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след като възбудният импулс премине през 
предсърдията и AV-съединението, ако провеж-
дането се наруши на по-ниско ниво, настъпват 
вътрекамерни проводни нарушения. на еКг с 12 
отвеждания могат да се наблюдават следните 
нарушения в проводимостта: десен бедрен блок 
(дББ) – пълен или непълен, временен или посто-
янен; ляв бедрен блок (ЛББ) - пълен или непълен, 
временен или постоянен; ляв преден хемиблок 
(ЛПХБ), ляв заден хемиблок (ЛЗХБ). 

десен бедрен блок (дББ)
ако е налице пълно прекъсване в проводимост-

та на дясното бедро, не се наблюдават промени 
в посоката на деполяризация на междукамерна-
та преграда (фиг. 257, фаза 1) и няма промяна във 
времето и посоката на деполяризация на свобод-
ната стена на лявата камера, но деполяризация-
та на свободната стена на дясната камера (фиг. 
257, фаза 2) е забавена и удължена, тъй като де-
поляризационната вълна достига до деснокамер-
ния миокард забавено през миокарда на септу-
ма. Фаза 2 на деполяризацията започва по-късно 
от нормалното и продължава по-дълго, докато 
приключи, което причинява типичните промени 
в прекордиалната еКг (фир. 258, фиг. 259). QRS-
комплексите във V

1
 и V

6
 се различават от нор-

малните само в своята терминална част. сред-

ната продължителност на QRS-комплекса е удъл-
жена (тъй като фаза 2 на деполяризацията започ-
ва по-късно и продължава по-дълго от нормална-
та), нацепен R-зъбец се записва във V

1
 и раздвоен 

S-зъбец във V
6
. 

диагностични критерии за дББ (при наличие 
на синусов ритъм):
1. продължителност на QRS-комплекса 0,12 сек 

или повече
2. втори R-зъбец във V

1
 с оформяне на rsr’-, rSr’-, 

RSR’-,RSr’-конфигурация или с форма на М.

дОПъЛниТеЛни иЗМенениЯ, КОиТО МОгаТ да 
БъдаТ УсТанОВени При наЛичен дББ:

1. дълбок и деформиран S-зъбец в левите пре-
кордиални отвеждания (обикновено във V

4
, V

5
 

и V
6
), но може да се запише във V

3
 и дори във 

V
2
,ако сърцето е завъртяно срещу часовнико-

вата стрелка, а може да се запише само във 
V

6
, ако сърцето е завъртяно по часовниковата 

стрелка;
2. дълбоки и деформирани S-зъбци обикновено се 

регистрират в отвеждания I и aVL;
3. депресия на ST-сегмента и негативна Т-вълна 

се регистрират в десните прекордиални от-
веждания (обикновено във V

1
-V

3
). 

Важни негаТиВни КриТерии: 

1. средната фронтална ос на QRS-комплекса е 
обикновено в границите на нормата при неус-
ложнения пълен дББ. Оста може да се измести 
с 15-30º градуса надясно при поява на дББ, но 
дясното отклонение на оста на е характерен 
белег. 

2. началната част на QRS-комплекса е нормална 
във всички отвеждания, като разликата е в 
удължаване на късната част на комплекса (фиг. 
260). 
Основната причина всички части, с изключение 

на късната част на QRS-комплекса, да бъдат нор-
мални е, че посоката на септалната деполяриза-
ция не се променя, началото на QRS-комплекса ос-
тава непроменено и деполяризацията на свобод-
ната стена на лявата камера (определяща доми-
нантното отклонение на комплекса) остава неп-
роменена. Тъй като най-важните части на QRS-
комплекса остават непроменени при дББ, кри-
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Фиг. 258 Фиг. 259
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териите за нормален и патологичен волтаж, 
прогресия на R-зъбец и наличие на q-зъбец могат 
да се прилагат (т.е. може да се прилагат крите-
рии за деснокамерна хипертофия и миокарден ин-
фаркт). 

