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„НОДАЛНИ ЕКТОПИЧНИ ИМПУЛСИ”
Изразът “нодален ектопичен импулс” се изпол-

зва за обозначаване на активен нодален импулс, 
т.е. преждевременен нодален импулс. Ето защо 
изразът “ектопичен импулс” предполага, че им-
пулсът е преждевременен, освен ако не е изпол-
зван терминът “ектопичен” или негов еквива-
лент.

Преобладаващата част от нодалните екто-
пични импулси са преждевременни. Преждевре-
менният характер на импулса е видим от ЕКГ-за-
писа, тъй като ектопичната Р-вълна (Р’-вълна) 
и QRS-комплексът възникват по-рано от очак-
ваното (въз основа на периодичността на пред-
хождащите Р-вълни и QRS-комплекси). Ектопич-
ният характер на P’-вълната обикновено е ясно 
разграничим благодарение на факта, че предсър-
дната деполяризация се отдалечава от AV-възе-
ла (фиг. 231, стрелка, сп. „Наука Кардиология“, бр. 
4, 2004) и посоката й е точно противоположна 
на нормалния път на предаване на възбуждени-
ето (векторът на Р’-вълната на нодалния им-
пулс обикновено е насочен нагоре и надясно за 
конкретното лице, т.е. почти противополож-
но на отвеждане II и със стойност около -120°). 
Ето защо Р’-вълната е инвертирана спрямо нор-
малната си посока в това отвеждане. Импул-
сът се разпространява ретроградно към пред-
сърдията, но антеградно (по нормалния прово-
ден път) към камерите, поради което QRS-ком-
плексите (и съответно ST-сегментите и Т-въл-
ните) са нормални. На фиг. 232 (сп. „Наука Кар-
диология“, бр. 4, 2004) е представен преждевре-
менен нодален ектопичен импулс, а на фиг. 233 – 
нодален спасителен ектопичен импулс.

Типичният преждевременен (ектопичен) нода-
лен импулс се характеризира с вече описаните 
особености. Нерядко срещаните нодални спаси-
телни импулси имат идентични характеристи-
ки с изключение на това, че са по-често късни, 
отколкото преждевременни.

Между преждевременните предсърдни и но-
дални импулси съществуват очебийни прилики, 
както и определени разлики. Те са представени 
в табл. 41.

Предсърдният ектопичен импулс, възникнал в 
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Критерии за преждевременни нодални екто-
пични импулси

1. Р’-вълната възниква по-рано от очакваното въз 
основа на периодичността на предшестващия 
РР-интервал.

2. Морфологията на Р’-вълната се различава от Р-
вълната на синусовите импулси, като най-забе-
лежимата разлика е пълната промяна в поляри-
тета на Р’-вълната, поради което посоката на 
Р’-вълните във всяко отвеждане е противопо-
ложна на нормалната посока на Р-вълната в конк-
ретното отвеждане. Обикновено оста на Р’-въл-
ната е около -120°.

3. QRS-комплексите, SТ-интервалите и Т-вълните 
на ектопичния импулс са сходни или идентични с 
тези на нормалните синусови импулси.‡

4. Р’R-интервалът обикновено е малко по-кратък 
от обичайния PR-интервал.†

5. Р’R-интервалът често е нула, т.е. Р’-вълната е 
скрита в QRS-комплекса.

6. RR-интервалът, непосредствено следващ екто-
пичния импулс, има тенденция да е леко удължен 
в сравнение с RR-интервала на синусовите импул-
си. Удължаването на интервала не е достатъчно, 
за да бъде класифицирано като „компенсаторно”.

Критерии за нодални спасителни  
ектопични импулси

1. Съществува транзиторна* пауза в преобладава-
щия ритъм, която завършва с импулс, чийто QRS-
комплекс е сходен или идентичен с този на синусо-
вия ритъм. Р-вълната може да не се визуализира, 
да е с инвертирана посока (за конкретното от-
веждане), да е пред, във или след QRS-комплекса.

2-5. Критериите са аналогични на тези за преждев-
ременните нодални ектопични импулси.

