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1. Левокамерна 
хипертрофия

ЕКГ-диагностиката на левока-
мерната хипертрофия се базира 
основно на увеличените волтажи 
на QRS-комплексите, генерирани 
от лявата камера. Нарастване-
то на левокамерната мускулна 
маса засилва насочените наляво 
и назад електрически сили на QRS-
комплекса. Свободната стена на 
хипертрофиралата лява камера 
се приближава към гръдната 
стена и по този начин - и към 
прекордиалните отвеждания. 
При едновременното наличие на 
левокамерна дилатация допъл-
нително се увеличава епикард-
ната повърхност на лявата ка-
мера, която е в близък контакт 
с гръдната стена. Тези фактори 
допълнително допринасят за уве-
личаване на амплитудата на QRS-
комплексите в прекордиалните 
отвеждания. Увеличението на де-
белината на лявата камера удъл-
жава времето на камерна акти-
вация и може да причини забавяне 
на началото на вътрешното от-
клонение в левите прекордиални 
отвеждания, както и удължаване 
на общата продължителност на 
QRS-комплекса (фигури 56 и 57).

Често се наблюдават вторични 
промени в ST-сегмента и Т-вълна-
та (фиг. 58). Поради забавеното 
приключване на деполяризацион-
ния процес от ендокарда кам епи-
карда, реполяризацията може да 
започне в субендокардните, вмес-
то в субепикардните миокардни 

слоеве. Промяната в посоката на 
възстановителния процес е свър-
зана с промяна в посоката на SТ- 
и Т-векторите. Може да възникне 

относителна миокардна исхемия 
поради несъответствие между 
повишената левокамерна маса и 
коронарния кръвоток дори при 
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липса на заболяване на коронарни-
те артерии. В типичните случаи 
на левокамерна хипертрофия 
посоката на SТ- и Т-векторите е 
противоположна на посоката на 
електричните сили на QRS-ком-
плекса.

ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ

Предлагани са множество кри-
терии за електрокардиограф-
ската диагностика на левока-
мерната хипертрофия. По-долу 
са представени само най-често 
използваните и общоприети от 
тях. Останалите са включени в 
таблица 2.

За наличие на левокамерна 
хипертрофия може да се пред-
полага в случаите, когато са 
изпълнени един или повече от из-
броените по-долу критерии. Те са 
базирани основно на предложени-

те от Sokolow и Lyon. Приложими 
са само, ако продължителността 
на QRS-комплекса е по-малка от 
0.12 sec.

ПЕРИФЕРНИ ОТВЕЖДАНИЯ
1. R-зъбец в отвеждане I + S-зъ-

бец в отвеждане III > 25 mm.
2. R-зъбец в aVL > 13 mm.
3. R-зъбец в aVF > 20 mm.
4. S-зъбец в aVR > 14 mm.
ПРЕКОРДИАЛНИ ОТВЕЖДАНИЯ
5. R-зъбец във V5 или V6 > 27 

mm.
6. R-зъбец във V5 или V6 + S-зъ-

бец във V1 > 35 mm.
7. Най-високият R-зъбец + най-

дълбокият S-зъбец в пре-
кордиалните отвеждания > 
45 mm.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПОДКРЕПЯЩИ 
ДИАГНОЗАТА КРИТЕРИИ
8. Начало на вътрешното от-

клонение във V5 или V6 ≥ 0.05 
sec.

9. Депресия на SТ-сегмента и 
инверсия на Т-вълната в ле-
вите прекордиални отвеж-
дания и в тези периферни 
отвеждания, в които основ-
ната дефлексия на QRS-ком-
плекса е положителна при 
наличие на един или повече 
от посочените по-горе при-
знаци.

Romhilt и Estes предлагат точ-
кова система (point-score system), 
която използва комбинация от 
различните белези, посочени в 
таблица 3. Наличие на левока-
мерна хипертрофия се приема 
при общ сбор на точките 5 или 
повече и вероятна, ако сборът 
е 4. 

Casale и сътрудници предлагат 
два набора от волтажни крите-
рии (Cornell voltage) за диагнос-
тиката на левокамерната хипер-
трофия съобразно пола на пациен-
тите. Левокамерна хипертрофия 
е налице, ако сумата от R-зъбеца 

Критерий

Чувст-
вител-
ност 
(%)

Специфич-
ност (%) 

(фалшиво-
положи-
телни)

S V1 или SV2+RV5≥35
S V1+RV5 или V6 >30
S V1 или V2 + RV5 
или V6 >35
SV2+RV4 или RV5>35
R + S > 40
S V1 + RV5 >30
SV2 + RV5 >35
RS > 35
S V1+RV5>33 (жени)
S V1+RV5>36 (мъже)
RV5 ≥ 20
S V1 или SV2 + RV6 >40
SV2 + RV5 RV6 >45
Ел. ос = -30° 
или повече
RaVL >7.5
RV6 >RV5
RV6 >20
S V1 ≥ 24
Индекс на Lewis* 
= + 17 или по-висок
RaVL ≥11
R1 >13
RaVL >12
R1 >15
RaVL >13
RaVF >19

