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КАМЕРНИ ЕКТОПИЧНИ ИМПУЛСИ
(ЕКСТРАСИСТОЛИ): ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ
Интервал на куплиране
Терминът „интервал на куплиране” се прилага
само по отношение на ектопични импулси, които са преждевременни (т.е. към активни ектопични импулси). Интервалът на куплиране за даден преждевременен ектопичен камерен импулс
е интервалът между началото на преждевременния QRS-комплекс и началото на предходния QRSкомплекс. Долната граница за интервала на куплиране зависи от рефрактерния период на камерите след камерната деполяризация, предхожда-

ща ектопичния импулс. Горната граница зависи
от интервала между началото на последователните QRS-комплекси на подлежащия ритъм. Всяка
от тези променливи е зависима от подлежащата сърдечна честота (фиг. 247).
Ясно е, че за да възникне камерен ектопичен импулс на фона на висока сърдечна честота, степента на преждевременност трябва да е висока, т.е.
той трябва да възникне скоро след предшестващия QRS-комплекс. Въпреки това при брадикардия необходимата степен на преждевременност
е значително по-малка (фиг. 248а и фиг. 248б).
Интервалът на куплиране за унифокалните

Фиг. 247. Интервал на куплиране (сдвояване). Мониторен запис.
Не е възможно да се появи камерна екстрасистола, докато поне една част от камерния миокард не се възстанови
след предшестващото съкращение. Рефрактерният период на предшестващото съкращение започва с началото на
QRS-комплекса на съкращението (1 в а) и в б)) и продължава към края на Т-вълната без това да се вижда на повърхностната ЕКГ. Рефрактерният период е представен с приблизителна точност чрез интервал 1-2. Миокардът става
рефрактерен отново с началото на QRS-комплекса (3). Интервалът 1-2 дефинира възможно най-късия интервал на
куплиране, а интервал 1-3 – възможно най-дългия интервал на куплиране при този ЕКГ-случай. Колкото по-къс е рефрактерният период (1-2), токова по ускорена е сърдечната честота.
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преждевременни камерни импулси обикновено е
постоянен (вж. фиг. 249, където интервалът между началото на QRS на нормалния импулс и началото на QRS на следващия ектопичен импулс е идентичен за импулси 2/3, 6/7 и 10/11). Ако обаче ектопичните импулси произлизат от различни фокуси, те имат различни интервали на куплиране. На
фиг. 250 е представен пример за два преждевременни камерни импулса, произлизащи от различни
фокуси и имащи различни интервали на куплиране.
Интерполирани преждевременни камерни
ектопични импулси
Компенсаторната пауза, която обикновено
последва преждевременния камерен ектопичен
импулс, възниква, защото следващата синус-инициирана Р-вълна след камерния преждевременен
импулс обикновено попада в ST-сегмента или в Твълната на този импулс, така че идващата депо-

ляризационна вълна на следващия синусов импулс
заварва камерите рефрактерни (фиг. 228, 230 сп. „Наука Кардиология“, бр. 4, 2004, и фиг. 248).
Ако синус-инициираната Р-вълна не предизвика
разпространение на деполяризационния процес
към камерите преди те да са се възстановили
от преждевременния камерен импулс, тогава ще
последва камерна деполяризация без наличие на
пауза. Това може да се наблюдава или при синусова брадикардия (когато съществува достатъчно
време за възстановяване на камерите от камерния ектопичен импулс преди да достигне следващия синус-иницииран импулс), или когато преждевременният камерен импулс възникне много
рано (със същия резултат). Така например, да разгледаме фиг. 248б. Ако синусовата честота беше
значително по-бавна, то Р-вълната би възникнала
на достатъчен интервал след края на Т-вълната
на преждевременния камерен импулс (3) и би била