‡ Ако преждевременността на предсърдния или нодалния импулс  
е силно изразена, когато деполяризацията достигне до AV-
възела, последният може все още да е в рефрактерен период 
(от предходния синусов импулс), поради което не се записва 
QRS-комплекс (и съответно SТ-сегмент и Т-вълна), т.е. налице е 
блокиран преждевременен предсърден импулс. Ако AV-възелът се 
е възстановил, но част от вътрекамерната проводна система 
все още е рефрактерна, преждевременните импулси от пред-
сърден или нодален произход могат да бъдат свързани с функци-
онален (т.е. честотносвързан) бедрен блок, който съответно 
модифицира QRS-комплексите, ST-сегментите и Т-вълната.
†Освен ако не е налице допълнително състояние (напр. нару-
шение в дисталната част на AV-възела), което самостоятел-
но удължава РR-интервала.
*”Спасителните импулси” обичайно възникват на кратки 
серии. Ако те персистират, непрекъсвани от доминиращия 
преди време ритъм, се приема наличието на „спасителен 
ритъм” (напр. нодален спасителен ритъм).
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близост до сино-атриалния възел, е трудно или 
невъзможно да бъде отдиференциран от сину-
сов импулс само по морфологията на Р’-вълна-
та, въпреки че нейният преждевременен харак-
тер може да бъде очевиден. Ако предсърдният 
ектопичен импулс възникне в близост до атрио-
вентрикуларния възел, е трудно или невъзмож-
но той да бъде отдиференциран от AV-нодален 
импулс, въпреки че и тук преждевременният ха-
рактер на импулса може да бъде очевиден.

НАДКАМЕРНИ ИМПУЛСИ И НАДКАМЕРНИ РИТМИ

Всички импулси, възникващи над бифуркация-
та на снопа на His, се обозначават като надка-
мерни импулси. Надкамерните ектопични им-
пулси включват предсърдните и нодалните ек-
топични импулси. Преждевременните надка-
мерни импулси включват предсърдните синусо-
ви, предсърдни и нодални импулси. По дефини-
ция преждевременните синусови импулси не са 
ектопични. Надкамерните ритми са инициира-
ни в SA-възела, предсърдния миокард и в зона-
та на AV-съединението. Надкамерните импулси 
имат абнормна форма на Р-вълната и обикнове-
но нормална морфология на QRS-комплексите, S-
T-сегментите и Т-вълните*.

СРАВНЕНИЕ НА ТИПИЧНАТА МОРФОЛОГИЯ  
НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННИТЕ ПРЕДСЪРДНИ,  
НОДАЛНИ И КАМЕРНИ ИМПУЛСИ.

От полза е сравнението на типичната мор-
фология на преждевременните предсърдни, но-
дални и камерни импулси (фиг. 234).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ  
НА ПРЕДСЪРДНИТЕ, НОДАЛНИТЕ И КАМЕРНИТЕ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ ЕКТОПИЧНИ ИМПУЛСИ

Вече бяха описани основните характеристики 
на предсърдните, нодалните и камерните преж-

Фиг. 233. Мониторен ЕКГ-запис. Основен синусов ритъм с честота 52 удара/мин. Първите 2 систоли са синусови. След 
втора систола се появява по-дълга пауза, която завършва с негативна Р-вълна (означава, че предсърдният миокард 
се деполяризира в обратна посока от нормалната). QRS-комплексът е с непроменена морфология. Систолата е екто-
пична, но не е предварителна. Тук се касае за късна заместителна систола (екстрасистола) от AV-съединението. 

ЕКГ-особеност Преждевременен предсърден импулс Преждевременен нодален импулс
РР’ (пре-ектопичен интервал) По-кратък от обичайния По-кратък от обичайния
Р’Р (пост-ектопичен интервал) По-дълъг от обичайния** По-дълъг от обичайния**
QRS, SТ, Т-вълна Без разлика с морфологията  

на синусовите импулси
Без разлика с морфологията на синусовите импулси

РР’-интервал Може да бъде нормален, леко 
удължен или леко скъсен

Винаги е леко скъсен и често е нула (т.е. Р’-вълната 
често е скрита в QRS-комплекса)

Конфигурация на Р’-вълната Различна от обичайната (разликата 
може да е едва забележима)

Очебийни различия от обичайната - инвертиран 
поляритет във всяко отвеждане.

Таблица 41. **Некомпенсаторен

Фиг. 234. i) Основният синусов ритъм е регулярен с фик-
сиран PP-интервал. PR-интервалите и RR-интервалите 
са постоянни в този запис.
ii и iii) Екстрасистоли от предсърдие и AV-съединение, 
което се вижда от по-късия PP’-интервал, отколкото 
е нормалния PP-интервал. P’-вълната на предсърдната 
екстрасистола е с различна морфология, а P’-вълната на 
нодалната екстрасистола е противоположна по посока 
на нормалната Р-вълна. 
iv) Камерна екстрасистола, при която се установява скъ-
сен RR’-интервал, а Р-вълната следва R’-зъбеца. Камерите 
са в рефрактерен период, когато предсърдната деполя-
ризация ги достигне, поради което след Р-вълната няма 
камерен комплекс. Следващият камерен комплекс следва 
Р-вълна, появяваща се в нормалното за нея време.