56
56
56

56
55
51
50
41
39

38
38
34
24

23
23
22
19
18

13
11
9
8
8
1

13
11
12

15
14
11
11
9
7

9
3
3
13

4
11
2
0
2

1
0
0
0
0
1

Таблица 2. Чувствителност и спе-
цифичност на някои критерии за 
диагностика на левокамерната 
хипертрофия. * Индекс на Lewis = 
(R1 – R3) + (S3 – S1).  (Romhilt DW, 
Bove KE, Norris RJ, et al. Circulation 
40:185, 1969).Фиг. 57
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в отвеждане aVL плюс S-зъбеца 
във V3 е по-голяма от 28 mm при 
мъжете и 20 mm при жените. 
Roberts и Day и Odom и сътр. при-
емат като индикация за левока-
мерна хипертрофия сборът от 
волтажите на QRS-комплексите 
в дванадесетте отвеждания над 
175 mm при лица над 40 години.

Предлагаме за ежедневната 
практика следните по-опро-
стени критерии за диагноза на 
левокамерна хипертрофия* (при 
нормално калибриран апарат):
1. R-зъбци, надвишаващи 27 mm в 

поне едно или повече перифер-
ни отвеждания - V4, V5 или V6.

2. Най-високият R-зъбец в което 
и да е от отвежданията V4, 
V5 или V6, плюс най-дълбокият 
S-зъбец в което и да е от от-
вежданията V1, V2 или V3, над-
хвърлящ 40 mm.

3. S-зъбци, надхвърлящи 30 mm, в 
кое да е от отвежданията V1, 
V2 или V3.

4. R-зъбец в aVL, надвишаващ 13 
mm.

5. R в aVF, надвишаващ 20 mm.
6. Време на камерно активиране 

(време на вътрешно отклоне-
ние) над 0.04 sec (т.е. равно 
или надвишаващо 0.05 sec)**

7. Абнормна депресия на ST-сег-
мента над 1 mm под изоелек-
тричната линия в кое да е от-
веждане срещу лявата камера 
(т.е. V4, V5 или V6 и I и aVL при 
хоризонтална позиция на сър-
цето или във II и aVF при вер-

тикална позиция на сърцето).

8. Инверсия на Т-вълната в отвеж-
данията срещу лявата каме-
ра (изброени в т. 7 по-горе).

За съжаление не съществуват 
международно възприети крите-
рии за диагноза на левокамерна 
хипертрофия. Изброените по-
горе критерии са общо, но не 
универсално възприети. Волтаж-
ните критерии (от 1 до 5 по-го-
ре) обикновено са чувствителни. 

1. Амплитуда - всяко едно от изброените:
a. най-високият R-зъбец или най-дълбокият S-зъбец в периферните 
отвеждания ≥ 20 mm
б. S-зъбец във V1 или V2 ≥ 30 mm
в. R-зъбец във V5 илиV6 ≥ 30mm

3 точки

2. Промени в ST-T-сегмента (типична характеристика на левокамерно 
напрежение с изместване на ST-T-вектора в посока, обратна на 
посоката на средния QRS-вектор)
Без дигиталис
С дигиталис

3 точки
1 точка

3. Левопредсърдно заангажиране
Терминалният негативитет на Р-вълната във V1 е с дълбочина 1 mm или 
повече и с продължителност 0.04 sec или повече

3 точки

4. Ляво отклонение на електрическата ос -30° или повече 2 точки

5. Продължителност на QRS-комплекса ≥ 0.09 sec 1 точка

6. Вътрешно отклонение във V5 и V6 ≥ 0.05 sec 1 точка

Таблица 3. Point-Score System

Забележка: *Левокамерната хипертрофия е стадирана патология (а не патология, която или присъства, или отсъства, какъвто е 
например пълният бедрен блок). Ето защо при нея няма “диагностични” критерии. Съществува цяла съвкупност от критерии, които 
могат да говорят за наличие на левокамерна хипертрофия. Някои от тях са по-чувствителни, отколкото специфични, а други са по-
чувствителни и специфични. Най-общо, колкото повече критерии са изпълнени, толкова диагнозата е по-вероятна. 

** Малките квадратчета върху ЕКГ-хартията измерват продължителност от 0.04 sec и се приема, че не е възможно да се отчетат 
разлики в продължителността, по-малки от 0.01 sec. Ако се приеме това условие, то изразът “надвишаващ 0.04 sec” има същия смисъл, 
както и “равен или надвишаващ 0.05 sec”.

