
точката J слиза надолу в латералните отвеждания, след което във възстановителния период постепенно се връща към
изходното си положение. Понякога може да настъпи рязко слизане надолу на точката J във
всички отвеждания с максимум
1 min след началото на възстановяването. При лица с изходна
елевация на точката J в покой
тя може да стане изоелектрична по време на обременяването, което е нормална находка.
Тази промяна изчезва в периода на възстановяване. Нормалният отговор на вектора на STсегмента, както при тахикардия, така и при обременяване,
е отклонение надясно и нагоре
във фронталната равнина; съществуват обаче значителни
биологични вариации в степента на това отклонение. В ранната фаза на натоварването
се наблюдава постепенно намаление на амплитудата на Т-вълната във всички отвеждания. В
пика на усилието Т-вълната нараства, но 1 min след началото
на възстановяването амплитудата й в латералните отвеждания е еднаква с тази в покой.

Абнормни
(патологични)
отговори
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Нивото на ST-сегмента се измерва спрямо PR-сегмента, тъй
като сегментът U-P обикновено е неясен по време на обременяване. ST-елевацията се измерва като отклонение спрямо изходното ниво на ST. Ако изходно е налице ST-депресия, то тогава се измерва отклонението
от това ниво до нивото по време на натоварване или възстановяване. Точката за измерване
на нивото на ST-сегмента е съединението (точката) J; точки на отстояние 60 или 80 mseс
след нея се използват обикновено, когато ходът на ST-сегмента е хоризонтален или наклонен
надолу. Ако бързо-покачващата
се ST-депресия се приеме за патологична, сензитивността на
работната проба се увеличава,
но специфичността й намалява.
Предлагани са различни цифрови методи за оценка на отклонението на ST-сегмента, но няма доказателства, че някой от
тях превъзхожда стандартното “визуално” измерване. Индуцираната при усилие миокардна
исхемия може да доведе до три
вида промени на ST-сегмента в
повърхностната ЕКГ: депресия,
елевация и нормализация.
Депресията на ST-сегмента е
най-честата проява на индуцираната при усилие миокардна
исхемия. Тя обикновено отразява дифузната субендокардна исхемия, като векторната посока се определя главно от зоната
на исхемия и позицията на сърце-

Индикации за прекратяване на работната проба
Абсолютни

Относителни

Спад на систолното кръвно налягане (трайно
под изходното), независимо от повишаването на
степента на натоварване. Поява или засилване на
ангинозен гръден дискомфорт. Симптоми от централната нервна система (атаксия, световъртеж
или пресинкоп). Белези на лоша периферна перфузия (цианоза или побледняване). Сериозни аритмии
(напр. камерни от висок клас: полиморфни комплекси, триплети, тахикардия). Артериално налягане над 200/120 mmHg. Технически затруднения
при мониториране на ЕКГ или систолното налягане. Молба от страна на пациента за прекратяване на теста.

Промяна в ST-сегмента или в QRS-комплекса като изразено (>3-4 мм) отклонение на ST-сегмента, снижение на точката
J или изразено отклонение в оста на QRSкомплекса. Нарастващ гръден дискомфорт. Умора, недостиг на въздух, бронхоспазъм, крампи на долните крайници
или клаудикацио интермитенс. Общ вид
на пациента. По-доброкачествени аритмии, например надкамерни тахикардии.
Поява на бедрен блок, който не може да
бъде различен от камерна тахикардия.