Фиг. 248. Мониторен запис. а) Синусов ритъм с екстрасистоли от един фокус. Синусовият ритъм е малко под 100
удара/мин. Четвърто и осмо съкращение са камерни екстрасистоли. Те са предварителни съкращения, защото QRS се
появява по-рано от очакваното. Те са от камерен произход, защото QRS е абнормно широк и с променена конфигурация, появява се без предшестваща Р-вълна и се следва от нормална Р-вълна, появяваща се на очаквано за нормална
Р-вълна място. Времето между 3 и 5 QRS-комплекси е равно на 2 разстояния между QRS-комплекси в синусов ритъм
– 1-2, 2-3, т.е. паузата между 4 и 5 QRS-комплекси е пълна компенсаторна. Морфологията на 4 и 8 комплекси е еднаква и изглежда се появяват от едно огнище. Те също така имат еднакъв интервал на куплиране (сдвояване), който е
относително къс.
б) Синусов ритъм с екстрасистоли от един фокус. Синусовата честота е малко над 60 удара/минута. 3 и 7 комплекси
са камерни екстрасистоли. Те са преждевременни систоли, защото възникват преди очакваните нормални систоли,
спазващи нормалния ритъм на комплекси 1 и 2, 4, 5 и 6. Екстрасистолите са от камерен произход, понеже QRS-комплексът е абнормно широк, с патологична форма, появява се без предходна P-вълна и се следва от нормална Р-вълна,
която се появява точно по време на очакваната Р-вълна. Времето между 2 и 4 съкращения е точно 2 пъти по-голямо
от времето между два нормални QRS-комплекса. В променения ST-сегмент се явява Р-вълна, която не се следва от
QRS-комплекс.
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 6, 2004

245

246

последвана от свой собствен нормален QRS. Аналогично, ако преждевременният камерен импулс
(3) беше възникнал малко по-рано, би се наблюдавал същият ефект без нужда от наличие на синусова брадикардия. При анализ на фиг. 247 става
ясно, че преждевременен импулс може да възникне само ако камерната деполяризация се инициира по-късно от “2” и ще бъде “интерполирана”
само ако реполяризацията, следваща ектопичния
импулс, приключи преди “3”. Възможностите за
интерполиране са по-големи при по-ниска фонова
честота на синусовия ритъм.
Пример за преждевременен вътрекамерен ектопичен импулс, възникващ на фона на брадикардия и интерполиран в резултат на бавната фонова честота, е представен на фиг. 251.
Пример за преждевременен камерен импулс, възникващ много рано и “интерполиран” в резултат
на тази значителна преждевременност, е показан на фиг. 252.
R-върху-Т преждевременни камерни ектопични
импулси
Когато степента на преждевременност на да-

Фиг. 249

Фиг. 250

Фиг. 251
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ден преждевременен камерен ектопичен импулс
е такава, че R-зъбецът на ектопичния импулс започва преди Т-вълната на предшестващия неектопичен импулс да е завършила, преждевременният импулс се описва като “R-върху-Т” тип.
R-върху-Т ектопични импулси и камерен
вулнерабилен период
R-върху-Т ектопичен импулс е този, при който
QRS-комплексът (“R”) на преждевременния импулс
възниква преди приключването на Т-вълната на
предходния импулс (фиг. 253). По време на терминалната част на Т-вълната част от камерния миокард е реполяризирана и вече не е рефрактерна,
докато други части все още са рефрактерни. Ето
защо участъкът от крайната част на Т-вълната
се обозначава като „камерен вулнерабилен период” (фиг. 254). Камерни ектопични импулси, възникващи през този период, могат да предизвикат
камерна тахикардия (фиг. 255) или дори камерно
мъждене (фиг. 256). Поради това на R-върху-Т ектопичните импулси, възникващи след остър миокарден инфаркт, се отдава важно прогностично
значение и се причисляват към т. нар. „застраша-

ващи аритмии”. Въпреки това около половината
от пациентите, развиващи камерна тахикардия
или мъждене, нямат предшестващи „застрашаващи аритмии”, а половината от пациентите с такъв тип аритмии не развиват камерно мъждене.
Морфология на камерните ектопични импулси
Тъй като камерните ектопични импулси възникват в мрежата на Purkinje на камерния миокард, посоката на разпространение на деполяризацията през камерния миокард задължително е абнормна. Вълната на деполяризация се разпространява по-бавно от нормалното и следва
абнормен път. Тъй като общото време за разпространение на вълната на деполяризация е
увеличено, се увеличава и продължителността
на QRS-комплекса. Пътят на разпространение
на деполяризацията е абнормен, морфологията
на QRS-комплекса също е абнормна. Тъй като реполяризацията е абнормна (поради абнормната
деполяризация), SТ-сегментът и Т-вълната също
са абнормни. Продължителността на QRS-комплекса на даден камерен ектопичен импулс обикновено е 0,12 сек или повече. Това е същият времеви критерий, както и за бедрен блок, в който случай пътят на вътрекамерно провеждане
също е абнормен. При надкамерен импулс (синусов импулс, предсърден ектопичен импулс, предсърдна тахикардия, предсърдно трептене, нодални ектопични импулси, нодална тахикардия
и т. н.) с бедрен блок, както и при камерен ек-

