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Национална кардиологична болница

Въведение
Електрокардиограмата (ЕКГ) е
запис на сърдечните електрически потенциали (волтажи) чрез
метални електроди, поставени
върху телесната повърхност.
В действителност това е запис на потенциалните разлики
между поставените електроди.
Електродите са поставени върху кожата на ръцете, краката
и по прекордиалната стена на
гръдния кош (фиг. 1).

ЕКГ-отвеждания
Клиничната електрокардиография се основава на ЕКГ-запис от
различни отвеждания, обикновено дванадесет. ЕКГ-записът от
различните отвеждания може
да се съпостави с фотографиране на сърцето под различен
ъгъл. Всяко отвеждане притежава своя собствена ос, под която се вижда сърцето. Тъй като
камерното активиране започва
от разположените в дълбочина
влакна на Purkinje, разпростра-

акад. Илия Томов
Национална кардиологична болница
нява се встрани и се отдалечава от тези влакна, то електрическата активност се изобразява в съответните региони.
Стандартните ЕКГ - отвеждания са дванадесет: три биполярни стандартни – I, II, III, три униполярни периферни – aVR, aVL,
aVF, и шест униполярни прекордиални – V1, V2, V3, V4, V5, V6 отвеждания.
Стандартните периферни отвеждания са биполярни електроди, въведени от Einthoven. Отвеждане I (първо отвеждане) записва потенциала между лява
ръка и дясна ръка (фиг. 2). Ако
електрическият поток в сърцето се движи в посока от дясна
ръка към лява ръка, в I отвеждане се регистрира положителна
дефлекция. Отвеждане II (второ отвеждане) регистрира потенциала между дясна ръка и ляв
крак. Ако електрическият поток в сърцето се движи в посока към ляв крак, във II отвеждане се регистрира положителна
дефлекция. Отвеждане III (тре-

то отвеждане) регистрира потенциала между лява ръка и ляв
крак.
Отвежданията aVR, aVL, aVF
са усилени периферни отвеждания. Регистрацията на електрическите потенциали е представена на фиг. 2.
Периферните отвеждания са
във фронталната равнина. Ако
векторите им се насложат един
върху друг на една диаграма,
шестте отвеждания ще оформат кръг (360°). Прието е посоката към лява ръка да се бележи с 0°. В тази координатна
система положителните градуси са при завъртане по часовниковата стрелка, а негативните
– при завъртане срещу часовниковата стрелка (фиг. 3). По такъв начин I, II, III отвеждания са
съответно на 0°, 60° и 120°, а
aVR, aVL, aVF – съответно на
-150°, -30° и + 90°.
Няколко десетилетия след въвеждането на ЕКГ от Lepeschkin,
през 1930 г. са въведени прекордиалните отвеждания, кои-

Фиг. 1. Места на поставяне на електродите - стандартни позиции с периферни електроди на крайниците
(А), периферни електроди, поставени в ключичната област и върху хипохондриума (Б), електроди за мониторен
контрол (В).
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то регистрират електрическия
поток в хоризонталната равнина. Положителният електрод се
поставя на прекордиума.
По такъв начин електрокардиограмата с 12 отвеждания да-

ва триразмерна пространствена ориентация (фиг. 4).

Основи на сърдечната
електрофизиология
Преди да обсъдим принципите

на повърхностната електрокардиография, ще разгледаме накратко някои основни аспекти на
сърдечната електрофизиология.
Съблюдаването на някои основни принципи е необходимо при

Фиг. 2. ЕКГ-отвеждания
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 1, 2002

5

6

Фиг. 3

клиничната интерпретация на
ЕКГ.
Мускулните клетки на сърцето
формират синцитиум и са свързани помежду си така, че електрическият импулс може лесно
да преминава от клетка в клетка. Разпространението на електрическия импулс не е толкова
просто, тъй като някои групи
клетки са способни да провеждат по-бързо електрическия импулс. Тези специализирани клетки образуват предсърдния проводен тракт, AV-възела, снопа
на His, лявото и дясното бедро
и дисталната част на камерната проводна система.
В състояние на покой кардиомиоцитите са “поляризирани”,