Табл. 15
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то в гръдния кош. Стандартният критерий за този патологичен отговор е хоризонтална или
низходяща депресия на ST-сегмента от 0,10 mV (1,0 тт) или
повече на отстояние 80 msec
от точката J в най-малко три
последователни “изоелектрични” или изравнени комплекса.
Както се вижда на фиг. 142, в съображение влизат и други критерии. Низходящата (дивергентна) ST-депресия обикновено означава по-изразена исхемия
от хоризонталната депресия.
При наличие на изходни промени в покой (по-специално при пациенти на дигиталис), индуцираната при усилие депресия на STсегмента е по-малко специфична за исхемия. Някои от факторите, свързани с вероятността
и тежестта на ИБС, са: степен,
време на появяване, продължителност, персистиране във възстановителния период и брой
на отвежданията с ST-депресия. Колкото по-ниски са степента на обременяване и двойното
произведение, при които се появява промяната в ST-сегмента,
толкова по-лоша е прогнозата и
по-вероятно - наличието на многоклонова ИБС.
ST-елевацията трябва да бъде
преценявана в зависимост от
наличието на изходни Q-зъбци,
израз на предшестващ миокарден инфаркт. Елевация на ST-сегмента се наблюдава по-често в
предни отвеждания (V1 и V2), в
които има Q-зъбци.
Прекаран миокарден инфаркт
е най-честата причина за поява на елевация на ST-сегмента
по време на натоварване, която изглежда е свързана с дискинетични зони или камерна аневризма. По време на обременяване при приблизително 50 процента от пациентите със скорошен преден и 15 процента – с
долен миокарден инфаркт, се появява тази находка. Пациентите с елевация обикновено имат
по-ниска ЛК изтласкваща фракция (ЛКИФ) от тези без елевация на ST-сегмента в отвежданията с патологичен Q-зъбец, дължащ се на прекаран миокарден
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инфаркт. Тези промени могат
да бъдат съпътствани от реципрочна ST-депресия, симулираща исхемия в други отвеждания.
Едновременната поява на елевация и на депресия на ST-сегмента в рамките на една и съща работна проба може да бъде индикатор за многоклонова ИБС.
При пациенти без прекаран миокарден инфаркт (липса на Qзъбци в изходната ЕКГ в покой),
елевацията на ST-сегмента по
време на теста често е израз на
тежка преходна исхемия, дължаща се на сигнификантна проксимална коронарна болест или на
спазъм.
При пациенти с вазоспастична
ангина елевацията на ST-сегмента обикновено настъпва по време на спонтанни ангинозни пристъпи, често – в покой. Съобщава се за поява на ST-елевация
по време на работна проба при
около 30 процента от тези пациенти, а наблюдаваният преходен перфузионен дефект по време на сцинтиграфия с талий-201
обикновено кореспондира по локализация със ST-елевацията. Друга проява на исхемия може да бъде нормализацията на ST-сегмента. При някои пациенти с миокардна исхемия патологичната
изходна ЕКГ в покой, изразяваща
се в инверсия на Т-вълната и депресия на ST-сегмента, може да се
нормализира по време на стенокардни пристъпи и по време на
работна проба. Това може също
да се наблюдава при лица с “персистираща ювенилна морфология” на ЕКГ в покой.
При някои лица със сърдечно заболяване амплитудата на R-зъбеца може да нарасне по време
на обременяване; работните
промени на амплитудата на Rзъбеца обаче не подобряват диагностичната акуратност, дори
и при използването на системи с
повече отвеждания, разграничаване на специфични подгрупи пациенти и въвеждане на допълнителни критерии за патологичен
отговор.
При здрави лица в ранните фази на натоварването се наблюдава постепенно намаляване на

амплитудата на Т-вълната във
всички отвеждания, въпреки че
при максимално натоварване Твълните започват да повишават амплитудата си. Една минута след началото на възстановителния период амплитудата на Т-вълната обикновено се
връща към изходните си стойности. Инверсията на U-вълната може да се дължи на ЛК хипертрофия, ИБС и аортна или
митрална регургитация. Индуцираната при усилие инверсия
на U-вълната при пациенти с
нормална изходна ЕКГ вероятно
е маркер на миокардна исхемия
и предполага болест на лявата
предна десцендентна артерия.
Обикновено оценката на промените в U-вълната се затруднява
при натоварване поради ускоряване на СЧ и приближаване на Ти Р-вълните.
Плазменият калий нараства
при максимално натоварване
и още повече след тренировки
при лица, които провеждат лечение с атенолол и пропранолол.
Освен това (при лица, водещи
заседнал живот) както плазменият калий, така и плазменият
магнезий нарастват значително
при максимално натоварване,
като тези промени не се повлияват от бета-блокада с атенолол
и пропранолол. От друга страна, пропранололът, но не и атенололът или плацебо, удължава
времето за възстановяване на
изходното калиево ниво (за разлика от магнезиевото) след острото натоварване. Тези промени могат да бъдат предполагани по време на работна проба
поради електролитни ефекти
върху S-7 зъбеца, Т- и U-вълните.

ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ
НА ТЕСТА С ФИЗИЧЕСКО
НАТОВАРВАНЕ ПРИ КОРОНАРНА
БОЛЕСТ: ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И
СПЕЦИФИЧНОСТ
Депресия на ST-сегмента
Надеждното използване на
стрес-индуцираната депресия
на ST-сегмента за диагностика
на коронарната болест се влияе
от следните фактори:
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• наличие или отсъствие на
гръдна болка;
• пол;
• степен на депресия на ST-сегмента;
• време на поява и продължителност на положителния
отговор;
• тежест на коронарната болест.
Един от най-важните фактори,
повлияващи достоверността на
резултатите от стрес-теста, е
изследваната популация. Според
теоремата на Bayes, ниската заболеваемост е свързана с по-голяма честота на фалшиво-положителните отговори на теста,
а високата заболеваемост – с повишена честота на фалшиво-отрицателните отговори. При използване като критерий на STдепресия от 1 mm и повече чувствителността на теста варира от 57 до 82%. Специфичността за наличие на сигнификантна
коронарна болест се движи от
57 до 97% (т.е. при 5 до 43% от
пациентите е поставена фалшиво - положителна диагноза). При
едно от големите проучвания,
включващо 1472 пациенти, McNeer и сътр. съобщават за чувствителност 57% и специфичност 90%. Резултатите от различните проучвания не показват
явна зависимост от използваните ангиографски критерии или
от поставените прицелни стойности. Фигури 143 до 145 представят случаи с действително
положителен, действително отрицателен и фалшиво-положителен отговор, доказан чрез коронарна ангиография или при аутопсия.
Специфичността на теста е
значително по-ниска при асимптомни пациенти (фиг. 145). Froelicher и сътр. са изследвали 76 авиатори без симптоми, но с положителен отговор (ST-депресия
от 1 mm) към максимални натоварвания при тестуване с тредмил. При 18 от тях ЕКГ-записът
в покой бил нормален, а останалите 58 са имали изменения в STсегмента и Т-вълната. Едва при
43% от мъжете ангиографски е
била доказана сигнификантна коНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2003

ронарна болест със стеснение на
лумена на съдовете, надвишаващо 50%. Сред пациентите без
симптоми, изследвани от Borer и
сътр., само 37% от имащите патологични резултати от теста
с физическо натоварване имали
значима коронарна болест.
Различията в отговора към
теста с натоварване при мъже и жени са изследвани от Sketch и сътр. Проучването включва
195 мъже и 56 жени с гръдна болка, които са подложени на субмаксимални натоварвания при
стрес-теста и им е направена селективна коронарна ангиография. Сред пациентите с абнормни резултати на стрес-теста сигнификантна коронарна болест е доказана при 89% от мъжете, но само при 33% от жените. Сред пациентите с нормални показания на стрес-теста
37% от мъжете и 12% от жените имат значима коронарна боI

V1

V4

покой

лест. Ето защо авторите заключават, че положителният тест
с физическо натоварване е с малка диагностична стойност за доказване на значима коронарна болест при жени, докато отрицателният тест е надежден критерий за изключването й. Тези
данни се потвърждават и от последващи проучвания. Сред 2045
пациенти, включени в изследване
на хирургическите интервенции
върху коронарните съдове (CASS), Weiner и сътр. показват, че
вероятността за фалшиво-положителен отговор при жените е
4.5 пъти по-голяма, отколкото
при мъжете. Тази разлика е налице, независимо дали при покой съществуват или не отклонения в
ST-сегмента и Т-вълната.
Степента на депресия на STсегмента повлиява съществено достоверността на стрестеста. При увеличаване на степента на ST-депресия, приема-
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III

aVR

aVL

aVF

V2

V3

V4

V5

V6

натоварване 3'10''
(сърдечна честота 132)

една минута
след натоварване

4 минути
8 минути
след натоварване след натоварване

V5

V6

Фиг. 143. Положителен тест с физическо натоварване

на за граница, над която тестът се приема за положителен, чувствителността намалява, но специфичността се увеличава. Например при проучванията на Cohn (базирани на двустъпалния тест на Master) чувствителността на теста намалява
от 84 на 34%, когато критерият за депресия на ST-сегмента е
променен от над 0.5 mm до над
I

покой

V1

2.0 mm, а специфичността нараства от 73 до 100%. Въпреки че маркантната ST-депресия
обикновено се асоциира с наличието на многоклонова болест,
съществуват много изключения.
Goldschlager и сътр. извършват оценка на конфигурацията, времето на поява и продължителността на ST-депресията по време и след стрес-тес-
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натоварване 11.5 минути (сърдечна честота 160)
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Фиг. 144. Отрицателен тест с физическо натоварване
I

