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Електрокардиографският 
стрес-тест е широко използ-
ван за установяване на миокард-
на исхемия, особено при пациен-
ти с коронарна болест. При фи-
зическо натоварване повишени-
ето на сърдечния дебит и на ми-
окардната кислородна консума-
ция води до повишаване на кис-
лородните нужди на миокарда. 
При пациенти с изразена коро-
нарна болест е възможно нарас-
налите кислородни потребнос-
ти 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 непромене-
ни коронарни артерии. Възник-
ването на миокардна исхемия 
може да се съпътства от про-
мени в ЕКГ, липсващи при покой. 
Съвременните тестове с нато-
варване не се ограничават един-
ствено с диагностичните ЕКГ-
критерии. Съществена инфор-
мация се получава при проследя-
ване на хемодинамичните про-
мени при физическа активност. 
Стрес - тестът се използва и за 
преценка на тежестта на коро-

нарната болест, прогнозата и 
функционалния капацитет на па-
циентите след установяване на 
исхемичната болест на сърцето.  
С негова помощ се извършва и 
оценка на ефикасността на анти- 
ангинозната терапия и реваску-
ларизационните процедури. Тес-
тът с физическо натоварване 
може да се приложи и за прово-
киране и диагностика на сърдеч-
ни аритмии.

Добрата клинична преценка 
е задължителна при определя-
не на индикациите и контраин-
дикациите за работна проба. В 
табл. 12 се изброяват общовъз-
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Табл. 12

Общовъзприети индикации за извършване на работна проба
Клас I Клас II

Състояния, по отношение на които същест-
вува общо съгласие, че работната проба е по-
лезна за подпомагане на диагностиката на ИБС 
при пациенти от мъжки пол с оплаквания, не-
типични 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 функционал-
ния 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 из-
вършена коронарна реваскуларизация: хирур-
гична или чрез коронарна ангиопластика

* За оценка на пациенти с оплаквания, суспект-
ни за рецидивиращи сърдечни аритмии при 
усилие

* За диагностика на подлежащи причини за 
сърдечна недостатъчност (исхемия, индуци-
рана при физическо натоварване аритмия и 
др.)

* За оценка на симптомите на сърдечна недо-
статъчност, свързани с физическата актив-
ност

* За оценка на функционалния капацитет на се-
лекционирани 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 пове-
че рискови фактора за ИБС

* За оценка на пациенти от мъжки пол над 40-годишна възраст, водещи заседнал живот, кои-
то планират да се включат в програма с интензивни физически натоварвания

* За подпомагане на диагностиката на ИБС при пациенти от женски пол с анамнеза за типич-
на 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 ле-
карства 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 потвър-

дена ИБС
* За оценка на пациенти с индикации клас I, които имат изходни ЕКГ-промени или придружа-

ващи медицински проблеми, които ограничават стойността на теста (при някои от тези 
пациенти работната проба все пак може да донесе полезна клинична информация, като на-
пример продължителност на натоварването, реакция на кръвното налягане и провокиране 
на гръден дискомфорт)

* За оценка на пациенти, които са преживели усложнен миокарден инфаркт, но които впос-
ледствие 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 интензив-
ни динамични или статични физически натоварвания

* За оценка на селекционирана група деца или юноши с клапни или вродени сърдечни пороци
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приетите индикации за работ-
на проба, а в табл. 13 – абсолют-
ните и относителните контра-
индикации. Докато абсолютни-
те контраиндикации са доста 
добре определени, при селекци-
онирани случаи с относителни 
контраиндикации тестът, ма-
кар и субмаксимален, може да да-
де ценна информация. Лекарят 
трябва да се увери, че лицето 
разбира какво се извършва и е 
наясно с рисковете. Доброто съ-
трудничество между лекар и па-
циент по отношение на теста 
и рисковете от него е от пър-
востепенно значение.

Безопасност  
на стрес-теста

Въпреки че работната проба 
се счита за безопасна, има пуб-
ликации за остри миокардни ин-
фаркти и смърт, които се свърз-
ват с проведения тест с нато-
варване. В няколко проучвания се 
потвърждава, че на 10 000 тес-
та могат да се очакват до 10 

миокардни инфаркта или смърт-
ни случаи, свързани с процедура-
та. Рискът е повишен при паци-
енти, прекарали миокарден ин-
фаркт, или такива, при които се 
извършва оценка във връзка с ма-
лигнени камерни тахиаритмии. 
В табл. 14 се изброяват три ка-
тегории усложнения, дължащи се 
на тест с натоварване.

Rochmis и Blackburn доклад-
ват за проучване върху безопас-
ността на 170 000 теста с на-
товарване, осъществени в 73 
медицински центъра. Провеж-
дането на теста е причинило 
16 документирани смъртни слу-
чаи – смъртност 1 на 10 000 тес-
та. Честотата на нефатални-
те усложнения, изискващи хос-
питализация 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 тахикар-
дия или мъждене, сериозни, но 
нефатални аритмии, възникна-
ли по време на 2.3% от тесто-
вете, включващи 9.1% от паци-
ентите. Честотата на подоб-
ни усложнения при 8221 теста с 
максимално натоварване, извър-
шени в същото здравно заведе-
ние при 3444 пациенти без анам-
неза за продължителни камерни 
аритмии, е 0.05%. Въпреки оби-
чайната безопасност на стрес-
теста, фактът, че определе-
ни пациенти развиват сериозни 
усложнения (фиг. 140), показва, че 
този неинвазивен тест трябва 
да се прилага при конкретни по-
казания.

Критерии  
за положителна 
работна проба
1. Хоризонтална или десцен-

дентна депресия на ST-сег-
мента от 1 mm или повече, 
с продължителност 0.08 sec 
и повече (фиг. 141). Отчитане-
то се прави спрямо PR-сегмен-
та. За абнормен отговор при 
стрес-теста се смята ST-деп-
ресия 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

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 забо-
ляване
Значителна артериална или белодробна 
хипертония
Тахиаритмии или брадиаритмии
Умерени клапни или миокардни заболявания
Лекарствени ефекти или електролитни 
нарушения
Стволова болест или еквивалент на ство-
лова болест (на ЛКА)
Хипертрофична КМП
Психично заболяване

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

Усложнения при тестове  
с натоварване

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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бавновъзходящата ST-депресия 
също е патологичен признак. 
Съществуват различни дефини-
ции за бавновъзходяща ST-деп-
ресия. Един от общоприети-
те 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. Ger-
son и сътр. установяват, че 
при пациенти с гръдна бол-
ка инверсията на U-вълната 
при физическо усилие има чув-
ствителност 21% и специ-
фичност 99% в диагностика-
та на коронарната болест. 
Особено информативна е за 
тежка стеноза на проксимал-
ния сегмент на лявата пред-
на десцендентна артерия или 
на ствола на лявата коронар-
на артерия. В някои случаи ин-
версия на U-вълната възниква и 
при липса на изменения в ST-сег-
мента.