Фиг. 4.
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като вътрешността на клетката е негативно заредена в сравнение с външната повърхност.
Този електрически потенциал е
в резултат на йонен градиент
през клетъчната мембрана. Концентрацията на калиевите йони (К+) е по-висока вътреклетъчно, докато концентрацията на натриевите йони (Na+) е
по-висока извънклетъчно. В резултат на различни стимули започва йонен транспорт през
клетъчната мембрана – бързо
навлизане на Na+, което води до
бързо намаляване на вътрешния
отрицателен потенциал. Този
процес е известен като “деполяризация”.
Сърцето функционира чрез

ритмично съкращение, при което изпомпва неокислена кръв
към белия дроб, откъдето поема вече окислената кръв и я изпомпва в системното кръвообращение. Електрическият ток
преминава през предсърдията и
камерите и предизвиква тяхното съкращение. Този ток се произвежда от клетките-водачи на
ритъма, наречени още пейсмейкърни клетки (pacemaker cells),
провежда се през специализирани проводни клетки, изграждащи проводната система на сърцето, и се разпространява в работния миокард чрез кардиомиоцитите (фиг. 5, 6). ЕКГ регистрира само генерираните в сърцето токове.
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Възбудно-проводната система
на сърцето е представена на
фиг. 7. Нормално електрическият импулс се заражда в синусовия възел, наречен още синоатриален или SA-възел. Той се намира в дясното предсърдие, близо до устието на горната празна вена. Представлява малко

Фиг. 5

Фиг. 6. Основни дефлекции и времеви интервали на ЕКГ

струпване на клетки, способни
автоматично да генерират
електрически стимули (сигнали).
От синусовия възел електрическите стимули преминават първо през дясното предсърдие, а
след това през лявото. По такъв начин SA-възелът изпълнява
ролята на водач на нормалния
ритъм на сърцето.
Отначало електрическият импулс, който преминава през дясното и лявото предсърдие, ги

активира и предизвиква тяхното синхронно съкращение, като
кръвта от предсърдията преминава през митралната и трикуспидалната клапа и изпълва
дясната и лявата камера. След
това електрическият стимул
преминава през единствената
проводна връзка между предсърдията и камерите - атриовентркуларното съединение
(AV junction) (което включва
AV-възела и снопа на His) и през

лявото и дясното бедро импулсът достига до камерния работен миокард.
Атриовентрикуларното съединение (AV junction), което изпълнява функцията на свързващ
мост между предсърдията и камерите, се разполага в основата на междупредсърдната преграда и се насочва към междукамерната преграда. Състои се от
две части: горна или проксимална част, включваща AV-възела,

Фиг. 7. Образуване на основните ЕКГ-отклонения
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и долна или дистална част, наречена сноп на His (носеща името на физиолога, описал неговата функция). В някои ръководства AV-възел и AV-съединение са
синоними. Снопът на His се разклонява на дясно бедро, провеждащо електрическия стимул към
дясната камера, и ляво бедро,
чрез което се активира лявата
камера.
Електрическият стимул се разпространява симултанно през
лявото и дясното бедро до работния камерен миокард чрез
мрежа от специализирани проводящи клетки, наречени влакна
на Пуркинйе (Purkinje fibers).
Снопчетата от проводната
система между предсърдията и
камерите образуват AV-проводната система, която се състои
от: 1) монофасцикуларен път –
AV-възел и сноп на His; 2) бифасцикуларен път – ляво и дясно
бедро; 3) трифасцикуларен път
– преден и заден фасцикул на лявото бедро и успоредна част на
дясното бедро (фиг. 8).
При нормални условия, когато
ролята на водач на ритъма се
изпълнява от синусовия възел,
AV-съединението служи за преносител на електрическия импулс към камерите. При някои
условия обаче АV-съединението
може да изпълнява функцията на
независим водач на ритъма на