Фиг. 58
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Като такива, те често са изпъл-
нени при липса на дефинитивни 
клинични или патологични данни 
за левокамерна хипертрофия. R-
зъбци с амплитуда, по-висока от 
възприетата за нормална, или Q-
зъбци с дълбочина, по-голяма от 
нормалната, често се срещат 
при лица с тънка гръдна стена, 
(особено ако редовно се зани-
мават с физическа активност, 
която може да предизвика “физио-
логична” хипертрофия). Ако са из-
пълнени само волтажните крите-
рии, ЕКГ-записът е по-добре да се 
интерпретира като “изпълнени 
волтажни критерии за левока-
мерна хипертрофия” отколкото 
“наличие на левокамерна хипер-
трофия”, тъй като първото съ-
стояние може да бъде нормално, 
особено при пациенти с тънка 
гръдна стена. Това е добър при-
мер за “вторична“ интерпрета-
ция на електрокардиограмата с 
оглед наличните клинични данни.

Удължаването на времето на 
камерна активация е по-специфи-
чен критерий, но относително 
по-слабо чувствителен от вол-
тажните критерии.

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И 
СПЕЦИФИЧНОСТ НА 
КОМБИНИРАНИТЕ КРИТЕРИИ

Когато за диагнозата се изисква 
изпълняването на два или повече 
критерия, степента на досто-
верност намалява. 

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И 
СПЕЦИФИЧНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ 
КРИТЕРИИ

Чувствителността и специфич-
ността на отделните критерии 
са представени на таблици 2 и 4. 
Най-често използваните крите-

рии са включени в таблица 4. Те 
са подредени в ред на понижава-
не на тяхната чувствителност.

ВОЛТАЖНИ КРИТЕРИИ

Най-общо високият волтаж в 
прекордиалните отвеждания е 
най-чувствителният критерий 
за диагностиката на левока-
мерната хипертрофия. Най-по-
пулярният критерий (т.е. SV1+
RV5 или V6 > 35 mm или най-ви-
сокият R-плюс най-дълбокия S-
зъбец в прекордиалните отвеж-
дания > 45 mm) има чувствител-
ност 45% или по-малко, но фалши-
во-положителните резултати са 
също приемливи, варирайки около 
7% или по-малко.

Високият волтаж в периферни-
те отвеждания се проявява по-
рядко. Използвайки критериите 
RaVL > 11 mm или R1+S3 > 25 mm 
се диагностицират само 11% от 
сърцата с хипертрофия, но тези 
критерии са високоспецифични, 
без фалшиво-положителни резул-
тати.

НАЧАЛО НА ВЪТРЕШНОТО 
ОТКЛОНЕНИЕ

Забавянето на началото на 
вътрешното отклонение в от-
веждания V5 или V6 до 0.05 sec или 
повече се приема за относител-
но нечувствителен, но високо 
специфичен критерий. Смята се, 
че този критерий е високо спе-
цифичен, но при наличието му са 
манифестирани и други признаци 
на левокамерна хипертрофия.

ПАТОЛОГИЧНО ЛЯВО 
ОТКЛОНЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ОС

Патологично ляво отклонение 
на електрическата ос от –30º 
или повече е относително не-

задоволителен белег за левока-
мерна хипертрофия при само-
стоятелното му използване. Той 
е сравнително нечувствителен 
и неспецифичен. Тези резултати 
са в съгласие със съобщенията на 
Grant за липса на корелация меж-
ду масата на сърцето и лявото 
отклонение на електрическата 
ос. Вероятно причина за пато-
логично лявото отклонение на 
електрическата ос са левокамер-
на фиброза с ляв преден хемиблок. 
При пациентите с левокамерни 
фиброзни увреждания може да 
съществува, но може и да липсва 
левокамерна хипертрофия. 

ДРУГИ ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ 
ПРОМЕНИ ПРИ ЛЕВОКАМЕРНА 
ХИПЕРТРОФИЯ

Патологична прогресия на 
R-зъбеца в прекордиалните 
отвеждания

Смята се, че при левокамерна 
хипертрофия често е налице ля-
во отклонение на зоната на пре-
ход в прекордиалните отвежда-
ния (т.е. отношение R/S < 1 във 
V5), което обаче не е подкрепено 
от анатомично корелационно 
проучване. Въпреки това често 
се отчита бавна прогресия на 
R-зъбеца в десните и средните 
прекордиални отвеждания. По-
някога в отвеждания V1, V2 и 
дори V3 липсват R-зъбци, което 
предизвиква поява на QS-форма 
в тези отвеждания, наподобява-
ща антеросептален миокарден 
инфаркт (фиг. 59).