4. Наклон на отношението ST-
сегмент/сърдечна честота.  
Степента на изместване на ST-
сегмента, отнесена към сърдеч-
ната честота при натоварва-
не, се смята от някои специа-
листи за по-чувствителен по-
казател за наличие или отсъ-

ствие на коронарна болест, 
както и за нейната тежест. 
При анализа се измерва измест-
ването на ST-сегмента, 0.08 sec 
след точката J, и се усредня-
ват стойностите от 5-10 сър-
дечни удара при всяко увеличе-
ние на сърдечната честота с 
10 удара/мин или на всеки 3 ми-
нути. Построява се графика, 
като на ординатата се нана-
сят измененията на ST-сегмен-
та, а на абсцисата – сърдечна-
та честота. Графиката, отра-
зяваща най-точно взаимовръз-
ката, се изчислява чрез линеен 
регресионен анализ. Използва се 
най-стръмният наклон, регис-
триран в отвежданията. На-
клон, по-голям от 130 или 220 
х 10-4 mm/удара/мин според раз-
личните специалисти се при-
ема за абнормен отговор. Ди-
агностичната прецизност на 
този критерий при пациенти с 
ангиографски доказана коронар-
на болест значително надви-
шава тази на конвенционалния 
ST-критерий. Okin и сътр. уста-
новяват, че наклон ST/сърдечна 
честота от 600 х 10-4 mm/
удара/мин и повече е показател 
за триклонова болест с чув-
ствителност от 93%, сравне-
на с 63% при стандартния кри-
терий. Необходими са обаче до-
пълнителни изследвания, които 
да потвърдят тези обнадежда-
ващи резултати.

5. Нарастване на амплитудата 
на R-зъбеца. Bonoris и сътр. съ-
общават за увеличение на ам-
плитудата на R-зъбеца непо-

средствено след физическо на-
товарване 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 камер-
на функция. Резултатите от 
проведените напоследък изслед-
вания са противоречиви, като 
някои подкрепят, а други – не, 
първоначалните наблюдения.

6. Понижаване на амплитуда-
та на Q-зъбеца в отвеждане 
V5. Nohara и сътр. установя-
ват, че понижението на ампли-
тудата на Q-зъбеца във V5 до-
бре корелира с наличието на де-
фект в перфузията на интер-
вентрикуларния септум и със 
стеноза на лявата предна дес-
цендентна артерия. Нараст-
ването или липсата на промя-
на в амплитудата на Q-зъбеца, 
както и неговата поява във V5, 
е показател за нормална перфу-
зия на септума. Morales-Ballejo и 
сътр., използвайки модифицира-
но отвеждане V5, съобщават за 
сходни резултати няколко годи-
ни по-рано. Промените в ам-
плитудата на Q-зъбеца не са 
широко използвани в рутинния 
тест с физическо натоварва-
не.

Други промени, смятани преди 
време за абнормен отговор, по-
настоящем не се прилагат при 
диагностиката на коронарна-
та болест. Сред тях са: 1) значи-
телна ST-депресия в точка J от 
1.5 mm или повече ; 2) отноше-

Фиг. 142

m
V

ST наклон край на QRS

100 msec

ST2
ST4

ST6 T
140 msec

100 msec
60 msec

60 msec

Класически Възходящ ST-индекс ST-интеграл ST 60
Пространствени

ST-T величини
Амплитуда в норма- 
лизирана по време
средна ST-точка

Видове патологичен отговор на ST-сегмента

Фиг. 141
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ние QT/QX, по-голямо от 0.5 (QX-
интервалът се измерва от на-
чалото на Q-зъбеца до точката 
X, където ST-сегментът се връ-
ща на изоелектричната линия); 
3) възникване на тежка аритмия 
– политопни камерни екстрасис-
толи, камерна тахикардия, AV-
блок, предсърдна тахикардия 
или предсърдно трептене; 4) ин-
версия на Т-вълната с амплиту-
да, по-голяма от 1.5 mm.

Противоречиви са мненията 
относно значимостта на стрес-
индуцирания бедрен блок. Спо-
ред някои изследователи той 
възниква първично във връзка с 
коронарна болест, особено ако 
се касае за появил се при нато-
варване десен бедрен блок. Дру-
ги автори съобщават, че по-го-
лямата част от тези пациенти 
имат нормални коронарни арте-
рии, особено ако бедреният блок 
възниква при сърдечна честота 
от 125 удара/мин и повече. Раз-
ликата в тези резултати веро-
ятно се дължи на различия в из-
следваните популации.

Субмаксимален  
или максимален тест

ИНДИКАЦИИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА ТЕСТА

Индикациите за прекратява-
не на работната проба са аб-
солютни и относителни (табл. 
15).

ЕКГ-реакции при 
пациенти с нормална 
електрокардиограма  
в покой

По време на натоварване се 
появява тенденция към по-вер-
тикална посока на вектора на 
вълната Р, а амплитудата й на-
раства в долните отвеждания. 
Сегментът (интервалът) PR се 
скъсява и става наклонен надо-
лу в долните отвеждания. Про-
мяната, която се приписва на 
предсърдната реполаризация 
(вълната Та) може да доведе до 
фалшиво-положителна или нео-
пределена ST-депресия в долни-
те отвеждания. Промени в ам-
плитудата на R-зъбеца се на-
блюдават близо до максимално-

то усилие, като при максимума 
на усилието и в първата мину-
та на възстановяването ампли-
тудата на R-зъбеца в латерал-
ните отвеждания (V5) намаля-
ва. В латералните и вертикал-
ните отвеждания (V5 и aVF) зъ-
бецът S става по дълбок, като 
показва по-голямо отклонение 
при максимума на усилието, а 
след това в периода на възста-
новяване постепенно се връща 
към изходната си величина.