неПъЛен дББ

непълният дБ се диагностицира, когато са на-
лице: 
1. втори R-зъбец във V

1
 с характеристика на rsr’-, 

rSr’-, rSR’-, Rsr’-, RSR’- или M-конфигурация) и
2. продължителност на QRS-комплекса от 0,11 сек 

или по-малко (фиг. 261).

инТерМиТенТен дББ

дББ може да се появи вторично при налична 
миокардна исхемия или миокарден инфаркт, при 
белодробен емболизъм или като функционално 
нарушение при повишена надкамерна честота. 
ако подлежащите състояния бъдат коригирани, 
дББ може да изчезне и да се регистрира нормал-
но провеждане. 

дББ може да бъде и вроден и да се регистри-
ра при напълно нормално сърце. ако той е един-
ствената „аномалия”, не се приема за критерий 
за налично сърдечно увреждане. Може обаче да 
се появи при редица сърдечни заболявания като 
иБс, хипертония, белодробен емболизъм, карди-
омиопатия, миокардит, при наличен междупред-
сърден дефект и при тетралогия на Фало. 

ляв бедрен блок (лББ)
Пълното нарушаване в проводимостта на ля-

вото бедро причинява ЛББ, което забавя начало-
то и скоростта на деполяризация на свободната 
стена на лявата камера (фиг. 262). При ЛББ са на-
лице важни допълнителни промени като цялост-
но изместване на посоката на деполяризация на 
междукамерната преграда, което се отразява 

Фиг. 261. Непълен ДББ. Синусов ритъм. Налице е rSr’-конфигурация на QRS-комплекса във V
1
 с продължителност на 

QRS 0,09 сек. 

Фиг. 260. В лявата колна е представен нормален QRS-
комплекс с типична конфигурация, ST-сегмент и Т-вълна. 
Централната колона изобразява типичен ДББ. В пос-
ледната колона е представен записа от втора колона, 
но двукратно увеличен и се демонстрира факта, че във 
всички отвеждания доминиращото отклонение на QRS 
комплекса при ДББ е идентично с това при нормална 
вътрекамерна проводимост.
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на началната посока на QRS-комплекса във всич-
ки отвеждания – тези с начален r-зъбец имат при 
ЛББ начален q-зъбец, а отвежданията с начален q-
зъбец са вече с r-зъбец. 

Промените при ЛББ се отразяват на прекор-
диалната еКг (фиг. 263, 264). Конфигурацията на 
QRS-комплекса във V

1
 и V

6 
е напълно променена в 

сравнение с нормалната еКг. Продължителност-
та на комплекса е удължена (фаза 3 от фиг. 262 
започва по-късно и продължава по-дълго). Липсва 
q-зъбец във V

6
. 

Промените в камерната деполяризация причи-
няват вторични промени в камерната реполяри-
зация (промени в ST-сегмента и Т-вълната). чес-
то се регистрира депресия на ST-сегмента и не-
гативна Т-вълна в левите прекордиални отвеж-
дания. В I и aVL често се установяват промeни, 
подобни на тези във V

6
. При неусложнения ЛББ не 

се променя електрическата ос (фиг. 265). 

диагностични критерии за ЛББ
За да са изпълними критериите, е необходи-

мо ритъмът да е надкамерен и да липсва ка-
мерна преексцитация (допълнителна провод-
на връзка): 
1. продължителност на QRS-комплекса над 0,12 

сек;
2. липса на втори R-зъбец във V

1
, сочещ за нали-

чен дББ;
3. липса на септален q-зъбец във V

5
, V

6
 (и при 

хоризонтално сърце - I и aVL).

дОПъЛниТеЛни ОсОБенОсТи,  
чесТО среЩани При ЛББ:

1. в някои отвеждания QRS-комплексът може да 
бъде нацепен (I, aVL, V5-V6 на фиг. 265); 

2. QRS-комплексът във V
5
, V

6
, I и aVL е rsR’ или с 

форма на М или с широк R-зъбец; ако сърцето 
е завъртяно по посока на часовниковата стрел-
ка, във V

5
, V

6
, I и aVL се регистрира RS-комплекс;