топичен импулс деполяризационната вълна достига една от камерите задължително по-късно,
тъй като деполяризационната вълна не се разпространява по нормалните (бързо провеждащи)
вътрекамерни проводни пътища. При ектопичен импулс, възникващ от дясната камера, левокамерната деполяризация задължително закъснява и съставлява крайната част на QRS-комплекса. Тази ситуация е аналогична на съчетанието на надкамерен импулс с ляв бедрен блок. Освен това междукамерният септум се деполяризира отляво надясно при десен бедрен блок и левокамерни ектопични импулси, а се деполяризира отдясно наляво при ляв бедрен блок и деснокамерни ектопични импулси. Посоката на депо-

Фиг. 254. Камерен вулнерабилен период. Камерният миокард е вулнерабилен в крайната част на реполаризационния период (терминална част на Т-вълната), когато
част от камерния миокард е възстановена, а друга – не.
Камерна екстрасистола по време на този период може
да отключи самоиндуцирана продължителна аритмия.

Фиг. 252. Мониторен запис. Синусов ритъм с единична интерполирана камерна екстрасистола.
Първите четири съкращения са синусови. Преди края на Т-вълната на 4 съкращение се явява камерна екстрасистола.
Следващата Р-вълна от синусовия възел се появява на очакваното й място и се вижда върху крайната част на Т-вълната на камерната екстрасистола. Р-вълната се следва от нормален QRS-комплекс. Интервал 4-6 е почти колкото
интервали 1-2, 2-3, 3-4. Систолата се интерполира между две нормални синусови съкращения. Внимателен анализ
установява, че PR-интервалът на 6 е по-дълъг, отколкото на съкращения 1-4. Това означава, че деполяризацията на 5
съкращение се разпространява ретроградно през AV-възела и причинява удължаване на рефрактерния период.

Фиг. 253. Мониторен запис. Камерна екстрасистола с R-върху-Т-феномен. Четвърто, осмо, дванайсето и петнайсето
съкращения са R-върху-Т-феномен.
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ляризация на септума детерминира началната
част на QRS-комплекса. Ето защо даден камерен
ектопичен импулс с морфология на QRS-комплекса, SТ-сегмента и Т-вълната, идентични с тези,
наблюдавани при ляв бедрен блок, произлиза от
дясната камера (включително и дясната стра-

на на междукамерния септум) (фиг. 257). Обратно, камерен ектопичен импулс с конфигурация,
характерна за десен бедрен блок, произлиза от
лявата камера (включително и от лявата страна на междукамерния септум).
Следва продължение

Фиг. 255. Отвеждане V1. Синусов ритъм с камерна екстрасистола с R-върху-Т-феномен, която индуцира камерна тахикардия. Първите 2 съкращения са в синусов ритъм, следвани от камерна екстрасистола с R-върху-Т-феномен, следвана от 3
комплекса в синусов ритъм и при следващата екастрасистола с R-върху-Т-феномен се инициира камерна тахикардия.

Фиг. 256. Синусов ритъм с камерна екстрасистола с R-върху-Т-феномен, която поставя начало на камерно мъждене.

Фиг. 257. а) Синусов ритъм с камерна екстрасистола от дясната камера. Камерната екстрасистола е с конфигурация
на ляв бедрен блок. Преди променения QRS-комплекс няма Р-вълна. б) Синусов ритъм при ЛББ. Еднаква морфология на
QRS-комплексите с по-горната камерна екстрасистола (а). Тук всеки QRS-комплекс следва Р-вълна.
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