В пика на натоварването 
точката J слиза надолу в лате-
ралните отвеждания, след ко-
ето във възстановителния пе-
риод постепенно се връща към 
изходното си положение. Поня-
кога може да настъпи рязко сли-
зане надолу на точката J във 
всички отвеждания с максимум 
1 min след началото на възста-
новяването. При лица с изходна 
елевация на точката J в покой 
тя може да стане изоелектрич-
на по време на обременяване-
то, което е нормална находка. 
Тази промяна изчезва в перио-
да на възстановяване. Нормал-
ният отговор на вектора на ST-
сегмента, както при тахикар-
дия, така и при обременяване, 
е отклонение надясно и нагоре 
във фронталната равнина; съ-
ществуват обаче значителни 
биологични вариации в степен-
та на това отклонение. В ран-
ната фаза на натоварването 
се наблюдава постепенно нама-
ление на амплитудата на Т-въл-
ната във всички отвеждания. В 
пика на усилието Т-вълната на-
раства, но 1 min след началото 
на възстановяването амплиту-
дата й в латералните отвеж-
дания е еднаква с тази в покой.

Абнормни 
(патологични) 
отговори
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Нивото на ST-сегмента се из-
мерва спрямо PR-сегмента, тъй 
като сегментът U-P обикнове-
но е неясен по време на обреме-
няване. ST-елевацията се измер-
ва като отклонение спрямо из-
ходното ниво на ST. Ако изход-
но е налице ST-депресия, то то-
гава се измерва отклонението 
от това ниво до нивото по вре-
ме на натоварване или възста-
новяване. Точката за измерване 
на нивото на ST-сегмента е съ-
единението (точката) J; точ-
ки на отстояние 60 или 80 mseс  
след нея се използват обикнове-
но, когато ходът на ST-сегмен-
та е хоризонтален или наклонен 
надолу. Ако бързо-покачващата 
се ST-депресия се приеме за па-
тологична, сензитивността на 
работната проба се увеличава, 
но специфичността й намалява. 
Предлагани са различни цифро-
ви методи за оценка на откло-
нението на ST-сегмента, но ня-
ма доказателства, че някой от 
тях превъзхожда стандартно-
то “визуално” измерване. Инду-
цираната 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 индуци-
раната при усилие миокардна 
исхемия. Тя обикновено отразя-
ва дифузната субендокардна ис-
хемия, като векторната посо-
ка 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 цен-
тралната нервна система (атаксия, световъртеж 
или пресинкоп). Белези на лоша периферна перфу-
зия (цианоза или побледняване). Сериозни аритмии 
(напр. камерни от висок клас: полиморфни ком-
плекси, триплети, тахикардия). Артериално на-
лягане над 200/120 mmHg. Технически затруднения 
при мониториране на ЕКГ или систолното наляга-
не. Молба от страна на пациента за прекратява-
не на теста.

Промяна в ST-сегмента или в QRS-ком-
плекса като изразено (>3-4 мм) отклоне-
ние на ST-сегмента, снижение на точката 
J или изразено отклонение в оста на QRS-
комплекса. Нарастващ гръден диском-
форт. Умора, недостиг на въздух, брон-
хоспазъм, крампи на долните крайници 
или клаудикацио интермитенс. Общ вид 
на пациента. По-доброкачествени арит-
мии, 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. Стандартни-
ят критерий за този патологи-
чен отговор е хоризонтална или 
низходяща депресия на ST-сег-
мента от 0,10 mV (1,0 тт) или 
повече на отстояние 80 msec  
от точката J в най-малко три 
последователни “изоелектрич-
ни” или изравнени комплекса. 
Както се вижда на фиг. 142, в съ-
ображение влизат и други кри-
терии. Низходящата (дивер-
гентна) ST-депресия обикнове-
но означава по-изразена исхемия 
от хоризонталната депресия. 
При наличие на изходни проме-
ни в покой (по-специално при па-
циенти на дигиталис), индуцира-
ната при усилие депресия на ST-
сегмента е по-малко специфич-
на за исхемия. Някои от факто-
рите, свързани с вероятността 
и тежестта на ИБС, са: степен, 
време на появяване, продължи-
телност, персистиране във въз-
становителния период и брой 
на отвежданията с ST-депре-
сия. Колкото по-ниски са степен-
та на обременяване и двойното 
произведение, при които се по-
явява промяната в ST-сегмента, 
толкова по-лоша е прогнозата и 
по-вероятно - наличието на мно-
гоклонова ИБС.

ST-елевацията трябва да бъде 
преценявана в зависимост от 
наличието на изходни Q-зъбци, 
израз на предшестващ миокар-
ден инфаркт. Елевация на ST-сег-
мента се наблюдава по-често в 
предни отвеждания (V1 и V2), в 
които има Q-зъбци.

Прекаран миокарден инфаркт 
е най-честата причина за поя-
ва на елевация на ST-сегмента 
по време на натоварване, коя-
то изглежда е свързана с диски-
нетични зони или камерна анев-
ризма. По време на обременява-
не при приблизително 50 про-
цента от пациентите със ско-
рошен преден и 15 процента – с 
долен миокарден инфаркт, се по-
явява тази находка. Пациенти-
те с елевация обикновено имат 
по-ниска ЛК изтласкваща фрак-
ция (ЛКИФ) от тези без елева-
ция на ST-сегмента в отвеждани-
ята с патологичен Q-зъбец, дъл-
жащ се на прекаран миокарден 

инфаркт. Тези промени могат 
да бъдат съпътствани от ре-
ципрочна ST-депресия, симулира-
ща исхемия в други отвеждания. 
Едновременната поява на елева-
ция и на депресия на ST-сегмен-
та в рамките на една и съща ра-
ботна проба може да бъде инди-
катор за многоклонова ИБС.

При пациенти без прекаран ми-
окарден инфаркт (липса на Q-
зъбци в изходната ЕКГ в покой), 
елевацията на ST-сегмента по 
време на теста често е израз на 
тежка преходна исхемия, дължа-
ща се на сигнификантна прокси-
мална коронарна болест или на 
спазъм.

При пациенти с вазоспастична 
ангина елевацията на ST-сегмен-
та обикновено настъпва по вре-
ме на спонтанни ангинозни при-
стъпи, често – в покой. Съоб-
щава се за поява на ST-елевация 
по време на работна проба при 
около 30 процента от тези па-
циенти, а наблюдаваният прехо-
ден перфузионен дефект по вре-
ме на сцинтиграфия с талий-201 
обикновено кореспондира по ло-
кализация със ST-елевацията. Дру-
га проява на исхемия може да бъ-
де нормализацията на ST-сегмен-
та. При някои пациенти с мио-
кардна исхемия патологичната 
изходна ЕКГ в покой, изразяваща 
се в инверсия на Т-вълната и деп-
ресия на ST-сегмента, може да се 
нормализира по време на стено-
кардни пристъпи и по време на 
работна проба. Това може също 
да се наблюдава при лица с “пер-
систираща ювенилна морфоло-
гия” на ЕКГ в покой.