* С изключение, както ще стане ясно по-късно, на случаите на аберантно вътрекамерно провеждане.
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девременни импулси (екстрасистоли). Това са най-
очевидните и най-често срещани особености. 
Могат обаче да се открият допълнителни харак-
теристики, които, ако не бъдат разпознати, мо-
гат да предизвикат неясноти и обърквания. 

Преждевременни предсърдни  
ектопични импулси:

Допълнителни особености
Тук се включват варирането на Р’R’-интерва-

ла, блокираните (непроведени) преждевременни 
предсърдни импулси, вариране на пост-ектопич-
ната пауза, монофокалните и мултифокалните 
преждевременни предсърдни ектопични импул-
си, честотата на преждевременните предсър-
дни импулси и аберантната вътрекамерна про-
водимост.

Вариране на Р’R’-интервала

Р’R’-интервалът при преждевременните пред-
сърдни импулси варира, като може да бъде по-
дълъг, равен на или по-кратък от РR-интервала 
на съседните синусови импулси. Основните фак-
тори, детерминиращи продължителността 
на Р’R’-интервала на предсърдните ектопични 
(преждевременни) импулси, са:
1. близостта на ектопичния фокус до AV-възе-

ла,
2. изразеността на преждевременния характер 

на ектопичната предсърдна деполяризация,
3. RR-интервала на импулса, предхождащ екто-

пичния, и очевидно
4. състоянието на AV-възела.

1. Колкото по-близо е ектопичният фокус до 

AV-възела, толкова по-кратък е Р’R-интерва-
лът (тъй като проводният път на предсърд-
ния ектопичен импулс, а от там и проводно-
то време, са по-кратки). 

2. Колкото по-преждевременна е ектопична-
та Р’-вълна, толкова по-рано импулсът дос-
тига AV-възела и по-вероятно е последният 
да е все още частично рефрактерен, което 
причинява удължаване на атрио-вентрику-
ларното проводно време. Известно е, че AV-
проводното време е най-продължителната 
и вариабилна част на PR-интервала (други съ-
действащи фактори са предсърдното про-
водно време, времето за провеждане през 
снопа на His и времето за провеждане към на-
чалните зони на лявото бедро). Р’-вълните с 
изявен преждевременен характер имат тен-
денция да удължават Р’R-интервала, тъй ка-
то AV-възелът е частично рефрактерен (фиг. 
235). Ако P’-вълната възникне много рано, AV-
възелът може да бъде абсолютно рефракте-
рен и може да не проведе импулса. В такъв 
случай Р’-вълната не се последва от QRS-ком-
плекс и преждевременният предсърден им-
пулс е „блокиран” или „непроведен” (фиг. 236).

3. Дължината на RR-интервала, предшестващ 
преждевременната Р’-вълна, също повлиява PR-
интервала. Причината е, че колкото по-дълъг 
е RR-интервалът на импулс „n”, толкова по-дъ-
лъг е рефрактерният период за всички части 
на проводната система за следващия импулс, 
„n+1”. На пръв поглед това може да изглежда па-
радоксално, тъй като може да се предположи, 
че колкото повече време е необходимо на про-
водната тъкан да се възстанови, толкова по-

Фиг. 235. Мониторен запис. Синусов ритъм с предсърдни екстрасистоли. 

Фиг. 236. Мониторен запис. Синусов ритъм с чести блокирани предсърдни екстрасистоли.
Основният ритъм е синусов с честота 98 удара/мин. Четвърта, шеста, десета и тринайсета Р-вълни са екст-
расистоли, тъй като са различни от нормалните Р-вълни (Р’-вълни). Р’-вълните не се следват от QRS-комплекси, 
което означава, че достигат някоя част от AV-съединението, което е в рефрактерен период и не провежда към 
камерите. Тези екстрасистоли се наричат «блокирани».
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малко вероятно е впоследствие тя да е реф-
рактерна. Въпреки това очевидно проводи-
мостта на тази тъкан е правопропорционал-
на на сърдечната честота: колкото по-висока 
е честотата (т.е. по-висока е честотата на 
деполяризацията), толкова по-бързо проводна-
та тъкан се възстановява след всяка деполяри-
зация. Очевидно факторите, които предизвик-
ват тахикардия, улесняват и възстановяване-
то. И в действителност при липсата на та-
зи особеност не би било възможно значител-
но учестяване на сърдечната дейност. Този фе-
номен на повишена рефрактерност след удъл-
жени RR-интервали (известен като феномен 
на Ashman) обяснява защо преждевременните 
предсърдни импулси са с удължен Р’R-интервал, 
когато се явяват предимно след удължен R’R-
интервал, отколкото след по-кратък.