Липса на Q-зъбец в левите 
прекордиални отвеждания

При повечето здрави лица в 
левите прекордиални отвежда-
ния се записват Q-зъбци. Това е 
особено често в млада възраст. 
При пациенти с левокамерна 
хипертрофия Q-зъбците често 
понижават амплитудата си или 
въобще не се записват (фиг. 59). 
Липсата на Q-зъбец в левите пре-
кордиални отвеждания е свързана 
с лявото отклонение на първона-
чалните QRS-електрически сили, 
което е причина и за понижената 
амплитуда на R-зъбеца в десните 
прекордиални отвеждания. Като 

Критерий Чувствител-
ност (%)

Специфичност (%) 
(фалшиво-положителни)

R+S >45 mm
SV1+RV5 или RV6 >35mm
ВВО V5 или V6=0.05-0.07 sec
RV5 или RV6 >26 mm 
RaVL > 11 mm
R1+S3 >25mm
SaVR >14 mm
RaVF >20 mm

45
43
29
25
11
11
7
1

7
5
1
2
0
0
0
1

Табл. 4. Чувствителност и специфичност на често използваните критерии 
за диагностика на левокамерната хипертрофия. ВВО-време за вътрешно 
отклонение.
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причина за лявото отклонение на 
първоначалните сили се приема 
фиброза на септума или наличие 
на непълен ляв бедрен блок.

Патологичен Q-зъбец в 
долните отвеждания

Понякога в отвеждания III и 
aVF и по-рядко в отвеждане II се 
записват патологични Q--зъбци, 
наподобяващи долен миокарден 
инфаркт. Механизмът на този 
псевдоинфарктен образ не е из-
яснен.

Разцепване и удължаване на 
QRS-комплекса

При някои пациенти се на-
блюдава разцепване на QRS-
комплекса, особено в средните 
прекордиални отвеждания, въп-
реки че продължителността на 
QRS-комплекса може, но не вина-
ги, да бъде в нормални граници. 
Вероятна причина за това е на-
личието на вътрекамерен про-
воден дефект. От друга страна, 
удължаването на продължител-
ността на QRS-комплекса до 0.11 
sec често се среща при разцеп-
ване на QRS-комплекса, както и 
при липса на такова разцепване. 
Причина за това могат да бъдат 
удълженото време на камерно ак-
тивиране, проводни нарушения 
или и двете състояния. Въпреки 
че това не е специфичен белег, 
той често се наблюдава при уго-
лемяване на сърцето.

Промени в ST-сегмента и Т-
вълната

Класическите промени в ST-
сегмента и Т-вълната при лево-
камерна хипертрофия се изра-
зяват в депресия на ST-сегмента 
с положителен конвекситет и 
инверсия на Т-вълната в левите 
прекордиални отвеждания. В дес-
ните прекордиални отвеждания 
се наблюдават реципрочни про-
мени – елевация на ST-сегмента 
и високи Т-вълни. В периферните 
отвеждания посоката на ST- и 
Т-векторите също е противо-
положна на основните QRS-елек-
трични сили. Ето защо депреси-
ята на ST-сегмента и инверсията 
на Т-вълната често се записват 

в отвеждания I и aVL при хори-
зонтална ос на QRS-комплекса и 
в отвеждания II, III и aVF при вер-
тикална ос на QRS-комплекса. Тези 
промени се дължат на вторични 
реполяризационни промени, как-
то и на повишеното левокамер-
но напрежение и относителната 
миокардна исхемия. Последното 
състояние е причина за въвежда-
не на термина "камерно напре-
жение". Класическите промени в 
ST-сегмента и Т-вълната обикно-
вено се откриват при пациенти 
с напълно развита левокамерна 
хипертрофия.

Чест диагностичен проблем, 
срещан от клиницистите, е ин-
терпретирането на левокамер-
ното напрежение при пациенти 
с високоволтажни QRS-комплекси, 
подозрителни за левокамерна 
хипертрофия, и гръдна болка, 
подозрителна за angina pectoris. 
Често е трудно да се определи 
дали промените в ST-сегмента 
и Т-вълната представляват ре-
поляризационни промени, вто-
рични по отношение на хи-
пертрофията, или са израз на 
миокардна исхемия (антерола-
терална или долнолатерална), 
предизвикана от коронарна бо-
лест, или са налице и двете съ-
стояния. Ако промените в ST-сег-
мента и Т-вълната са възникнали 
наскоро, те могат да бъдат при-
чинени от нарастнала тежест на 
хипертрофията, нарастнало ле-
вокамерно следнатоварване или 

обструктивни коронарни лезии.
При сравняване на пациенти с 

аортна стеноза и латерален мио-
карден инфаркт, Beach и сътруд-
ници предполагат, че данните за 
депресия на J-точката, асимет-
ричната депресия на Т-вълните, 
терминалният позитивитет на 
Т-вълните, инверсията на Т-въл-
ните във V6, по-голяма от 3 mm, 
инверсията на Т-вълната, по-из-
разена във V6, отколкото във V4, 
са в полза на диагнозата левока-
мерно напрежение. 