При някои лица със сърдечно за-
боляване амплитудата на R-зъ-
беца може да нарасне по време 
на обременяване; работните 
промени на амплитудата на R-
зъбеца обаче не подобряват диа-
гностичната акуратност, дори 
и при използването на системи с 
повече отвеждания, разгранича-
ване на специфични подгрупи па-
циенти и въвеждане на допълни-
телни критерии за патологичен 
отговор.

При здрави лица в ранните фа-
зи на натоварването се наблю-
дава постепенно намаляване на 

амплитудата на Т-вълната във 
всички отвеждания, въпреки че 
при максимално натоварване Т-
вълните започват да повиша-
ват амплитудата си. Една ми-
нута след началото на възста-
новителния период амплитуда-
та на Т-вълната обикновено се 
връща към изходните си стой-
ности. Инверсията на U-вълна-
та може да се дължи на ЛК хи-
пертрофия, ИБС и аортна или 
митрална регургитация. Инду-
цираната 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 проме-
ните в U-вълната се затруднява 
при натоварване поради ускоря-
ване на СЧ и приближаване на Т- 
и Р-вълните.

Плазменият калий нараства 
при максимално натоварване 
и още повече след тренировки 
при лица, които провеждат ле-
чение с атенолол и пропранолол. 
Освен това (при лица, водещи 
заседнал живот) както плазме-
ният калий, така и плазменият 
магнезий нарастват значително 
при максимално натоварване, 
като тези промени не се повлия-
ват от бета-блокада с атенолол 
и пропранолол. От друга стра-
на, пропранололът, но не и ате-
нололът или плацебо, удължава 
времето за възстановяване на 
изходното калиево ниво (за раз-
лика от магнезиевото) след ост-
рото натоварване. Тези проме-
ни могат да бъдат предполага-
ни 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-сег-

мента;
• време на поява и продължи-

телност на положителния 
отговор;

• тежест на коронарната бо-
лест.

Един от най-важните фактори, 
повлияващи достоверността на 
резултатите от стрес-теста, е 
изследваната популация. Според 
теоремата на Bayes, ниската за-
болеваемост е свързана с по-го-
ляма честота на фалшиво-поло-
жителните отговори на теста, 
а високата заболеваемост – с по-
вишена честота на фалшиво-от-
рицателните отговори. При из-
ползване като критерий на ST-
депресия от 1 mm и повече чув-
ствителността на теста вари-
ра от 57 до 82%. Специфичност-
та за наличие на сигнификантна 
коронарна болест се движи от 
57 до 97% (т.е. при 5 до 43% от 
пациентите е поставена фалши-
во - положителна диагноза). При 
едно от големите проучвания, 
включващо 1472 пациенти, Mc-
Neer и сътр. съобщават за чув-
ствителност 57% и специфич-
ност 90%. Резултатите от раз-
личните проучвания не показват 
явна зависимост от използвани-
те ангиографски критерии или 
от поставените прицелни стой-
ности. Фигури 143 до 145 пред-
ставят случаи с действително 
положителен, действително от-
рицателен и фалшиво-положи-
телен отговор, доказан чрез ко-
ронарна ангиография или при ау-
топсия.

Специфичността на теста е 
значително по-ниска при асимп-
томни пациенти (фиг. 145). Froel-
icher и сътр. са изследвали 76 ави-
атори без симптоми, но с поло-
жителен отговор (ST-депресия 
от 1 mm) към максимални нато-
варвания при тестуване с тред-
мил. При 18 от тях ЕКГ-записът 
в покой бил нормален, а остана-
лите 58 са имали изменения в ST-
сегмента и Т-вълната. Едва при 
43% от мъжете ангиографски е 
била доказана сигнификантна ко-

ронарна болест със стеснение на 
лумена на съдовете, надвишава-
що 50%. Сред пациентите без 
симптоми, изследвани от Borer и 
сътр., само 37% от имащите па-
тологични резултати от теста 
с физическо натоварване имали 
значима коронарна болест.

Различията в отговора към 
теста с натоварване при мъ-
же и жени са изследвани от Sket-
ch и сътр. Проучването включва 
195 мъже и 56 жени с гръдна бол-
ка, които са подложени на суб-
максимални натоварвания при 
стрес-теста и им е направе-
на селективна коронарна анги-
ография. Сред пациентите с аб-
нормни резултати на стрес-тес-
та сигнификантна коронарна бо-
лест е доказана при 89% от мъ-
жете, но само при 33% от же-
ните. Сред пациентите с нор-
мални показания на стрес-теста 
37% от мъжете и 12% от жени-
те имат значима коронарна бо-

лест. Ето защо авторите заклю-
чават, че положителният тест 
с физическо натоварване е с мал-
ка диагностична стойност за до-
казване на значима коронарна бо-
лест при жени, докато отрица-
телният тест е надежден кри-
терий за изключването й. Тези 
данни се потвърждават и от по-
следващи проучвания. Сред 2045 
пациенти, включени в изследване 
на хирургическите интервенции 
върху коронарните съдове (CA-
SS), Weiner и сътр. показват, че 
вероятността за фалшиво-поло-
жителен отговор при жените е 
4.5 пъти по-голяма, отколкото 
при мъжете. Тази разлика е нали-
це, независимо дали при покой съ-
ществуват или не отклонения в 
ST-сегмента и Т-вълната.

Степента на депресия на ST- 
сегмента повлиява съществе-
но достоверността на стрес- 
теста. При увеличаване на сте-
пента на ST-депресия, приема-

I II III aVRпокой

натоварване 3'10''
(сърдечна честота 132)

една минута 
след натоварване

4 минути 
след натоварване

8 минути 
след натоварване

aVL aVF

V1 V2 V3 V4

V4

V5 V6

V5

V6

Фиг. 143.  Положителен тест с физическо натоварване
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на за граница, над която тес-
тът се приема за положите-
лен, чувствителността намаля-
ва, но специфичността се увели-
чава. Например при проучвания-
та на Cohn (базирани на двустъ-
палния тест на Master) чувстви-
телността на теста намалява 
от 84 на 34%, когато критери-
ят за депресия на ST-сегмента е 
променен от над 0.5 mm до над 

2.0 mm, а специфичността на-
раства от 73 до 100%. Въпре-
ки че маркантната ST-депресия 
обикновено се асоциира с нали-
чието на многоклонова болест, 
съществуват много изключения.