V1

V5

покой

II

III

aVR

aVL

aVF

V2

V3

V4

V5

V6

натоварване 1 минута

V5

натоварване 11 минути

Фиг. 145. Фалшиво-положителен тест с физическо натоварване

та на тредмил. Те установяват,
че при наличие на десцендентна
депресия на ST-сегмента фалшиво-положителните резултати
са рядкост. При 90% от пациентите с десцендентна ST-депресия или с исхемични промени,
възникващи в първите 3 минути от натоварването или продължаващи 8 минути след него,
се доказва дву- или триклонова
болест или стволова стеноза.
Сред 1472 пациенти, изследвани
от McNeer и сътр., при повече
от 97% от проявилите положителен отговор в I или II стадий
по протокола на Bruce, е доказана сигнификантна коронарна болест. Подобна корелация между
ранната поява на положителен
отговор и наличието на многоклонова коронарна болест е
установена и от други изследователи. Според Karnegis и сътр.
положителният отговор, възникващ през възстановителната фаза, има същата информативност, както този, проявяващ се по време на теста.
При оценка на обширността
на коронарната болест чувствителността на теста с физическо натоварване нараства с увеличаване на броя на засегнатите коронарни съдове. McHenry и сътр. установяват, че 61%
от пациентите с едноклонова
болест показват абнормни промени в ST-сегмента, докато тези с дву- и триклонова болест и
подобни ЕКГ-изменения, са 93%.
Други съобщават за чувствителност от 40, 66 и 76% съответно за едно-, дву- и триклонова болест. Според някои автори в случаите с едноклонова болест чувствителността на теста е повисока при засягане на лявата
предна десцендентна артерия в
сравнение с останалите. Това заключение не се подкрепя от други изследователи. Локализацията
на ST-депресията не подпомага
идентифицирането на болестно
променените коронарни съдове.
Появата на типична ангинозна болка по време на стрес-теста значително повишава диагностичната надеждност на резултатите. Самостоятелно тя
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има почти същата прогностична стойност, както и исхемичните промени в ST-сегмента.
Липсата на повишение на кръвното налягане или развитието
на хипотония по време на теста обикновено са показатели за
тежка коронарна болест. В основата на абнормната хемодинамична реакция вероятно лежи исхемичната камерна дисфункция.
Поради значимостта, която
има за прогнозата и терапията засягането на ствола на лявата коронарна артерия, както
и тежката триклонова болест,
вниманието на редица изследователи е било насочено към разкриване на промените при теста с физическо натоварване, които могат да служат като критерии за наличието на споменатите форми на коронарна болест. Тези промени включват:
• депресия на ST-сегмента от 2
mm и повече;
• десцендентна депресия на STсегмента;
• ранна поява на положителен
отговор (стадий I или II по
протокола на Bruce);
• задържане на ST-депресията
за повече от 6 минути през
възстановителния период;
• ST-депресия в пет или повече
отвеждания;
• хипотонична реакция на пациента.
При наличие на няколко от тези промени вероятността за
сигнификантна стволова стеноза или за триклоново засягане е
голяма (фиг. 146 и 147). Диференциалната диагноза между тези две състояния въз основа само на споменатите критерии,
е трудна.
В заключение, използването на
стъпаловидния тест с обременяване в диагностиката на сигнификантната коронарна болест е по-надеждно при мъже,
отколкото при жени. Фалшивоположителните резултати са
по-чести при асимптомни пациенти. При използването на поголяма по размери депресия на
ST-сегмента като критерий за
положителен отговор чувствителността на теста се пониНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2003

жава, а специфичността се повишава. По-голяма е вероятността за положителен отговор при многоклонова стеноза, която обикновено се проявява с депресия на ST-сегмента от
2 или повече mm. Разпределението на ST-депресията в различните отвеждания не е показателно за локализацията на артериалните увреждания.

отколкото ST-депресията. Честотата на стрес-индуцираната
ST-елевация е зависима от изследваната популация, както и от
степента на елевация, приета
като критерий за положителен
отговор. От 1275 здрави мъже,
изследвани от Bruce и сътр., в
0.5% се открива ST-елевация от
1 mm и повече. Използвайки като
критерий ST-елевация, по-голяма
или равна на 1 mm, повечето изследвания върху симптоматични
пациенти показват честота от
3.0 до 6.5%. Тази честота е по-голяма, ако за положителен отговор се приеме ST-елевация, по-голяма или равна на 0.5 mm.
ST-елевация при физическо натоварване най-често се открива при пациенти с предишен миокарден инфаркт. Според повечето изследвания честотата