Фиг. 8
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съцето. Например, ако синусовият възел престане да функционира, АV-съединението може да
бъде задействано като заместителен водач на ритъма. В тези случаи е налице не синусов,
а ритъм от АV-съединението.
ЕКГ-находката е характерна.
И както електрическата стимулация на предсърдията причинява тяхната контракция и изпомпване на кръв към камерите,
електрическата стимулация на
камерите води до съкращението им и изпомване на кръв към
малкия кръг на кръвообращение
и към системната циркулация.

Сърдечна
проводимост
и автоматизъм
Скоростта на провеждане на
електрическия импулс през различните структури на сърцето
е различна. Тя е бавна през АVвъзела и най-бърза през влакната на Пуркинйе. Относително
бавното провеждане на импулса през АV-възела е с функционално значение, тъй като удължава
времето на пълнене на камерите с кръв преди началото на камерното съкращение.
Освен с проводимост, сърцето се характеризира и с автоматизъм. Автоматизмът се изразява в способността на някои
миокардни клетки да функцио-

нират като клетки-водачи на
ритъма, т.е. да генерират електрически импулс, който да се
предава на цялото сърце. Нормално, както бе казано преди,
синусовият възел е първичният
водач на ритъма на сърцето.
При определени условия други
клетки (от предсърдия, АV - съединение или камери) магат да
изпълняват тази функция.
Терминът “синдром на болния
синусов възел” се използва в клиничната практика за болни с
подтисната функция на синусовия възел. Тези болни могат да се
оплакват от световъртеж или
синкоп (загуба на съзнание) поради периоди на ексцесивна брадикардия. При други условия автоматизмът на водачите на ритъма извън синусовия възел може да бъде абнормно повишен
и тези ектопични пейсмейкъри
могат да се съревновават със
синусовия възел при контрола на
сърдечната честота. Бързите
последователни ектопични импулси се изразяват като абнормна тахикардия.
Познаването на нормалната
физиология на зараждането и
предаването на електрическия
импулс в сърцето може да обясни появата на някои ритъмни
нарушения. Например дисфункцията на синусовия възел може
да доведе до редица ритъмни
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нарушения, включени в разнообразните форми на “синдрома на
болния синусов възел”. Блокирането на предаването на импулса през АV-съединението може
да доведе до различни степени
на AV-блок. Заболявания, засягащи бедрата, се изявяват с бедрени блокове. Всяко заболяване,
засягащо камерния миокард, може да доведе до явни изменения
в нормалния образ на ЕКГ.