Goldschlager и сътр. извърш-
ват оценка на конфигурация-
та, времето на поява и продъл-
жителността на ST-депресия-
та по време и след стрес-тес-

та на тредмил. Те установяват, 
че при наличие на десцендентна 
депресия на ST-сегмента фалши-
во-положителните резултати 
са рядкост. При 90% от паци-
ентите с десцендентна ST-деп-
ресия или с исхемични промени, 
възникващи в първите 3 мину-
ти от натоварването или про-
дължаващи 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 положи-
телен отговор в I или II стадий 
по протокола на Bruce, е доказа-
на сигнификантна коронарна бо-
лест. Подобна корелация между 
ранната поява на положителен 
отговор и наличието на мно-
гоклонова коронарна болест е 
установена и от други изследо-
ватели. Според Karnegis и сътр. 
положителният отговор, въз-
никващ през възстановителна-
та фаза, има същата информа-
тивност, както този, проявя-
ващ се по време на теста.

При оценка на обширността 
на коронарната болест чувстви-
телността на теста с физичес-
ко натоварване нараства с уве-
личаване на броя на засегнати-
те коронарни съдове. McHen-
ry и сътр. установяват, че 61% 
от пациентите с едноклонова 
болест показват абнормни про-
мени в ST-сегмента, докато те-
зи с дву- и триклонова болест и 
подобни ЕКГ-изменения, са 93%. 
Други съобщават за чувствител-
ност от 40, 66 и 76% съответ-
но за едно-, дву- и триклонова бо-
лест. Според някои автори в слу-
чаите с едноклонова болест чув-
ствителността на теста е по-
висока при засягане на лявата 
предна десцендентна артерия в 
сравнение с останалите. Това за-
ключение не се подкрепя от дру-
ги изследователи. Локализацията 
на ST-депресията не подпомага 
идентифицирането на болестно 
променените коронарни съдове.

Появата на типична ангиноз-
на болка по време на стрес-тес-
та значително повишава диа-
гностичната надеждност на ре-
зултатите. Самостоятелно тя 
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има почти същата прогностич-
на стойност, както и исхемич-
ните промени в ST-сегмента. 
Липсата на повишение на кръв-
ното налягане или развитието 
на хипотония по време на тес-
та обикновено са показатели за 
тежка коронарна болест. В осно-
вата на абнормната хемодина-
мична реакция вероятно лежи ис-
хемичната камерна дисфункция.

Поради значимостта, която 
има за прогнозата и терапия-
та засягането на ствола на ля-
вата коронарна артерия, както 
и тежката триклонова болест, 
вниманието на редица изследо-
ватели е било насочено към раз-
криване на промените при тес-
та с физическо натоварване, ко-
ито могат да служат като кри-
терии за наличието на спомена-
тите форми на коронарна бо-
лест. Тези промени включват:
• депресия на ST-сегмента от 2 

mm и повече;
• десцендентна депресия на ST-

сегмента;
• 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 па-
циента.

При наличие на няколко от те-
зи промени вероятността за 
сигнификантна стволова стено-
за или за триклоново засягане е 
голяма (фиг. 146 и 147). Диферен-
циалната диагноза между те-
зи две състояния въз основа са-
мо на споменатите критерии, 
е трудна.

В заключение, използването на 
стъпаловидния тест с обреме-
няване в диагностиката на сиг-
нификантната коронарна бо-
лест е по-надеждно при мъже, 
отколкото при жени. Фалшиво-
положителните резултати са 
по-чести при асимптомни паци-
енти. При използването на по-
голяма по размери депресия на 
ST-сегмента като критерий за 
положителен отговор чувстви-
телността на теста се пони-

жава, а специфичността се по-
вишава. По-голяма е вероят-
ността за положителен отго-
вор при многоклонова стено-
за, която обикновено се проявя-
ва с депресия на ST-сегмента от 
2 или повече mm. Разпределение-
то на ST-депресията в различни-
те отвеждания не е показател-
но за локализацията на артери-
алните увреждания.

Елевация на ST-сегмента

Въпреки че хоризонталната 
или десцендентната депресия 
на ST-сегмента е типичният па-
тологичен отговор при провеж-
дането на теста с физическо на-
товарване, при някои пациенти 
се наблюдава елевация на ST-сег-
мента (фиг. 147 и 148). Обикно-
вено ST-елевацията е показател 
за по-тежка миокардна исхемия, 

отколкото ST-депресията. Чес-
тотата на стрес-индуцираната 
ST-елевация е зависима от изслед-
ваната 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 из-
следвания върху симптоматични 
пациенти показват честота от 
3.0 до 6.5%. Тази честота е по-го-
ляма, ако за положителен отго-
вор се приеме ST-елевация, по-го-
ляма или равна на 0.5 mm.

ST-елевация при физическо на-
товарване най-често се откри-
ва при пациенти с предишен ми-
окарден инфаркт. Според пове-
чето изследвания честотата 
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сред тези пациенти е от 14 до 
27%. Вероятността за поява на 
ST-елевация е по-голяма при па-
циенти с преден спрямо долен 
инфаркт на миокарда. Тя се от-
крива почти винаги в отвежда-
нията с Q-зъбец. ST-елевацията 
е свързана с патологична под-
вижност на камерната стена – 
дискинезия или акинезия, откри-
ваща се в съответната област 
при над 90% от случаите. Пред-
полага се, че тази абнормна под-
вижност на стената на лявата 
камера е причина за възникване 
на ST-елевацията.

При постинфарктните паци-
енти предизвиканата от фи-
зическо усилие ST-елевация мо-
же да бъде асоциирана с рецип-
рочна ST-депресия, но такова съ-
ответствие може и да липсва. 
Предполага се, че ST-депресията 
в тези случаи се дължи на мио-
кардна исхемия, свързана с мно-
гоклонова болест.