Елевация на ST-сегмента
Въпреки че хоризонталната
или десцендентната депресия
на ST-сегмента е типичният патологичен отговор при провеждането на теста с физическо натоварване, при някои пациенти
се наблюдава елевация на ST-сегмента (фиг. 147 и 148). Обикновено ST-елевацията е показател
за по-тежка миокардна исхемия,
покой
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сред тези пациенти е от 14 до
27%. Вероятността за поява на
ST-елевация е по-голяма при пациенти с преден спрямо долен
инфаркт на миокарда. Тя се открива почти винаги в отвежданията с Q-зъбец. ST-елевацията
е свързана с патологична подвижност на камерната стена –
дискинезия или акинезия, откриваща се в съответната област
при над 90% от случаите. Предполага се, че тази абнормна подвижност на стената на лявата
камера е причина за възникване
на ST-елевацията.
При постинфарктните пациенти предизвиканата от физическо усилие ST-елевация може да бъде асоциирана с реципрочна ST-депресия, но такова съответствие може и да липсва.
Предполага се, че ST-депресията
в тези случаи се дължи на миокардна исхемия, свързана с многоклонова болест.
10 до 30% от пациентите с вазоспастична ангина също могат
да проявят ST-елевация при физическо натоварване. Обикновено ST-елевация се открива в същите отвеждания, в които се
записва елевация при ангина в покой. ST-елевацията най-вероятно
е следствие на коронарен спазъм.
Specchia и сътр. извършват коронарна ангиография на 7 пациенти
по време на предизвикана от физическо усилие ST-елевация. При
всички пациенти е открит спазъм на главен коронарен съд. Ya-

sue и сътр. съобщават за сходни
промени в големи коронарни съдове, кръвоснабдяващи област
на миокарда, съответстваща на
отвежданията с ST-елевация. При
повечето пациенти с вариантна
ангина и ST-елевация при физическо усилие е доказано наличието и
на фиксирана стеноза.
ST-елевация при натоварване
се среща рядко при пациенти
без миокарден инфаркт или вариантна ангина. Съобщава се за
честота 0.2 до 1.7% сред симптоматичните пациенти. Обикновено се открива тежка коронарна стеноза. Съществува добра корелация между разпределението на ST-елевацията в отвежданията и локализацията на засегнатата артерия, ако промените са в предните и латералните отвеждания, но не и в долните. Механизмът за възникване на
ST-елевацията все още е неясен.

Състояния, често
предизвикващи
фалшиво-положителни
или фалшивоотрицателни
резултати от теста
с физическо
натоварване при
диагностициране
на коронарна болест
ПРИЧИНИ ЗА ФАЛШИВОПОЛОЖИТЕЛЕН ОТГОВОР
Положителните резултати от
теста с натоварване при много

от изброените по-долу състояния действително отразяват
миокардна исхемия. Отговорът
е фалшиво-положителен само по
отношение на диагностицирането на коронарната болест.
• ревматизъм с тежка клапна
дисфункция;
• аортна инсуфициенция по
други причини;
• вродена аортна или пулмонална стеноза;
• пулмонална хипертония – първична или вторична;
• констриктивен перикардит;
• тежка анемия;
• левокамерна хипертрофия;
• системна хипертония;
• лечение с дигиталис, хинидин,
прокаинамид;
• хипокалиемия;
• постпрандиални промени;
• хипервентилация;
• преминаване в изправено положение;
• отклонение във вазорегулаторните механизми;
• синдром на пролапс на митралната клапа;
• рectus excavatum;
• вътрекамерни проводни нарушения, вкл. бедрен блок и синдром на Wolf-Parkinson-White (WPW-синдром).
При пациенти с тежко клапно
увреждане, както вродено, така и придобито, редуцираният
сърдечен дебит повлиява адекватната коронарна перфузия и
причинява миокардна исхемия
при физическо усилие. Исхемичните ЕКГ-промени при теста с
натоварване може действително да отразяват относителна
недостатъчност на коронарното кръвообращение. Те се разглеждат като фалшиво-положителен отговор в смисъл, че липсва истинска коронарна болест.
Сходен вероятно е и механизмът, причиняващ абнормен отговор при пациенти с пулмонална хипертония, констриктивен
перикардит или анемия. Релативната коронарна инсуфициенция при артериална стеноза
е причина за подобни резултати
при пациенти с левокамерна хипертрофия поради увеличената
мускулна маса и повишените й
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кислородни нужди. От 16 пациенти с ЕКГ-данни за левокамерна
хипертрофия и с нормални коронарни ангиограми, които са подложени на субмаксимално натоварване на тредмил, 6 (или 38%)
показват нормален резултат на
теста. При двама пациенти не
се установява засягане на клапите. Lepeschkin и Surawicz установяват, че асимптомни пациенти със системна хипертония могат да покажат фалшивоположителен ЕКГ-отговор при
стрес-теста, дори ако при тях
не се установи левокамерна хипертрофия. Подобни съобщения
има и от други автори.
Известно е, че дигиталисът
предизвиква фалшиво-положителен отговор от стрес-теста при пациенти с различни сърдечни заболявания, а също и при
нормални индивиди. От 16 здрави младежи с нормални резултати на двустъпалния тест
на Master преди приемане на
дигоксин, 8 (50%) показват положителна исхемична ST-депресия от поне 1 mm след прилагане
на дигиталис. В друго проучване, включващо 98 здрави мъже,
25% показват индуциран от дигиталис положителен отговор
при субмаксимални натоварвания. Установена била пряка връзка между възрастта и дигоксинпредизвикания положителен отговор. Според изследването, необходимо е 12-дневно прекъсване на медикамента, за да се неутрализира неговият ефект.
Прилагането на KCl намалява или
отстранява промените, възникващи при физическо натоварване. Предполага се, че причината
е загуба на калий от миокарда.
Това обяснение се подкрепя от
факта, че хипокалиемията често е съпроводена с абнормен
отговор при стрес-теста. При
едно проучване 8 от 12 пациенти с ниски серумни нива на калий показват след натоварване
ST-депресия и промени в Т-вълната, които преминават след
насищане с калий. Ето защо резултатите от ЕКГ-стрес-теста
при пациенти, приемащи диуретици, трябва да се интерпреНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2003