Електрокардиографски
дефлекции
ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ И
РЕПОЛЯРИЗАЦИЯ
Досега използвахме термина
“електрически стимул”, определящ разпространението на електрическия импулс през предсърдията и камерите. По-правилно
e електрическата стимулация
да се означава с термина деполяризация. Възвръщането на изходното състояние на кардиомиоцита след деполяризацията
се нарича реполяризация. Тези
термини произлизат от факта,
че миокардните клетки на предсърдията и камерите в покой са
поляризирани, т.е. те притежават повърхностен електрически заряд. Трябва да се отбележи,
че външната страна на клетъчната им мебрана е заредена положително, а вътрешната - отрицателно (около -90 mV). Поляризацията на клетъчната мембрана се дължи на разлика в йонната концентрация вън и вътреклетъчно.
Когато миокардната клетка се
стимулира, тя се деполяризира.
В резултат на това външната
страна на клетката в зоната
на стимулацията става електронегативна, докато вътрешната страна се позитивира. Това причинява електрическа волтажна разлика между стимулираната и нестимулираната външна повърхност на клетката. В
резултат на това се образува
слаб електрически ток, разпространяващ се по дължината на
клетката, стимулацията причинява деполяризация, в резултат
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на което цялата клетка се деполяризира. За отделните кардиомиоцити процесите на деполяризация и реполяризация се
осъществяват в една и съща посока. За сърцето като цяло деполяризацията се осъществява
от ендокард към епикард, реполяризацията се разпространява
в обратна посока (фиг. 9).
Токът на деполяризация се записва на повърхностната ЕКГ
като Р-вълна (когато предсърдията са стимулирани и
се деполяризират) и като
QRS-комплекс (когато камерите са стимулирани и се деполяризират).
След известно време изцяло
стимулираните и деполяризирани клетки започват да се връщат към изходното си състояние. Малък участък от външната част на клетката се позитивира отново и реполяризацията
се разпространява по дължината на клетката, докато тя не
се реполяризира изцяло. Камерната реполяризация се записва на ЕКГ като ST-сегмент,
Т-вълна и U-вълна. Предсърдната реполяризация обикновено
се завоалира от камерния потенциал.
ЕКГ регистрира електрическата активност на голяма маса
от предсърдните и камерните
клетки, а не на единични клетки. Докато сърдечната деполяризация и реполяризация нормално са синхронни, ЕКГ е в състо-

Фиг. 9a

яние да регистрира тези електрически потоци като специфични комплекси (Р-вълна, QRSкомплекс, ST-сегмент, Т-вълна и
U-вълна).
Накратко: Независимо дали ЕКГ
е нормална или патологична, чрез
нея се записват две основни състояния: 1) деполяризация, поток
на стимулация на целия миокард,
и 2) реполяризация, връщането
на стимулирания миокард до изходно състояние.
ОСНОВНИ ЕКГ-ДЕФЛЕКЦИИ:
Р-ВЪЛНА,
QRS-КОМПЛЕКС, ST-СЕГМЕНТ,
Т-ВЪЛНА И U-ВЪЛНА
Разпространението на импулса през предсърдията и камерите е последвано от възстановяването на предсърдията и камерите до изходното им състояние и това води до регистриране на електрическите токове
на ЕКГ. Освен това, всяка фаза на
електрическо активиране на структурите се изразява със специфична вълна или комплекс (фиг.
7). Основните ЕКГ-дефлекции се
бележат по азбучен ред на латинската азбука и започват с
Р-вълната.
Р-вълна
QRS-комплекс
ST-сегмент
Т-вълна
U-вълна

предсърдна деполяризация
камерна деполяризация
камерна реполяризация

Р-вълната отразява разпространението на импулса през пред-
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Фиг. 9
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Фиг. 9

сърдията (предсърдна деполяризация). QRS-комплексът отразява разпространението на импулса през камерния миокард (камерна деполяризация). ST-сегментът
и Т-вълната отразяват възстановяването на стимулирания миокард към изходно състояние (камерна реполяризация).
U-вълната е малка дефлекция
след Т-вълната и представлява
крайната фаза на камерната реполяризация, като механизмът
й не е изяснен.
Предсърните ST-сегмент (Sta)
и Т-вълна (Ta) обикновено не се
наблюдават в нормалната ЕКГ,
тъй като са с ниска амплитуда.
Освен това, рутинната ЕКГ е
несензитивна за електрическата активност по време на
разпространението на импулса
през AV-съединението (AV-възел
и сноп на His). Електрическият
импулс се разпространява през
АV-съединението във времето
между началото на Р-вълната и
началото на QRS-комплекса. Този
интервал, известен като PR-интервал, дава представа за времето, необходимо на електрическия импулс да се разпространи през предсърдията и да преНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 1, 2002