10 до 30% от пациентите с ва-
зоспастична ангина също могат 
да проявят ST-елевация при фи-
зическо натоварване. Обикнове-
но ST-елевация се открива в съ-
щите отвеждания, в които се 
записва елевация при ангина в по-
кой. ST-елевацията най-вероятно 
е следствие на коронарен спазъм. 
Specchia и сътр. извършват коро-
нарна ангиография на 7 пациенти 
по време на предизвикана от фи-
зическо усилие ST-елевация. При 
всички пациенти е открит спа-
зъм на главен коронарен съд. Ya-

sue и сътр. съобщават за сходни 
промени в големи коронарни съ-
дове, кръвоснабдяващи област 
на миокарда, съответстваща на 
отвежданията с ST-елевация. При 
повечето пациенти с вариантна 
ангина и ST-елевация при физичес-
ко усилие е доказано наличието и 
на фиксирана стеноза.

ST-елевация при натоварване 
се среща рядко при пациенти 
без миокарден инфаркт или ва-
риантна ангина. Съобщава се за 
честота 0.2 до 1.7% сред симп-
томатичните пациенти. Обик-
новено се открива тежка коро-
нарна стеноза. Съществува до-
бра корелация между разпределе-
нието на ST-елевацията в отвеж-
данията и локализацията на за-
сегнатата артерия, ако проме-
ните са в предните и латерални-
те отвеждания, но не и в долни-
те. Механизмът за възникване на 
ST-елевацията все още е неясен.

Състояния, често 
предизвикващи 
фалшиво-положителни 
или фалшиво-
отрицателни 
резултати от теста  
с физическо 
натоварване при 
диагностициране  
на коронарна болест

ПРИЧИНИ ЗА ФАЛШИВО-
ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТГОВОР

Положителните резултати от 
теста с натоварване при много 

от изброените по-долу състо-
яния действително отразяват 
миокардна исхемия. Отговорът 
е фалшиво-положителен само по 
отношение на диагностицира-
нето на коронарната болест.
• ревматизъм с тежка клапна 

дисфункция;
• аортна инсуфициенция по 

други причини;
• вродена аортна или пулмо-

нална стеноза;
• пулмонална хипертония – пър-

вична или вторична;
• констриктивен перикардит;
• тежка анемия;
• левокамерна хипертрофия;
• системна хипертония;
• лечение с дигиталис, хинидин, 

прокаинамид;
• хипокалиемия;
• постпрандиални промени;
• хипервентилация;
• преминаване в изправено по-

ложение;
• отклонение във вазорегула-

торните механизми;
• синдром на пролапс на мит-

ралната клапа;
• рectus excavatum;
• вътрекамерни проводни нару-

шения, вкл. бедрен блок и син-
дром на Wolf-Parkinson-Whi- 
te (WPW-синдром).

При пациенти с тежко клапно 
увреждане, както вродено, та-
ка и придобито, редуцираният 
сърдечен дебит повлиява адек-
ватната коронарна перфузия и 
причинява миокардна исхемия 
при физическо усилие. Исхемич-
ните ЕКГ-промени при теста с 
натоварване може действител-
но да отразяват относителна 
недостатъчност на коронарно-
то кръвообращение. Те се раз-
глеждат като фалшиво-положи-
телен отговор в смисъл, че липс-
ва истинска коронарна болест. 
Сходен вероятно е и механиз-
мът, причиняващ абнормен от-
говор при пациенти с пулмонал-
на хипертония, констриктивен 
перикардит или анемия. Рела-
тивната коронарна инсуфици-
енция при артериална стеноза 
е причина за подобни резултати 
при пациенти с левокамерна хи-
пертрофия поради увеличената 
мускулна маса и повишените й 
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кислородни нужди. От 16 паци-
енти с ЕКГ-данни за левокамерна 
хипертрофия и с нормални коро-
нарни ангиограми, които са под-
ложени на субмаксимално нато-
варване на тредмил, 6 (или 38%) 
показват нормален резултат на 
теста. При двама пациенти не 
се установява засягане на клапи-
те. Lepeschkin и Surawicz уста-
новяват, че асимптомни паци-
енти със системна хиперто-
ния могат да покажат фалшиво- 
положителен ЕКГ-отговор при 
стрес-теста, дори ако при тях 
не се установи левокамерна хи-
пертрофия. Подобни съобщения 
има и от други автори.

Известно е, че дигиталисът 
предизвиква фалшиво-положи-
телен отговор от стрес-тес-
та при пациенти с различни сър-
дечни заболявания, а също и при 
нормални индивиди. От 16 здра- 
ви младежи с нормални резул-
тати на двустъпалния тест 
на Master преди приемане на 
дигоксин, 8 (50%) показват по-
ложителна исхемична ST-депре-
сия от поне 1 mm след прилагане 
на дигиталис. В друго проучва-
не, включващо 98 здрави мъже, 
25% показват индуциран от ди-
гиталис положителен отговор 
при субмаксимални натоварва-
ния. Установена била пряка връз-
ка между възрастта и дигоксин-
предизвикания положителен от-
говор. Според изследването, не-
обходимо е 12-дневно прекъсва-
не на медикамента, за да се не-
утрализира неговият ефект. 
Прилагането на KCl намалява или 
отстранява промените, възник-
ващи при физическо натоварва-
не. Предполага се, че причината 
е загуба на калий от миокарда. 
Това обяснение се подкрепя от 
факта, че хипокалиемията чес-
то е съпроводена с абнормен 
отговор при стрес-теста. При 
едно проучване 8 от 12 пациен-
ти с ниски серумни нива на ка-
лий показват след натоварване 
ST-депресия и промени в Т-въл-
ната, които преминават след 
насищане с калий. Ето защо ре-
зултатите от ЕКГ-стрес-теста 
при пациенти, приемащи диуре-
тици, трябва да се интерпре-

тират съобразно тези факти. 
По неизяснени причини подобни 
фалшиво-положителни резулта-
ти могат да се проявят и при 
пациенти, приемащи хинидин 
или прокаинамид.

Приемът на храна също може 
да предизвика промени в ST-сег-
мента и Т-вълната при ЕКГ-запис 
в покой. Преди време дори е бил 
предложен “тест с нахранване” 
като форма на стрес-тест. Аб-
нормен отговор може да се пре-
дизвика и след прием на глюкоза 
от индивиди с нормална ЕКГ при 
стрес-тест. Общоприета прак-
тика 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 хипервентила-
цията причинява промени в ST-
сегмента и Т-вълната, сходни 
с тези при миокардна исхемия. 
Наблюдавани са фалшиво-поло-
жителни резултати при тест с 
натоварване, предизвикани от 
хипервентилация при пациен-
ти с нормални коронарни анги-
ографии. От 46 пациенти с нор-
мални коронарни съдове, при 7 
(15%) Lary и Goldschlager наблю-
дават исхемичен тип проме-
ни в ST-сегмента, предизвикани 
от хипервентилация. Обратно 
– само 6 (3%) от 192 пациенти 
с ангиографски доказана коро-
нарна болест показват подоб-
ни промени по време на хипер-
вентилация. Механизмът на по-
лучаване на този фалшиво-поло-

жителен отговор все още е не-
ясен.