тират съобразно тези факти.
По неизяснени причини подобни
фалшиво-положителни резултати могат да се проявят и при
пациенти, приемащи хинидин
или прокаинамид.
Приемът на храна също може
да предизвика промени в ST-сегмента и Т-вълната при ЕКГ-запис
в покой. Преди време дори е бил
предложен “тест с нахранване”
като форма на стрес-тест. Абнормен отговор може да се предизвика и след прием на глюкоза
от индивиди с нормална ЕКГ при
стрес-тест. Общоприета практика е тестът с натоварване
да се извършва поне 2 часа след
прием на храна, за да се избегне
този източник на грешки.
Известно е, че хипервентилацията причинява промени в STсегмента и Т-вълната, сходни
с тези при миокардна исхемия.
Наблюдавани са фалшиво-положителни резултати при тест с
натоварване, предизвикани от
хипервентилация при пациенти с нормални коронарни ангиографии. От 46 пациенти с нормални коронарни съдове, при 7
(15%) Lary и Goldschlager наблюдават исхемичен тип промени в ST-сегмента, предизвикани
от хипервентилация. Обратно
– само 6 (3%) от 192 пациенти
с ангиографски доказана коронарна болест показват подобни промени по време на хипервентилация. Механизмът на получаване на този фалшиво-полоI
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жителен отговор все още е неясен.
Промени в ST-сегмента и Т-вълната, симулиращи миокардна исхемия, могат да възникнат и
при изправяне на пациента. Те
се регистрират особено често при използване на биполярни
отвеждания. При изследване на
200 здрави индивиди на възраст
между 15 и 30 години, 32 от тях
(16%) показват подобни промени при смяна на позата. McHenry
и сътр. също съобщават за висока честота на фалшиво-положителни резултати при изправяне или при хипервентилация на
здрави индивиди с лабилни промени в ST-сегмента и Т-вълната.
Няколко изследователи съобщават за синдром, наблюдаван при
жени в млада и средна възраст,
включващ ангина пекторис и патологична стрес-ЕКГ, но с нормални коронарни ангиографии.
Причината за синдрома не е ясна. Едно от възможните обяснения е възникването на коронарен спазъм при физическо усилие. Протичането обикновено е
благоприятно, а гръдната болка
често отзвучава.
Freisinger и сътр. описват 40
пациенти, както мъже, така и
жени, с патологични резултати от стрес-теста, но без други признаци на ИБС. При тях са
наблюдавани необичайно ускоряване на сърдечната честота,
промени в ST-сегмента и Т-вълната при изправяне, исхемични
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ЕКГ-промени без гръден дискомфорт, възникващи рано по време на физическо натоварване,
но изчезващи, ако то продължи.
Приемът на пропранолол в повечето случаи довежда до нормализиране на електрокардиограмата. Според авторите този синдром се дължи на вазорегулаторни смущения (вазорегулаторна астения).
Пациентите със синдром на
пролапс на митралната клапа и
с нормални коронарографии също могат да проявят фалшивоположителни резултати при физическо натоварване. Това явление има клинично значение, защото гръдната болка е често
срещана при тези пациенти.
Eugel и сътр. установяват, че
пациенти с вазоактивни нарушения често имат пролапс на
митралната клапа. Тази клапна увреда се среща често и при
пациенти, показали ST-промени
при хипервентилация.
Има съобщения за фалшиво-положителни резултати от теста при наличие на значително
изявен pectus excavatum при пациенти с нормални коронарни
артерии. Тази взаимовръзка все
още не е намерила обяснение.
Вторичните промени в ST - сегмента и Т-вълната при пациенти с вътрекамерен проводен
дефект, като например бедрен
блок и WPW-синдром, повлияват
правилното интерпретиране на
резултатите от теста с физическо натоварване. При пациенти с бедрен блок могат да се наблюдават както фалшиво-положителни, така и фалшиво-отрицателни резултати. Изследвания върху ограничен брой болни
предполагат, че тестът с физическо натоварване може да бъде информативен дори при наличие на бедрен блок. Необходими са обаче по-мащабни проучвания. Фалшиво-положителни
диагнози се поставят най-често
при пациенти с WPW-синдром.
Gazes съобщава за абнормни резултати от двустъпалния тест
на Master при 20 от 23 пациенти, които нямат други данни за
коронарна болест.