U-вълна
U-вълната е малка, заоблена, 

положителна вълна, възникваща 
непосредствено след края на 
Т-вълната. Тя е видима при мно-
го нормални ЕКГ-записи. Става 
отчетлива при левокамерна хи-
пертрофия, миокардна исхемия, 
хипокалиемия и след физическо 
натоварване. Това е неспеци-
фична промяна. Тя е категорично 
патологична, ако е по-висока от 
предшестващата я Т-вълна (в 
същото отвеждане). Lepeschkin 
съобщава за висока честота 
(62%) на инверсия на U-вълните 
в отвеждания I, V5 и V6 при паци-
енти с левокамерно обременява-
не. Тези явления могат да бъдат 
преходни и се срещат по-често 
в случаи на диастолно, отколко-
то на систолно обременяване. 
Т-вълната в същото отвеждане 
може да бъде положителна или 
отрицателна.

Фиг. 59.  Коарктация на аортата. Болен на 36 години с дебелина на стената 
на лявата камера 25 mm и незначителна дилатация на лявата камера. Типич-
ни промени за левокамерна хипертрофия. QS-формата на камерния комплекс 
в отвеждания III и aVF е с псевдоинфарктен образ. Патологичната прогресия 
на R-зъбците в прекордиалната серия също може да се интерпретира като 
вероятен преден миокарден инфаркт, който в случая не е налице. 
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Левокамерна хипертрофия и 
непълен ляв бедрен блок

Въпросът за наличието на не-
пълен ляв бедрен блок възниква 
в случаите, когато високият 
волтаж на QRS-комплексите 
и промените в ST-сегмента и 
Т-вълната при левокамерна хи-
пертрофия са съпроводени от 
удължаване на продължителност-
та на QRS-комплекса до 0.11 sec, 
липса на Q-зъбци със забавяне на 
началото на вътрешното от-
клонение в левите прекордиални 
отвеждания и понякога разцепва-
не на QRS-комплекса в средните 
прекордиални отвеждания. 

Систолно и диастолно обреме-
няване на лявата камера

Cabrera и Monroy въвеждат 
концепцията за систолното и 
диастолното обременяване на 
лявата камера. Впоследствие се 
въвеждат термините тензионно 
обременяване и обемно обреме-
няване. ЕКГ-характеристиката на 
левокамерното систолно обреме-
няване включва висок волтаж на 
R-зъбците и класически промени 
в ST-сегмента и Т-вълната в ле-
вите прекордиални отвеждания. 
То възниква при състояния като 
аортна стеноза, системна хипер-
тония, коарктация на аортата, 
при които е налице увеличение на 
съпротивлението на кръвотока 
на изхода на лявата камера. При 
диастолно натоварване на лява-
та камера, което се наблюдава 
при пациенти с аортна инсуфици-
енция, митрална инсуфициенция 
и персистиращ ductus arteriosus, 
на ЕКГ обикновено се записват 
високи волтажи на R-зъбците с 
изразени Q-зъбци в левите пре-
кордиални отвеждания. ST-сег-
ментът обикновено е елевиран и 
придружен от високи заострени 
Т-вълни.

Въпреки че тази концепция тео-
ретично е привлекателна, нейна-
та клинична приложимост често 
е разочароваща, особено при 
пациенти с придобито сърдечно 
заболяване. Както при систолно, 
така и при диастолно обременя-
ване на лявата камера, високите 
R-зъбци в левите прекордиални 

отвеждания могат да бъдат 
единственият абнормен белег 
или промените в ST-сегмента и 
Т-вълната да бъдат минимални. 
При напредване на заболяването, 
с развитие на тежка дилатация 
и хипертрофия, и при двете 
състояния могат да се демон-
стрират класическите промени 
в ST-сегмента и Т-вълната, причи-
нени от повишеното левокамер-
но напрежение, придружени от 
високи R-зъбци в левите прекор-
диални отвеждания. Въпреки че 
обременяването е от диастолен 
тип, в тези отвеждания могат 
да липсват Q-зъбци. При млади 
пациенти с вродени сърдечни 
заболявания корелацията между 
хемодинамичното състояние и 
ЕКГ-характеристиката е добра. 
Това важи особено при пациенти 
с междукамерен септален дефект 
без пулмонална хипертония. Ха-
рактерно е записването на изра-
зен Q-зъбец, последван от висок 
R-зъбец и положителна Т-вълна.

Т. нар. “картина на систолно 
обременяване” представлява 
състояние, при което промени-
те в ST-сегмента и Т-вълната 
са относително по-изразени, 
отколкото промените в QRS-
комплекса. Обратно, т. нар. 
“картина на диастолно обреме-
няване” е състояние, при което 
промените в QRS-комплекса от-
носително преобладават над 
тези в ST-сегмента и Т-вълна-
та. Трябва обаче да се обърне 
внимание, че тези състояния 
са болестно-предизвикани и не 
могат да служат като надежден 
индикатор за причината на хи-
пертрофията.