4. Дължината на Р’R-интервала зависи, разби-
ра се, и от състоянието на AV-възела. Про-
дължителността на РR-интервала (на сину-
сов импулс) може да бъде удължена поради за-
боляване на AV-възела. Възможно е преждев-
ременната Р-вълна да предизвика удължава-
не на РR-интервала, което разкрива скрит 
до този момент проблем в AV-възела, като в 
тази ситуация удълженият Р’R-интервал мо-
же да бъде очевиден и без изявена преждевре-
менност на предсърдния ектопичен импулс, 
без екстремно удължаване на предходния RR’-
интервал и без да е налице прекалено голямо 
разстояние между участъка, генерирал преж-
девременния импулс, и AV-възела.

Удължаването на Р’R-интервала, следващ дъ-
лъг RR-интервал, не е постоянно явление. Пер-
систирането на този симптом може да е пока-
зател за наличието на подлежащ скрит проблем 
в провеждането през AV-възела.

Блокирани (непроведени) преждевременни 
предсърдни импулси (екстрасистоли)

Те обикновено са резултат от много ранна 
предсърдна деполяризация, при която преждев-
ременният импулс се разпространява до AV-въ-
зела преди последния да е възстановил проводи-
мостта си. Степента на преждевременност, 
при която AV-възелът не успява да проведе им-
пулса, зависи от проводимостта на AV-възела. 
Когато той функционира нормално и не е под 
влияние на потисната вагусова активност, е 

необходим предсърден куплиращ интервал (Р-
Р’-интервал) от около 0,4 секунди или по-малък. 
Блокирани преждевременни предсърдни импул-
си могат да възникнат и поради невъзможност 
за провеждане през AV-възела или едновременно 
през дясното и лявото бедро. Примери за бло-
кирани преждевременни предсърдни импулси са 
представени на фиг. 236 и 237.

Вариране на пост-ектопичната пауза

Както бе споменато по-рано, преждевремен-
ните предсърдни ектопични импулси обикнове-
но се разпространяват до SA-възела и го пренас-
тройват. Това преждевременно възбуждение на 
SA-възела обикновено временно потиска негова-
та ритмичност, така че интервалът между ек-
топичната Р-вълна (Р’) и следващата синусова Р-
вълна (Р) обичайно е по-дълъг от нормалния РР-ин-
тервал за даденото лице в конкретния момент. 
Ако РR-интервалът и Р’R-интервалът са еднакви, 
то следва, че интервалът между QRS-комплек-
са, следващ Р’-вълната, и този след следващата 
Р-вълна, ще е по-голям от обичайния RR-интер-
вал за даденото лице в конкретния момент (фиг. 
225, сп. „Наука Кардиология“, бр. 4, 2004). Много 
рядко може да е налице ретрограден сино-атриа-
лен блок (т.е. атрио-синусов блок), при което си-
но-атриалният възел е “предпазен” от предсър-
дните ектопични импулси. В такива случаи мо-
же да възникне пълна компенсаторна пауза, си-
нусовият възел не се пренастройва под влияние-
то на ектопична Р-вълна. Той се възбужда нормал-
но точно след ектопичната Р-вълна, но намира 
предсърдията рефрактерни и поради това след-
ва пауза, докато следващата заканомерна Р-въл-
на деполяризира предсърдията и впоследствие 
предизвика камерна деполяризация. Тази ситуа-
ция обаче се среща много рядко.

Пълна компенсаторна пауза може да възникне 
(отново много рядко) и когато Р’-вълната е не-
посредствено преждевременна (т.е. възниква не-
посредствено преди следващата очаквана Р-въл-
на). В такъв случай деполяризацията на съседния 
миокард под действието на синусовата деполя-
ризация и ектопичната предсърдна деполяриза-
ция в съседство с ектопичния участък възникват 
едновременно, което води до формиране на слят 
предсърден импулс. Тъй като синусовият възел не 
се е възбудил преждевременно, неговата циклич-
ност не се променя и пост-ектопичният синусов 

Фиг. 237. Мониторен запис. Синусов ритъм с блокирани предсърдни екстрасистоли.
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импулс възниква в очакваното време. Ето защо 
паузата е компенсаторна, но, тъй като преждев-
ременността е минимална, паузата след преж-
девременния импулс е минимално (и еквивалент-
но) удължена спрямо нормалната.