мине през AV-съединението.
Накратко: Последователността P-QRS-T отразява повтарящия се цикъл на електрическото
активиране на сърцето, започващ от преминаването на електрическия импулс през предсърдията (Р-вълна) и завършващ с
възстановяване на възбудения камерен миокард до изходно състояние (ST-T последователност).
Този сърдечен цикъл се повтаря
многократно.
Оформянето на основните
дефлекции на ЕКГ са свързани с
деполяризацията и последващата реполяризация на предсърдията и камерите (фиг. 6):
1. Генерирането на импулса в
синусовия възел (SA-възел) се
записва като изоелектрическа линия. Електрическият импулс, генериран от много малката мускулна маса на SA - възела е толкова слаб, че при
стандартни условия не може
да бъде записан от повърхностните електроди.
2. Активирането на предсърдния миокард – предсърдната
деполяризация, се изобразява
на ЕКГ като P-вълна.
3. По време на активирането

на AV-възела и снопа на His ЕКГлинията е на изоелектрическата линия, тъй като се деполяризират много малки структури, които не могат да
се изобразят на ЕКГ.
4. Камерната деполяризация,
при която отначало се деполяризира междукамерната
преграда, последвана от свободната стена на камерите,
се записва като дефлекция с
два или три зъбеца с различен поляритет, които оформят QRS-комплекса.
5. Когато двете камери са напълно активирани, на ЕКГ се
записва изоелектрическа линия - ST-сегмент.
6. По време на реполяризацията на камерите (съответстваща на фаза 3 от акционния потенциал), на ЕКГ се
записва Т-вълна. По правило
Т-вълната е със същия поляритет, както основното отклонение на QRS-комплекса. Когато в QRS-комплекса доминира висок R-зъбец, обикновено се регистрира положителна Т-вълна. Когато доминират Q-зъбец или QS-зъбец,
налице е негативна Т-вълна.
7. В зоната на късната реполяризация (след Т-вълната) се
регистрира U-вълна (с противоречива етиология).
Освен сърдечната честота, на
ЕКГ могат да се изчислят такива
параметри като AV-проводно
време, време на обща камерна
деполяризация, продължителност на камерната електрическа систола. Някои времеви интервали трябва да се познават
добре (фиг. 6):
1. RR-интервалът (РР - интервалът) е интервалът между
върховете на два последователни R-зъбци (две последователни Р-вълни). Продължителността е обратно пропорционална на сърдечната
честота.
2. PR-интервалът е времето от
началото на Р-вълната до първото отклонение на QRS- комплекса. Това е AV-проводното
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време, което включва и времето на провеждане на импулса през предсърдията.
3. QRS-интервалът е времето
от началото на камерния комплекс до края на S-зъбеца (или
R-зъбеца, ако S липсва). Този
интервал отговаря на времето на камерно активиране.
4. QT-интервалът започва от
началото на QRS-комплекса и
завършва с края на Т-вълната.
Той отразява времето на
електрическата систола на
камерите и включва камерното активиране (QRS - комплекс), времето на цялостно
активиране на миокарда (STсегмент) и камерната реполяризация (Т-вълна).

Фиг. 13а. Бързо изчисляване на сърдечната честота според "правилото на 300"

на камерите се обозначават като QRS-комплекс (фиг. 10). Нисковолтажните зъбци се бележат с
малки, а нормално или високовол-

тажните зъбци – с големи букви.
Първата положителна дефлекция се обозначава като R/r-зъбец.
Всяка следваща позитивна въл-

Номенклатура на QRSкомплекса
Резките дефлекции в резултат
на електрическото активиране

Фиг. 10
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 1, 2002

Фиг. 11. Измерване на продължителността на QRS-комплекса и амплитудата на някои ЕКГ-отклонения
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Фиг. 12

на се обозначава като R’/r’. Негативната вълна, слизаща под
изоелектрическата линия и следваща R/r-зъбеца, се бележи като
S/s-зъбец. Всeки зъбец преди R/rзъбеца се бележи като Q/q - зъбец.