Терминът “напрежение” е още 
по-неясно дефиниран (носи фи-
зични, физиологични и прогнос-
тични оттенъци, които обаче 
са слабо обосновани). Подобно 
на термина “систолно обреме-
няване”, той се отнася до изра-
зени промени в ST-сегмента и 
Т-вълната, които се предполага, 
че възникват поради камерната 
хипертрофия. Терминът не се 
отличава съществено от тер-
мина “систолно обременяване”. 
По тази причина (а и защото 

термините предполагат пато-
физиологични промени, които 
не могат да бъдат предсказани 
от ЕКГ-записа) e желателно тер-
мините “напрежение” и “данни 
за напрежение” да се избягват. 
Между термините “систолно 
обременяване” и “диастолно 
обременяване” съществува ми-
нимална, но практически незна-
чителна разлика. 

ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ 
ЛЕВОКАМЕРНА ХИПЕРТРОФИЯ

1. Тъй като физически размерът 
на лявата камера при лево-
камерна хипертрофия е уве-
личен, то под гръдните от-
веждания лежи по-голяма част 
от лявата камера. Ето защо 
левокамерните комплекси, на-
пример qR, могат да възник-
нат по-надясно в прекордиал-
ните отвеждания в сравнение 
с обикновено появяващите се 
във V4-V6, т.е. често е налице 
ротация на сърцето в посока, 
обратна на часовниковата 
стрелка. 

2. Обикновено развитието на ле-
вокамерна хипертрофия води 
до леко отместване на сред-
ната ос на QRS-комплекса във 
фронталната равнина наляво. 
Въпреки това електрическата 
ос остава в нормални граници 
и обикновено е между +30º и 
-30º. Това означава, че сърцето 
има хоризонтална позиция. В 
тези случаи промените в QRS-
комплексите, ST-сегмента и 
Т-вълната, записани в левите 
прекордиални отвеждания, ще 
се откриват и в I и aVL. 

В някои случаи при левокамер-
на хипертрофия средната ос на 
QRS-комплекса във фронталната 
равнина може да е от +60º до 
+90º - т.е. налице е вертикална 
позиция на сърцето. В тази си-
туация промените в QRS-ком-
плекса, ST-сегмента и Т-вълната, 
записани в левите прекордиални 
отвеждания, се визуализират и 
във II и в aVF.

Фиг. 58 демонстрира типичен 
случай на левокамерна хипертро-
фия при хоризонтална позиция на 
сърцето. Отвеждания I и aVL по-
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казват морфология, сходна с тази, 
наблюдавана във V5 и V6. Фиг. 60 
представя пример за левокамер-
на хипертрофия при вертикална 
позиция на сърцето (средната ос 
на QRS-комплекса във фронтална-
та равнина е +60º). В отвеждания 
II и aVF се записват QRS-комплек-
си с характеристика, подобна на 
тази във V5 и V6.

Електрокардиографският за-
пис на фиг. 60 може да се интер-
претира по следния начин: “Сину-
сов ритъм. Средна ос на QRS-
комплекса във фронталната рав-
нина +60º. QRS-комплексите в пре-
кордиалните отвеждания задово-
ляват волтажните критерии за 
левокамерна хипертрофия.”
3. ЕКГ-данните за левопредсърд-

на хипертрофия обикновено 
съпътстват тези за левока-
мерна хипертрофия. Електро-
кардиографските данни за 
предсърдна хипертрофия мо-
гат да бъдат разпознати само 
при синусов ритъм. 

4. Видими U-вълни често се сре-
щат в десните и средните 

прекордиални отвеждания при 
пациентите с левокамерна хи-
пертрофия. 

ФИЗИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ, 
ПОВЛИЯВАЩИ ДОСТОВЕРНОСТТА 
НА ДИАГНОСТИЧНИТЕ КРИТЕРИИ

Възраст
Възрастта е един от най-важ-

ните фактори, които трябва 
да се имат предвид при ЕКГ-диа-
гностиката на левокамерната 
хипертрофия. Известно е, че 
юношите и младежите, в сравне-
ние с по-възрастните индивиди, 
нормално имат повишени волта-
жи на QRS-комплекса. Така напри-
мер от 20 до 29-годишна възраст 
нормалният 99-ти персантил за 
SV1+RV5 или V6 е 53 mm, а средна-
та +2 стандартни отклонения е 
46 mm.

Диагностика на 
левокамерната хипертрофия 
в млада възраст

Комбинирането на високите 
QRS-волтажи и промените в ST-
сегмента и Т-вълната, на които 

може да се разчита при по-въз-
растни пациенти, не са прило-
жими при по-младите с еднаква 
достоверност. Промените в ST-
сегмента и Т-вълната могат да 
са следствие от други причини и 
високата амплитуда може да се 
отрази върху нормалния волтаж. 
Допълнителна подкрепа за диа-
гностиката на левокамерната 
хипертрофия дават наличието 
на патологично ляво отклонение 
на електрическата ос, забавено 
начало на вътрешното отклоне-
ние в отвеждания V5 и V6, увели-
чаване на продължителността 
на QRS-комплекса до 0.11 sec, нали-
чието на разцепен QRS-комплекс 
в средните прекордиални отвеж-
дания и особено бавна прогресия 
на R-зъбеца в десните и средните 
прекордиални отвеждания.