Много рядко преждевременният предсърден 
импулс може да бъде интерполиран. Това възник-
ва само когато: 1) Синусовият възел е “предпа-
зен” от ектопично инициирани предсърдни депо-
ляризационни вълни чрез блок на входа – като по 
този начин ритмичната активност не се нару-
шава, и едновременно с това 2) Преждевремен-
ният импулс възниква достатъчно рано или ос-
новната честота е много бавна и предсърдията 
имат възможност да се деполяризират и репо-
ляризират (така че да не са рефрактерни) пре-
ди да възникне следващата синусова деполяриза-
ция (сравнете с по-честите камерни интерполи-
рани импулси).

При наличието на несъответстващо дълга пау-
за след предсърден ектопичен импулс преди след-
ващия синусов импулс, може да се подозира по-

тискане на функцията на сино-атриалния възел.

Унифокални и мултифокални предсърдни 
ектопични импулси

При наличие на няколко предсърдни ектопич-
ни импулса, техният произход (унифокален или 
мултифокален) се изяснява съответно от нали-
чието или липсата на сходство в морфология-
та на Р’-вълните.

На фиг. 238а е представен синусов ритъм с 
унифокални предсърдни ектопични импулси, а 
на фиг. 238б – с мултифокални предсърдни екто-
пични импулси.

Странстващ пейсмейкър

Представлява наличие на множество участъ-
ци, генериращи предсърдни ектопични импулси, 
като всички участъци имат сходна степен на 
преждевременност, така че нито един от тях 
не доминира в ритъма. Р’Р-интервалите са от-
носително постоянни, а морфологията на Р-въл-
ните варира. Пример е представен на фиг. 239.

Фиг. 238. а) Мониторен запис. Синусов ритъм с предсърдни екстрасистоли от едно огнище (фокус).
б) Мониторен запис. Синусов ритъм с предсърдни екстрасистоли от различни огнища (фокуси).

Фиг. 240. Мониторен запис. Синусов ритъм с предсърдни куплети (всеки втори импулс е предсърдна екстрасистола). 

Фиг. 239
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Честота на преждевременните предсърдни 
ектопични импулси

Честотата на преждевременните предсърд-
ни ектопични импулси може да бъде изразена с 
вече използваната терминология. Редуването 
на такъв импулс със синусов импулс се нарича 
“предсърдно куплиране”, “куплирани преждевре-
менни предсърдни импулси” или “предсърдна би-
геминия” (фиг. 240).

Когато всеки трети импулс е ектопичен (на-
лице са два синусови импулса за всеки предсър-
ден ектопичен), ритъмът понякога се нарича 
“предсърдна тригеминия” (фиг. 241).

Когато са налице три или повече последова-
телни преждевременни предсърдни импулси 
(непрекъсвани от синусов импулс), се приема на-
личието на краткотраен пристъп на предсърд-
на тахикардия (фиг. 242).

АБЕРАНТНО ВЪТРЕКАМЕРНО ПРОВЕЖДАНЕ 
(“ЧЕСТОТНОСВЪРЗАНА АБЕРАЦИЯ”)

Терминът „аберантно вътрекамерно провеж-
дане” се използва, когато промяната в интер-
вала между пристигането на надкамерно-ини-
циирани импулси до камерната проводна тъкан 
предизвика вторична промяна в пътя на вът-
рекамерното провеждане с последващи проме-
ни в морфологията на QRS-комплекса. Може да 
се използва също и терминът „честотносвър-
зана аберация”. Най-често аберация възниква 
след преждевременна камерна деполяризация, 
инициирана по надкамерен механизъм („акцеле-
рация-зависима аберация, тахикардия-зависима 
аберация”), но понякога може да възникне и по-
ради забавена камерна деполяризация, иници-
ирана от надкамерен стимул („децелерация-за-
висима аберация”, „брадикардия-зависима абера-
ция”).