Промени в ST-сегмента и Т-въл-
ната, симулиращи миокардна ис-
хемия, могат да възникнат и 
при изправяне на пациента. Те 
се регистрират особено чес-
то при използване на биполярни 
отвеждания. При изследване на 
200 здрави индивиди на възраст 
между 15 и 30 години, 32 от тях 
(16%) показват подобни проме-
ни при смяна на позата. McHenry 
и сътр. също съобщават за висо-
ка честота на фалшиво-положи-
телни резултати при изправя-
не или при хипервентилация на 
здрави индивиди с лабилни про-
мени в ST-сегмента и Т-вълната.

Няколко изследователи съобща-
ват за синдром, наблюдаван при 
жени в млада и средна възраст, 
включващ ангина пекторис и па-
тологична стрес-ЕКГ, но с нор-
мални коронарни ангиографии. 
Причината за синдрома не е яс-
на. Едно от възможните обяс-
нения е възникването на коро-
нарен спазъм при физическо уси-
лие. Протичането обикновено е 
благоприятно, а гръдната болка 
често отзвучава.

Freisinger и сътр. описват 40 
пациенти, както мъже, така и 
жени, с патологични резулта-
ти от стрес-теста, но без дру-
ги признаци на ИБС. При тях са 
наблюдавани необичайно уско-
ряване на сърдечната честота, 
промени в ST-сегмента и Т-въл-
ната при изправяне, исхемични 

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. 148
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ЕКГ-промени без гръден диском-
форт, възникващи рано по вре-
ме на физическо натоварване, 
но изчезващи, ако то продължи. 
Приемът на пропранолол в по-
вечето случаи довежда до нор-
мализиране на електрокардиог-
рамата. Според авторите то-
зи синдром се дължи на вазоре-
гулаторни смущения (вазорегула-
торна астения). 

Пациентите със синдром на 
пролапс на митралната клапа и 
с нормални коронарографии съ-
що могат да проявят фалшиво-
положителни резултати при фи-
зическо натоварване. Това явле-
ние има клинично значение, за-
щото гръдната болка е често 
срещана при тези пациенти.

Eugel и сътр. установяват, че 
пациенти с вазоактивни нару-
шения често имат пролапс на 
митралната клапа. Тази клап-
на увреда се среща често и при 
пациенти, показали ST-промени 
при хипервентилация.

Има съобщения за фалшиво-по-
ложителни резултати от тес-
та при наличие на значително 
изявен pectus excavatum при па-
циенти с нормални коронарни 
артерии. Тази взаимовръзка все 
още не е намерила обяснение.

Вторичните промени в ST - сег-
мента и Т-вълната при пациен-
ти с вътрекамерен проводен 
дефект, като например бедрен 
блок и WPW-синдром, повлияват 
правилното интерпретиране на  
резултатите от теста с физи-
ческо натоварване. При пациен-
ти с бедрен блок могат да се на-
блюдават както фалшиво-поло-
жителни, така и фалшиво-от-
рицателни резултати. Изследва-
ния върху ограничен брой болни 
предполагат, че тестът с физи-
ческо натоварване може да бъ-
де информативен дори при на-
личие на бедрен блок. Необхо-
дими са обаче по-мащабни про-
учвания. Фалшиво-положителни 
диагнози се поставят най-често 
при пациенти с WPW-синдром. 
Gazes съобщава за абнормни ре-
зултати от двустъпалния тест 
на Master при 20 от 23 пациен-
ти, които нямат други данни за 
коронарна болест. 

Стрес-тест след 
миокарден инфаркт
ПАЦИЕНТИ СЪС СТАР 
МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

Тестът с физическо натоварва-
не при пациенти с миокарден ин-
фаркт, възникнал преди два или 
повече месеца, е доказано ефек-
тивен за предсказване засягане-
то на съдовете от коронарна 
болест, наличието или липсата 
на левокамерна аневризма, как-
то и на левокамерна дисфунк-
ция. Weiner и сътр. проследили 
154 пациенти с единствен пре-
дишен инфаркт и сравнили про-
мените в ST-сегмента с коронар-
ната ангиограма. Те стигнали до 
извода, че ST-депресия, съпрово-
дена или не с ST-елевация в други 
отвеждания, е показател за мно-
гоклонова болест. Самостоятел-
ната поява на ST-елевация или 
наличието на нормални резулта-
ти от теста с натоварване го-
ворят за едноклоново засягане, 
а ST-елевация с или без ST-депре-
сия в други отвеждания насочва 
към левокамерна аневризма. Та-
зи корелация между наличието 
на ST-депресия и многоклонова 
болест е установена и от дру-
ги изследователи. При пациенти 
с предишен миокарден инфаркт 
и ST-елевация при натоварване е 
установена също и понижена ле-
вокамерна фракция на изтласк-
ване. Stone и сътр. подложили 
473 пациенти, 6 месеца след пре-
каран миокарден инфаркт, на 
субмаксимални натоварвания с 
тредмил и ги проследили за пе-
риод от 12 месеца. Значителна 
смъртност е установена при 
пациенти, при които е налице: 
невъзможност да осъществят 
теста с натоварване поради 
ограничения от сърдечен харак-
тер; ST-елевация от 1 или повече 
mm по време на тест; неадеква-
тен отговор от страна на кръв-
ното налягане; каквато и да е 
преждевременна деполяризация 
на камерите по време на теста 
или през възстановителния пе-
риод; невъзможност да продъл-
жат теста след първата стъп-
ка 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 бя-
ха извършени малко на брой, но 
много информативни изследва-
ния със стрес-тест при паци-
енти, прекарали скорошен не-
усложнен миокарден инфаркт. 
Прилагането на теста с нато-
варване има прогностично и те-
рапевтично значение. Обикнове-
но се извършва 2-3 седмици след 
миокардния инфаркт, преди из-
писването на пациента от бол-
ничното заведение. Степента 
на натоварване на тредмил се 
определя от сърдечната често-
та – обикновено 120-130 удара/
минута или 70% от предвиде-
ната за възрастта максимал-
на сърдечна честота. Натовар-
ването се прекратява преждев-
ременно при поява на клинич-
на симптоматика, неблагопри-
ятни хемодинамични отклоне-
ния или камерни тахиаритмии. 
При пациенти с неусложнен ми-
окарден инфаркт, без симпто-
ми на ангина и на застойна сър-
дечна недостатъчност, рискът 
при прилагане на тест с дозира-
но физическо натоварване е ма-
лък, но са известни и случаи на 
реинфаркт и развитие на камер-
но мъждене.