Фиг. 262. Налице е липса на проводимост в система-
та на лявото бедро. Септалната деполяризация (1) е 
с променена посока, като тръгва от дясното бедро. 
Деполяризацията на лявата камера се забавя и е по-
продължителна от нормалната. Фиг. 263
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3. вторични ST-промени и негативна Т-вълна мо-
гат да се регистрират в левите прекордиални 
отвеждания и в I и aVL; 

4. обикновено в десните прекордиални отвежда-

ния ST-сегментът е елевиран и е налице висока 
Т-вълна;

5. S-зъбците в десните прекордиални отвежда-
ния често са патологично дълбоки;

6. началният r-зъбец в десните отвеждания може 
да бъде малък или да липсва; ако липсва, QRS-
комплексът е с дълбок Q-зъбец и липсва S-зъбец; 

7. в прекордиалните отвеждания посоката на Т-
вълната и на ST-сегмента са противоположни 
на оста на QRS-комплекса; 

8. съществува патологична разлика между оста 
на QRS-комплекса и на Т-вълната в периферни-
те отвеждания. 

Важни негаТиВни КриТерии При ЛББ:

1. оста на QRS-комплекса обикновено е в нор-
мални граници; тя може да се премести с 15-
30º наляво (фиг. 267 и 268), но патологичното 
ляво отклонение не е типичен белег на ЛББ. 
Когато ЛББ се съпътства от дясна ос е веро-
ятно наличието на деснокамерна хипертро-
фия; 

2. началната част на QRS-комплекса е с посока, 
обратна на тази при нормалната еКг. При на-
личен ЛББ не се прилагат критериите за ана-
лиз на QRS-комплекса, ST-сегмента и Т-вълната 
с изключение на определянето на електричес-
ката ос на QRS-комплекса. 

неПъЛен ЛББ

непълният ЛББ се диагностицира при липса на 
септален q-зъбец в левите прекордиални отвеж-
дания или в I и aVL при продължителност на QRS-
комплекса 0,10-0,11 сек. Така че единствената раз-
лика между пълния и непълния ЛББ е продължи-
телността на камерния комплекс. Пример за то-
ва е посочен на фигура 266. 

инТерМиТенТен ЛББ

ЛББ може да се появява интермитентно в за-
висимост от подлежащата патология, напри-
мер миокардна исхемия. Може да се регистрира 
и като функционално нарушение, свързано с по-
висока камерна честота, но се наблюдава много 
по-рядко отколкото при дББ. ЛББ може да изчез-
не и да се възстанови нормалната проводимост 
по лявото бедро. Фигури 267 и 268 представят 
състоянието на един и същи пациент с интер-
митентен ЛББ. 

КЛиничнО Значение

ЛББ обикновено отразява значимо сърдечно за-
боляване. най-често се регистрира при иБс, хи-
пертония, аортна стеноза и фиброзни промени 
в проводната система. наблюдава се и при дила-
тативна или хипертрофична кардиомиопатия, 
миокардит, остър ревматизъм, сифилис, сърдеч-
ни тумори, след кардиохирургия и при вродени 
сърдечни заболявания. Фиг. 264
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Фиг. 265. Синусов ритъм. QR-комплексът е 0,14 сек, като най-добре се измерва във V
6
. Дълбок S-зъбец се записва във 

V
1
. Няма вторични промени в R-зъбеца във V

1
. Няма начален q-зъбец във V

6
 (както и в I и aVL). Наблюдава се депресия 

на ST-сегмента в I, II и aVL. Електрическата ос на QRS-комплекса е +15º. 

Фиг. 266. Синусов ритъм с камерна честота над 100/мин – синусова тахикардия. По-дълбоки от нормалните S-
зъбци в десните прекордиални отвеждания и по-виски R-зъбци в левите отвеждания без да има септален q-зъбец 
във V

5
, V

6
, I и aVL. Междукамерната преграда се деполяризира отдясно наляво, а не отляво надясно, както е при 

нормалната ЕКГ. QRS е 0,11 сек, което насочва към непълен ЛББ. Т-вълната е нисковолтажна и ST-сегментът е под 
изоелектричната линия в левите прекордиални отвеждания. 
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Фиг. 267

Фиг. 268