Акцелерация-зависима аберация  
(„Тахикардия-зависима аберация”)

Така както AV-възелът може да е все още час-
тично рефрактерен при достигане до него на 
преждевременния предсърден импулс, възможно 
е последният да завари част от вътрекамерна-
та проводна система (дясното и лявото бедро, 

Фиг. 242. Мониторен запис. Основен синусов ритъм. Импулси 1,3,4,6,12 и 13 са синусови. Импулси 2,5 и 7 са пред-
сърдни екстрасистоли. Импулси 8 и 11 също са предсърдни екстрасистоли. От импулс 7 до импулс 11 е кратък залп 
от предсърдна тахикардия. 

Фиг. 241. Мониторен запис. Синусов ритъм с предсърдни триплети (всеки трети импулс е предсърдна екстрасис-
тола) – предсърдна тригеминия. 

Фиг. 243. Рефрактерният период на всяко бедро започ-
ва с началото на дефлекцията на QRS-комплекса, кога-
то започва деполяризацията на камерния миокард. 
Дясното бедро обикновено е с по-дълъг рефрактерен 
период от лявото. Ако предсърдна екстрасистола дос-
тигне до двете бедра, когато те са извън рефрактерен 
период (1), импулсът ще се проведе нормално до каме-
рите и QRS-комплексът е непроменен. Ако предсърдна 
екстрасистола достигне до двете бедра, когато те са 
в рефрактерен период (3), импулсът няма да се проведе 
и ще бъде блокиран. Ако предсърдна екстрасистола дос-
тигне до дясното бедро, което е в рефрактерен период, 
и до лявото, което е извън рефрактерен период (2), 
QRS-комплексът ще бъде променен и ще има формата 
на десен бедрен блок. Това сочи за нарушена функция на 
дясното бедро. Този феномен се нарича “функционален 
бедрен блок”, “честотно-зависим бедрен блок” или “абе-
рантно камерно провеждане”. 
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мрежата на Purkinje) рефрактерна. Трябва да бъ-
де направена разлика в терминологията. Само 
АV-възелът може да бъде частично рефракте-
рен или напълно рефрактерен, вътрекамерна-
та проводна система или е рефрактерна, или е 
с възстановена проводимост. Възможно е обаче 
една част от вътрекамерната проводна систе-
ма да е все още рефрактерна, докато други час-
ти вече са възстановили проводимостта си. По 
такъв начин може да възникнат десен или ляв 
бедрен блок или частичен („непълен”) десен (по-
рядко ляв) бедрен блок.

Най-общо дясното бедро се възстановява по-
бавно от лявото. Ето защо е възможно даден 
преждевременен предсърден импулс да достиг-
не вътрекамерната проводна система точно в 

момент, в който дясното бедро е рефрактер-
но, въпреки че лявото е вече с възстановена 
проводимост (фиг. 243).

При малка част от случаите (<10%) рефрак-
терният период на лявото бедро може да над- 
хвърли този на дясното (без наличие на заболя-
ване или дисфункция). В такъв случай възниква-
нето на аберантно вътрекамерно провеждане 
ще бъде следствие на функционален („честот-
носвързан”) ляв бедрен блок (фиг. 244б).

Въпреки че акцелерация-зависимия ляв бедрен 
блок възниква по-рядко от акцелерация-зависи-
мия десен бедрен блок, неговото проявление мо-
же да доведе до объркване с камерен ектопичен 
ритъм. Пример е представен на фиг. 244б(i).

Продължителността на рефрактерните пе-

Фиг. 244. Мониторен запис. Синусов ритъм с предсърдни екстрасистоли с аберантно провеждане. 
3-ти и 5-ти импулси са предсърдни екстрасистоли (Р’-вълна) След трета Р-вълна (Р’-вълна) следва малко променен 
QRS-комплекс. След 5-та Р-вълна QRS-комплексът е много по-променен (аберантен).
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риоди на лявото и дясното бедро зависят също 
и от дължината на предходния RR-интервал (фе-
номен на Ashman, аналогичен на този, наблюда-
ван при AV-възела). Тъй като рефрактерните пе-
риоди на дясното и лявото бедро се удължават 
пропорционално на наличната брадикардия, аб-
солютната времева разлика между тях също на-
раства с понижаване на сърдечната честота и 
поради това „времевият прозорец”, в който да-
ден преждевременен предсърден импулс е в със-
тояние да предизвика аберантно вътрекамерно 
провеждане, също се увеличава (фиг. 243 и 244а). 
Въпреки че всяка една част от вътрекамерната 
проводна система е или рефрактерна, или с въз-
становена проводимост, е възможно възниква-
не на вариращ по степен десен бедрен блок (т.е. 
варираща по степен аберантност) поради про-
менливия брой клетки с възстановена проводи-
мост в дясното бедро. На фиг. 244а е предста-
вен пример за два преждевременни предсърдни 
импулса, свързани с различна по степен аберан-
тност.