Ангинозната симптоматика,  
предизвикана от повишеното  
физическо натоварване, измест- 
ването на ST-сегмента, хипото-
нията, повтарящите се камер-
ни аритмии, както и понижени-
ят физически толеранс, са по-
казатели за висок риск от въз-
никване на бъдещи сърдечни ин-
циденти като нестабилна ан-
гина, повторен миокарден ин-
фаркт и сърдечна смърт. Krone  
и сътр. извършват при 667 па-
циенти стрес-тест с ниско на-
товарване скоро след прека-
ран остър миокарден инфаркт 
и преди изписване от болница-
та, като ги проследяват за 1 го-
дина. Те установили, че пациен-
тите, чието артериално наля-
гане не надвишавало 110 mmHg 
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по време на натоварването или 
които не са успели да приклю-
чат първите 9 минути от тес-
та (еквивалентни на първи етап 
по Bruce) или пък са развили ка-
мерни аритмии, имат едного-
дишна смъртност от 13%, срав-
нена с 1% сред пациентите, не-
попадащи в горната категория. 
Senaratne и сътр. установяват, 
че прогностичната стойност 
на теста с ниска степен на на-
товарване, извършен преди из-
писване от болницата, е сход-
на с тази на симптом-лимити-
рания тест, осъществен 6 сед-
мици след възникване на инфарк-
та. Доказано е, че появата на 
ST-депресия, особено съчетана с 
ангинозна симптоматика и аб-
нормна реакция на кръвното на-
лягане при натоварване, са висо-
ко информативни за наличието 
на многоклонова болест. Това е 
наблюдавано както при пациен-
ти с инфаркт с Q-зъбец, така и 
при такива с non-Q-миокарден 
инфаркт. Недостатъчното по-
вишаване на кръвното налягане 
при лимитирания стрес-тест 
също е показател за влошена ле-
вокамерна функция. ST-елевация, 
предизвикана от физическо на-
товарване, обикновено е свър-
зана с по-сериозно засягане на ле-
вокамерната функция, предим-
но поради по-тежко увреждане 
на коронарните артерии, а не 
толкова поради разширяване на 
зоните, обхванати от коронар-
на болест.

Прилагане 
на теста с физическо 
натоварване 
за разкриване 
на камерни аритмии

Физическото натоварване мо-
же да предизвика появата на ка-
мерни екстрасистоли. От 196 
мъже на средна възраст с до-
казано сърдечно заболяване, из-
следвани от Blackburn и сътр., 
3% имат камерни екстрасисто-

ли в покой, но този процент се 
увеличава до 30 при максимал-
но натоварване. Jelinek и Lown 
извършват 1000 стъпаловид-
ни стрес-теста при 625 чове-
ка с или без сърдечно заболяване. 
Сравнена с контролния период 
на покой, честотата на камер-
ните екстрасистоли при нато-
варване се увеличава повече от 
два пъти. Честотата на камер-
ни екстрасистоли нараства поч-
ти 8 пъти. Аритмична сърдечна 
дейност възниква по-често във 
възстановителния период, от-
колкото по време на натовар-
ване, като по-лесно се провоки-
ра появата й при пациенти с ко-
ронарна болест в сравнение със 
здравите индивиди. Въпреки до-
казаната ефективност на 24-
часовия амбулаторен ЕКГ-запис 
при диагностиката на камерни 
аритмии, значителна част от 
пациентите развиват аритмия 
само при прилагането на стрес-
теста.

Честотата и значимостта на 
камерните аритмии, провоки-
рани от физическо натоварва-
не, 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 възраст-
та и с увеличаване на натовар-
ването. Прогностичната стой-
ност на камерните аритмии, 
предизвикани от физическа ак-
тивност, при асимптомни па-
циенти е съмнителна. При 1390 
асимптомни мъже, изследвани 
от Froelicher и сътр. и проследе-
ни за 6 години, не е установена 
прогностична стойност на въз-
никването на камерни аритмии 
при физическо натоварване по 
отношение диагностиката на 
коронарната болест.

При пациенти с ИБС съобще-
нията за честотата на камер-
ните аритмии по време на тес-

та с натоварване варират от 
38 до 65% (фиг. 140). Според по-
вечето проучвания преживяе-
мостта при пациенти с коро-
нарна болест, включително те-
зи със скорошен миокарден ин-
фаркт, се понижава, ако те раз-
вият комплексни камерни арит-
мии при теста с натоварване. 
Резултатите от други изследва-
ния оспорват тази връзка. При 
пациенти с ангинозна симпто-
матика и камерна аритмия при 
натоварване се предполага на-
личието на тежка многоклоно-
ва болест. Това важи особено за 
случаите, в които присъстват 
и промени в ST-сегмента, типич-
ни за миокардна исхемия. Значи-
мостта на исхемичните проме-
ни в ST-сегмента в съчетание с 
камерни аритмии е илюстрира-
на в проучване, проведено от 
Udall и Ellestad. Те проследяват 
за 5 години 1327 пациенти с из-
вестно или подозирано сърдеч-
но заболяване, развиващи камер-
на ектопия по време на контр-
олния запис, тестуването на 
тредмил или през възстанови-
телния период. Годишната чес-
тота на възникване на нови ко-
ронарни инциденти (миокарден 
инфаркт, ангина пекторис, сър-
дечна смърт) е 6.4% за 758 паци-
енти, развили камерни екстра-
систоли, 9.5% за 609 пациенти 
само с исхемични ST-промени и 
11.4% за 569 пациенти, при кои-
то се установили както камер-
ни екстрасистоли, така и про-
мени в ST-сегмента.

Други сърдечни заболявания, 
освен ИБС, повишаващи често-
тата на камерните аритмии 
при физическо натоварване, са 
пролапсът на митралната кла-
па, кардиомиопатията (дилата-
тивна и хипертрофична), аорт-
ната стеноза, както и синдро-
мите с удължаване на QT-интер-
вала. Прогностичното значение 
на аритмиите при натоварване 
в тези случаи е неясно.