Телосложение 
Количеството мастна и мус-

кулна тъкан на гръдната стена 
променя разстоянието между 
прекордиалния електрод и сър-
цето и съпротивлението на кръ-

Фиг. 60.  Ритъмът е синусов. Оста на QRS-комплекса във фронталната равнина е +60º, поради което сърцето 
има вертикална позиция. QRS-комплексите в прекордиалните отвеждания задоволяват волтажните критерии за 
левокамерна хипертрофия. В други отношения записът е нормален. Тъй като сърцето е разположено вертикално, 
морфологията на QRS-комплексите в отвеждания II и aVF е сходна с тези във V6. Сравнете този запис със записа на 
фиг. 58, където сърцето има хоризонтална позиция (електрическата ос във фронталната равнина е –15º ). В този 
случай QRS-комплексите в aVL и I имат морфология, сходна с тези във V6.
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вотока и по този начин повлиява 
волтажа, записан от съответно-
то отвеждане. Натрупването на 
мастна тъкан около сърцето при 
пациенти със затлъстяване също 
може да причини подобни проме-
ни. Терминът "синдром на малка-
та възрастна дама" се използва за 
описанието на високите волта-
жи, записвани при по-възрастни 
лица, обикновено жени, които са 
загубили значително количество 
мастна тъкан, но при които при 
аутопсия е установена малка или 
нормална лява камера.

Патологични състояния, 
повлияващи диагностиката на 
левокамерната хипертрофия

Белият дроб е лош електри-
чески проводник. При пациенти 
с хронична обструктивна бело-
дробна болест волтажите на 
QRS-комплекса могат да бъдат 
значително редуцирани. При те-
зи пациенти често не се разпо-
знава наличието на левокамерна 
хипертрофия. По същия начин 
перикардният излив може да мас-
кира левокамерната хипертро-
фия поради ефекта на късо съ-
единение от перикардната теч-
ност. Възможно е волтажните 
промени при някои пациенти със 
застойна сърдечна недостатъч-
ност да са причинени от наличие-
то на перикарден излив, който е 
чест при тези пациенти, или на 
белодробен оток, който може да 
редуцира потенциалите, отведе-
ни от повърхността на тялото 
поради същия ефект. Редукция на 
амплитудата на QRS-комплекси-
те се наблюдава и при пациенти 
с плеврални изливи, генерализира-
на аназарка или пневмоторакс.

Въпреки че наличието на мио-
карден инфаркт не повлиява 
електрокардиографското раз-
познаване на левокамерната 
хипертрофия посредством вол-
тажните критерии, в клиниката 
често се наблюдават обшир-
ни инфаркти, които значител-
но редуцират волтажа, поради 
което в областта на увредата 
се записват абнормно ниски 
QRS-комплекси. При едновремен-
ното наличие на деснокамерна 

хипертрофия повишените елек-
трични сили, насочени надясно, 
могат да доведат до понижа-
ване на потенциала, насочен 
наляво. При повечето от пациен-
тите с деснокамерна хипертро-
фия вследствие на левокамерно 
заболяване този ефект е мини-
мален и диагностицирането на 
левокамерната хипертрофия не 
се затруднява. При тежка дес-
нокамерна хипертрофия обаче 
белезите на левокамерната хи-
пертрофия могат да не бъдат 
очевидни поради компенсиращия 
ефект на дяснонасочените елек-
трически сили.

Преценка на тежестта 
на клапните увреди, 
причиняващи левокамерна 
хипертрофия

При пациенти с клапна аортна 
стеноза дълбочината на инверсия 
на Т-вълните в левите прекорди-
ални отвеждания показва тясна 
връзка с тежестта на стеноза-
та. Инверсията на Т-вълната е 
по-честа и по-изразена при паци-
енти със системна хипертония, 
които имат сравнима степен 
на левокамерна хипертрофия. 
Аортната стеноза се приема за 
тежка при клапен градиент през 
аортната клапа над 40 mmHg и 
за средноизразена, ако той е под 
40 mmHg. 

При пациенти с вродена аорт-
на стеноза не са намерени до-
стоверни единични ЕКГ-промени 
за определяне на тежестта на 
обструкцията. При пациенти на 
възраст под 10 години тежката 
обструкция обаче е свързана с ос 
на Т-вълната, по-голяма от -40º, 
ъгъл QRS-Т, надвишаващ 100º във 
фронталната равнина. Обст-
рукцията е относително лека, 
когато R-зъбецът във V5 е по-ма-
лък от 20 mm и S-зъбецът във V1 е 
по-малък от 16 mm или отноше-
нието R/S във V1 е над 0.40. Изоли-
раната вродена аортна стено-
за при пациенти на възраст под 
15 години се определя като теж-
ка, ако оста на Т-вълната във 
фронталната равнина е по-голя-
ма от +15º или отношението R/Т 
в отвеждане V5 или V6 е над 10.