Стрес-тест след
миокарден инфаркт
ПАЦИЕНТИ СЪС СТАР
МИОКАРДЕН ИНФАРКТ
Тестът с физическо натоварване при пациенти с миокарден инфаркт, възникнал преди два или
повече месеца, е доказано ефективен за предсказване засягането на съдовете от коронарна
болест, наличието или липсата
на левокамерна аневризма, както и на левокамерна дисфункция. Weiner и сътр. проследили
154 пациенти с единствен предишен инфаркт и сравнили промените в ST-сегмента с коронарната ангиограма. Те стигнали до
извода, че ST-депресия, съпроводена или не с ST-елевация в други
отвеждания, е показател за многоклонова болест. Самостоятелната поява на ST-елевация или
наличието на нормални резултати от теста с натоварване говорят за едноклоново засягане,
а ST-елевация с или без ST-депресия в други отвеждания насочва
към левокамерна аневризма. Тази корелация между наличието
на ST-депресия и многоклонова
болест е установена и от други изследователи. При пациенти
с предишен миокарден инфаркт
и ST-елевация при натоварване е
установена също и понижена левокамерна фракция на изтласкване. Stone и сътр. подложили
473 пациенти, 6 месеца след прекаран миокарден инфаркт, на
субмаксимални натоварвания с
тредмил и ги проследили за период от 12 месеца. Значителна
смъртност е установена при
пациенти, при които е налице:
невъзможност да осъществят
теста с натоварване поради
ограничения от сърдечен характер; ST-елевация от 1 или повече
mm по време на тест; неадекватен отговор от страна на кръвното налягане; каквато и да е
преждевременна деполяризация
на камерите по време на теста
или през възстановителния период; невъзможност да продължат теста след първата стъпка по модифицирания протокол
на Bruce. Рискът за смърт се оце-

нява на 1% при липса на която и
да е от тези прояви до 17% при
наличие на три от тях.
ПАЦИЕНТИ СЪС СКОРОШЕН
МИОКАРДЕН ИНФАРКТ
През последните години бяха извършени малко на брой, но
много информативни изследвания със стрес-тест при пациенти, прекарали скорошен неусложнен миокарден инфаркт.
Прилагането на теста с натоварване има прогностично и терапевтично значение. Обикновено се извършва 2-3 седмици след
миокардния инфаркт, преди изписването на пациента от болничното заведение. Степента
на натоварване на тредмил се
определя от сърдечната честота – обикновено 120-130 удара/
минута или 70% от предвидената за възрастта максимална сърдечна честота. Натоварването се прекратява преждевременно при поява на клинична симптоматика, неблагоприятни хемодинамични отклонения или камерни тахиаритмии.
При пациенти с неусложнен миокарден инфаркт, без симптоми на ангина и на застойна сърдечна недостатъчност, рискът
при прилагане на тест с дозирано физическо натоварване е малък, но са известни и случаи на
реинфаркт и развитие на камерно мъждене.
Ангинозната симптоматика,
предизвикана от повишеното
физическо натоварване, изместването на ST-сегмента, хипотонията, повтарящите се камерни аритмии, както и пониженият физически толеранс, са показатели за висок риск от възникване на бъдещи сърдечни инциденти като нестабилна ангина, повторен миокарден инфаркт и сърдечна смърт. Krone
и сътр. извършват при 667 пациенти стрес-тест с ниско натоварване скоро след прекаран остър миокарден инфаркт
и преди изписване от болницата, като ги проследяват за 1 година. Те установили, че пациентите, чието артериално налягане не надвишавало 110 mmHg
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по време на натоварването или
които не са успели да приключат първите 9 минути от теста (еквивалентни на първи етап
по Bruce) или пък са развили камерни аритмии, имат едногодишна смъртност от 13%, сравнена с 1% сред пациентите, непопадащи в горната категория.
Senaratne и сътр. установяват,
че прогностичната стойност
на теста с ниска степен на натоварване, извършен преди изписване от болницата, е сходна с тази на симптом-лимитирания тест, осъществен 6 седмици след възникване на инфаркта. Доказано е, че появата на
ST-депресия, особено съчетана с
ангинозна симптоматика и абнормна реакция на кръвното налягане при натоварване, са високо информативни за наличието
на многоклонова болест. Това е
наблюдавано както при пациенти с инфаркт с Q-зъбец, така и
при такива с non-Q-миокарден
инфаркт. Недостатъчното повишаване на кръвното налягане
при лимитирания стрес-тест
също е показател за влошена левокамерна функция. ST-елевация,
предизвикана от физическо натоварване, обикновено е свързана с по-сериозно засягане на левокамерната функция, предимно поради по-тежко увреждане
на коронарните артерии, а не
толкова поради разширяване на
зоните, обхванати от коронарна болест.