Много по-рядко аберация може да възникне по-
ради по-дълга от обичайната пауза между им-

пулсите (децелерация-зависима аберация, фиг. 
244б).

Децелерация-зависимата аберация е много по-
рядко срещана от акцелерация-зависимата абе-
рация, а аберациите, обхващащи лявото бедро, 
се срещат по-рядко от тези, ангажиращи дясно-
то бедро.

Децелерация-зависима аберация  
(„Брадикардия-зависима аберация”)

Описаните по-горе разнообразни типове абе-
рации, стриктно погледнато, са акцелерация-
зависими аберации, въпреки че това далеч не е 
най-често срещаният тип аберация, а те често 
не съвсем прецизно се обозначават като „чес-
тотно-зависима аберация”. Много по-рядко сре-
щана е децелерация-зависимата аберация, при 
която аберацията възниква след необичайно 
продължителен цикъл, а не след по-кратък. Абе-
рацията може да включва дефектно провежда-
не или непровеждане по лявото и дясното бед-
ро. Важното обаче е това състояние да се раз-
граничи от камерен спасителен импулс. Камер-
ните спасителни импулси се срещат доста по-

Фиг. 245. a) Мониторен запис. Честотно-свързана децелерационно зависима аберация. Основен ритъм – синусов 
с AV-блок I степен (PR-интервал = 0.33 секунди). След 4-ти QRS-комплекс има непълноценно AV-провеждане на един 
комплекс, но следващата Р-вълна се следва от QRS-комплекс (N 5), който е със същия PR-интервал като първите 
импулси, но има конфигурация на ляв бедрен блок. Може 5-ят QRS-комплекс да бъде камерна екстрасистола, но това 
е малко вероятно, тъй като 6-ят QRS комплекс (който също следва преходно нарушение в AV-провеждането) е със 
същата морфология на QRS, ST-сегмента и T-вълната както комплекс 5, а също така е със същия PR-интервал. Ако 2 
или повече последователни QRS-комплекса са с конфигурация на бедрен блок  и всеки от тях се явява след по-дълъг от 
обичайния RR-интервал и са с еднакви PR-интервали, много вероятно е да бъде децелерационно-зависима аберация. 
б) I отвеждане, камерна екстрасистола. Основният ритъм е синусов. След 3 комплекса със синусов ритъм е налице 
синусов арест и камерна екстрасистола. QRS-комплексът е с характеристика на бедрен блок, но липсва P-вълна 
преди този комплекс, което означава, че не се касае за аберация.
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често от децелерация-зависимата аберация, 
и за да се потвърди наличието на последната, 
е необходимо установяването на два или по-
вече последователни аберантни QRS-комплек-
са, предхождани от еднакъв РR-интервал (фиг. 
245а).

Честотно-свързаната аберация на даден им-
пулс отчетливо зависи от интервала между не-
го и предшестващия го импулс (фиг. 243). Тъй ка-
то разликата в рефрактерния период на две-
те бедра е в пряка връзка с дължината на все-
ки рефрактерен период (т.е. колкото по-дъ-
лъг е рефрактерният период на даденото бед-
ро, толкова по-голяма е абсолютната разлика 
между двата – фиг. 243), възникването на абера-
ция след импулс R

n
 e по-вероятно в случай, кога-

то общият рефрактерен период на предходния 
импулс R

(n-1)
 e дълъг. (Дълъг рефрактерен период 

възниква при всеки импулс, който последва след 
пауза (феномен на Ashman)). Ето защо много по-
вероятно е да се появи аберация, когато импул-
сът възникне рано, следвайки импулс, който от 
своя страна е предшестван от пауза (т.е. ако  
интервалът от R

(n-2) 
до R

(n-1)
 e дълъг (т.е. на лице 

е пауза) и от R
(n-1)

 до R
n
 е къс (т.е. това е ранен 

импулс), възможно е R
n 
да покаже аберация. Ком-

бинацията от дълга пауза, следвана от крат-
ка пауза, възниква много често при предсърдно 
мъждене, а интермитентното аберантно вът-
рекамерно провеждане се наблюдава най-често 
при този ритъм (фиг. 246). Той може да се наб-
людава и при преждевременни надкамерни им-
пулси (фиг. 244а), и при повишена надкамерна 
честота (напр. при синусова тахикардия (фиг. 
244б) и надкамерна тахикардия). Тъй като реф-
рактерният период на дясното бедро почти 
винаги е по-дълъг от този на лявото бедро, абе-

рацията най-често се изявява като функциона-
лен десен бедрен блок (фиг. 244а). По-рядко може 
да се прояви като функционален ляв бедрен блок 
(фиг. 244б).

ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ НОДАЛНИ ИМПУЛСИ: 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ

В основни линии допълнителните особености 
на преждевременните нодални импулси са същи-
те, като тези на преждевременните предсърд-
ни импулси.

Р’R-интервал

Дължината на Р’R-интервала зависи от:
1. степента на преждевременност на Р’-вълна-

та,
2. дължината на предходния RR-интервал,
3. локализацията на ектопичния фокус в зоната 

на AV-съединението (в случай, че тя е про-
менлива, варирането на Р’R-интервала за-
виси предимно от разликите в AV-нодално-
то проводно време (тъй като са ангажирани 
различни разстояния в AV-възела), а не толко-
ва от вариациите в предсърдното проводно 
време, както е при преждевременните пред-
сърдни импулси),

4. състоянието на частта от AV-възела, разпо-
ложен дистално от фокуса на преждевремен-
ния импулс.

Блокирани (непроведени) преждевременни 
нодални импулси

Блокираните нодални ектопични импулси са 
редки, защото, за да възникне ектопичен им-
пулс, е необходимо поне част от зоната на AV-
съединението да не е рефрактерна. Теоретич-
но е възможно ектопичен импулс да възникне от 

Фиг. 246
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проксималната зона на AV-съединението по вре-
ме, когато дисталната част е рефрактерна; в 
такъв случай, поне на теория, нодалните екто-
пични импулси могат да бъдат блокирани.

Вариране на пост-ектопичната пауза

Принципите, валидни тук, са същите, както 
и при преждевременните предсърдни импулси, 
с изключение на това, че при преждевременни-
те нодални ектопични импулси деполяризация-
та много често не се разпространява ретрог-
радно към предсърдния миокард и поради това 
не пренастройва сино-атриалния възел.

Унифокални или мултифокални нодални 
импулси

Теоретично такива импулси могат да възник-
нат, но не биха се наблюдавали отчетливи раз-
лики в Р’-вълната, тъй като във всеки случай 
разпространението през предсърдията ще бъ-
де инициирано в зоната на AV-съединението. То-
зи феномен може да бъде разграничен единстве-
но по варирането на Р’R-интервала (вж. Странс-
тващ нодален пейсмейкър).

Странстващ нодален пейсмейкър

Както и при мултифокалните преждевремен-
ни нодални импулси, това състояние може да бъ-
де разграничено единствено по варирането на 
Р’R-интервала при нодален ритъм. Въпреки то-
ва при преждевременните нодални ектопични 
импулси Р’R-интервалът може да бъде нула (Р’и 
R възникват едновременно) или да бъде отри-
цателен (R възниква преди Р’), тъй като екто-
пичните импулси, възникващи в средната част 
на AV-възела, могат да достигнат предсърдния 

миокард (ретроградно) и камерния миокард (ан-
теградно) по едно и също време, а тези, въз-
никващи в дисталните участъци на AV-възела, 
могат да достигнат камерния миокард преди 
предсърдния. Възможно е също ретроградното 
провеждане към предсърдията да не се осъщес-
тви и да възникне блокирана Р’-вълна.

Честота на преждевременните нодални 
импулси

Термините “куплирани преждевременни нодал-
ни импулси”, “нодално куплиране” и „нодална би-
геминия” се отнасят до редуващи се синусови и 
нодални импулси. Когато всеки трети импулс е 
нодален (два синусови импулса за всеки нодален 
импулс), се говори за нодална тригеминия. Кога-
то възникнат три или повече последователни 
преждевременни нодални импулса, непрекъсна-
ти от синусов импулс, се приема наличието на 
краткотраен пристъп на нодална тахикардия.

Аберантно вътрекамерно провеждане

При преждевременните нодални импулси то 
възниква аналогично на преждевременните 
предсърдни импулси. Този феномен може да въз-
никне единствено ако преждевременният нода-
лен импулс достигне двете бедра в момент, ко-
гато едното бедро (обикновено лявото) е въз-
становило проводимостта си, а другото все 
още не. В такива случаи при около 90% функци-
оналното блокиране на проводимостта засяга 
дясното бедро (и в 10% - лявото бедро). И в два-
та случая се приема наличието на аберантно 
вътрекамерно провеждане.
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