Разграфяването на ЕКГ - хартията на квадрати позволява измерването на волтажите или
продължителността на P-QRS-Tотклоненията. На фиг. 11 са
представени някои параметри,
подходящи за измерване при

QRS-комплекса.
ЕКГ- ХАРТИЯ
P-QRS-T-последователността
се записва на специална ЕКГ - милиметрова хартия (фиг. 12). Тази хартия е разграфена на малки

Фиг. 13б
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 1, 2002
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Фиг. 14

квадратчета и големи квадрати. Всеки малък квадрат е с
площ 1 квадратен милиметър (1
mm2). Обикновено хартията по
време на записа се движи със
скорост 25 mm/sec. Тогава при
хоризонталния анализ всяко деление отговаря на 0,04 sec (25
mm/sec х 0,04 sec = 1 mm). Между всеки 5 малки квадрата има
дебела линия, оформят се големи квадрати и по такъв начин в
хоризонталното измерване разстоянието между две дебели линии отговаря на 0,2 sec (5 х 0,04
sec= 0,2 sec).
Така ЕКГ може да се разглежда
като движеща се графика, която в хоризонталната равнина
измерва времето, разделено на
участъци от 0,04 и 0,2 sec.
Определянето на сърдечната
честота по ЕКГ-записа може да
се извърши според “правилото
на 300” (фиг. 13). Според това
правило, при постоянна скорост
на движение на ЕКГ-хартията
от 25 mm/sec се намира R-зъбец
или Р-вълна, които да съвпадат
с дебела линия на ЕКГ-хартията
и се измерва разстоянието до
следващия R-зъбец или следваща
Р-вълна. Пет малки квадратчета или 1 голям квадрат от 5 mm
отговарят на 1 сeкунда. Интервал от 1 голям квадрат отговаря на сърдечна честота 300/1=
300 удара в минута, от 2 квадрата - на честота 300/2 = 150
удара в минута, от 3 квадрата
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– на честота 300/3 =100 удара в
минута и от 4 квадрата на честота 300/4 = 75 удара в минута
(фиг. 13а, 13б). Изчислението се
прави по формулата:

калибрирани така, че регистрират сигнали от 1 mV като дефлекция от 10 mm. Апаратурата
обикновено има специален бутон, който произвежда откло-

300
Сърдечна
честота (мин.) = RR(PP) измерени според разстоянието
от големи квадрати

При аритмична сърдечна дейност измерванията се правят
за интервал от 30 квадрата.
(фиг. 14). Изчисляват се 2 интервала от по 15 квадрата или два
периода от по 3 секунди. Всеки
квадрат е равен на 0,2 сек. Изброяват се комплексите (P-вълни,
F-вълни или QRS-комплекси) в тези 30 квадрата и се умножават
по 10.
Вертикално ЕКГ отразява волтажа или амплитудата на
ЕКГ-дефлекциите. Точният волтаж може да се измери, тъй
като електрокардиографите са
калибрирани така, че сигнал от
1 миливолт да предизвиква дефлекция с аплитуда от 10 mm (фиг.
15). При болшинството апарати обаче могат да се записват
дефлекции при двойно по-ниска
или двойно по-висока амплитуда.
ОСНОВНИ ЕКГ-ИЗМЕРВАНИЯ
И НЯКОИ НОРМАЛНИ
СТОЙНОСТИ
Стандартизиращи бележки
Най-често ЕКГ-апаратите са

нение от 1 mV. При коректно
калибриране на апарата, стандартният маркер е правоъгълна дефлекция с височина 10 mm.
Ако апаратът не е коректно
стандартизиран, сигналът от
1 mV ще предизвика дефлекция,
по-голяма или по-малка от 10
mm, и амплитудата на Р - вълната, QRS-комплекса или Т-вълната
ще бъде по-голяма или по-малка
от нормалната. Стандартизираното отклонение трябва да
бъде еднакво при всички апарати.

Фиг. 15
(Продължава в следващия брой)