Прилагане
на теста с физическо
натоварване
за разкриване
на камерни аритмии
Физическото натоварване може да предизвика появата на камерни екстрасистоли. От 196
мъже на средна възраст с доказано сърдечно заболяване, изследвани от Blackburn и сътр.,
3% имат камерни екстрасисто-
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ли в покой, но този процент се
увеличава до 30 при максимално натоварване. Jelinek и Lown
извършват 1000 стъпаловидни стрес-теста при 625 човека с или без сърдечно заболяване.
Сравнена с контролния период
на покой, честотата на камерните екстрасистоли при натоварване се увеличава повече от
два пъти. Честотата на камерни екстрасистоли нараства почти 8 пъти. Аритмична сърдечна
дейност възниква по-често във
възстановителния период, отколкото по време на натоварване, като по-лесно се провокира появата й при пациенти с коронарна болест в сравнение със
здравите индивиди. Въпреки доказаната ефективност на 24 часовия амбулаторен ЕКГ-запис
при диагностиката на камерни
аритмии, значителна част от
пациентите развиват аритмия
само при прилагането на стрестеста.
Честотата и значимостта на
камерните аритмии, провокирани от физическо натоварване, зависят до голяма степен от
изследвания контингент. При
асимптомни индивиди камерни
екстрасистоли възникват в 19
до 50%, като в 2 до 6% от тях
са под формата на комплекси.
Честотата нараства с възрастта и с увеличаване на натоварването. Прогностичната стойност на камерните аритмии,
предизвикани от физическа активност, при асимптомни пациенти е съмнителна. При 1390
асимптомни мъже, изследвани
от Froelicher и сътр. и проследени за 6 години, не е установена
прогностична стойност на възникването на камерни аритмии
при физическо натоварване по
отношение диагностиката на
коронарната болест.
При пациенти с ИБС съобщенията за честотата на камерните аритмии по време на тес-

та с натоварване варират от
38 до 65% (фиг. 140). Според повечето проучвания преживяемостта при пациенти с коронарна болест, включително тези със скорошен миокарден инфаркт, се понижава, ако те развият комплексни камерни аритмии при теста с натоварване.
Резултатите от други изследвания оспорват тази връзка. При
пациенти с ангинозна симптоматика и камерна аритмия при
натоварване се предполага наличието на тежка многоклонова болест. Това важи особено за
случаите, в които присъстват
и промени в ST-сегмента, типични за миокардна исхемия. Значимостта на исхемичните промени в ST-сегмента в съчетание с
камерни аритмии е илюстрирана в проучване, проведено от
Udall и Ellestad. Те проследяват
за 5 години 1327 пациенти с известно или подозирано сърдечно заболяване, развиващи камерна ектопия по време на контролния запис, тестуването на
тредмил или през възстановителния период. Годишната честота на възникване на нови коронарни инциденти (миокарден
инфаркт, ангина пекторис, сърдечна смърт) е 6.4% за 758 пациенти, развили камерни екстрасистоли, 9.5% за 609 пациенти
само с исхемични ST-промени и
11.4% за 569 пациенти, при които се установили както камерни екстрасистоли, така и промени в ST-сегмента.
Други сърдечни заболявания,
освен ИБС, повишаващи честотата на камерните аритмии
при физическо натоварване, са
пролапсът на митралната клапа, кардиомиопатията (дилатативна и хипертрофична), аортната стеноза, както и синдромите с удължаване на QT-интервала. Прогностичното значение
на аритмиите при натоварване
в тези случаи е неясно.