При пациенти с хронична аорт-
на инсуфициенция ЕКГ-записът 
може да бъде полезен за оценка на 
геометрията и функционалното 
състояние на лявата камера. Па-
циенти с ЕКГ-данни за левокамер-
но напрежение имат значително 
по-големи левокамерни телесис-
толни и теледиастолни разме-
ри, левокамерна маса и по-ниска 
фракция на изтласкване, откол-
кото пациентите с нормални ST-
сегменти и Т-вълни. Корелацията 
между волтажа на QRS-комплекса 
и левокамерната дилатация и 
дисфункция не е значителна. 

При пациенти с митрална ин-
суфициенция корелацията между 
тежестта на митралната увре-
да и ЕКГ-промените най-общо е 
слаба.

Левокамерна хипертрофия 
при системна артериална 
хипертония

При епидемиологично про-
учване е установено, че около 
половината от пациентите със 
систолно налягане над 200 mmHg 
са имали или развиват ЕКГ-данни 
за левокамерна хипертрофия при 
проследяване в продължение на 14 
години.

При проучване, извършено от 
Azshizawa и сътрудници, е от-
четено, че при 37 от лицата 
първоначално са възникнали висо-
ки волтажи на QRS-комплексите, 
последвани от промени в ST-сег-
мента и Т-вълната, при 10 от 
пациентите първоначално са въз-
никнали промени в ST-сегмента 
и Т-вълната, а при останалите 
13 промените в QRS-комплекса, 
ST-сегмента и Т-вълната са въз-
никнали едновременно.

Установена е сигнификантна 
връзка между промените в ST-
сегмента и Т-вълната и нивото 
на кръвното налягане. При едно-
временното наличие на промени 
в ST-сегмента и Т-вълната и на 
високи волтажи на QRS-ком-
плекса пациентите обикновено 
имат по-високи стойности на 
кръвното налягане от пациен-
тите, имащи само високовол-
тажни QRS-комплекси. При съпос-
тавяне на ЕКГ-данните със състо-
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янието на системната хемодина-
мика, наличието на промени в Т-
вълната също се свързва с високо 
системно съдово съпротивление 
или интраартериално кръвно на-
лягане в покой.

Сравнение между 
електрокардиограмата 
и ехокардиограмата 
при диагностиката на 
левокамерната хипертрофия

Ехокардиограмата диагности-
цира левокамерната хипертро-
фия с чувствителност 93% и 
специфичност 95%. Използвайки 
критериите на Romhilt-Estes и 
Sokolow-Lyon, посредством ЕКГ 
левокамерната хипертрофия се 
диагностицира с чувствител-
ност съответно 50 и 21%. Ехо-
кардиографски може да се опре-
дели дали хипертрофията е 
концентрична или ексцентрична 
и дали е налице левокамерна ди-
латация. Ехокардиограмата пре-
възхожда ЕКГ и при определяне 
на левокамерната хипертрофия 
при наличие на камерен проводен 
дефект.

Важни особености при 
левокамерната хипертрофия

Левокамерната хипертрофия 
не предизвиква патологично ляво 
отклонение на електрическата 
ос. Наличието на ос, по-отрица-
телна от -30o в дадена ЕКГ, пред-
ставяща левокамерна хипертро-
фия, предполага съществуването 
на ляв преден хемиблок (наличие 
на първоначални r-зъбци в долни-
те периферни отвеждания).

Клинично значение
Основните причини за нали-

чието на изразени белези на лево-
камерна хипертрофия в електро-
кардиограмата са системната 
хипертония, аортната стеноза, 
коарктацията на аортата, мит-
ралната инсуфициенция, аортна-
та инсуфициенция и хипертро-
фичната кардиомиопатия. От 
тях системната хипертония е 
най-честата причина. Аортната 

и митралната инсуфициенция 
причиняват диастолно обреме-
няване на лявата камера. Персис-
тиращият ductus arteriosus може 
да предизвика същата патоло-
гия, ако шънтът е много голям. 
Останалите изброени фактори 
предизвикват систолно обреме-
няване на камерата. 

Причината левокамерната хи-
пертрофия нерядко да е асоции-
рана с хоризонтална позиция на 
сърцето отчасти се дължи на 
факта, че левокамерната хипер-
трофия често е свързана с леко 
изместване на оста на QRS-ком-
плекса във фронталната равни-
на наляво (въпреки че често е в 
нормални граници), както и на 
факта, че състоянията, най-чес-
то предизвикващи левокамерна 
хипертрофия, се срещат пре-
димно в средна и напреднала въз-
раст (когато електрическата ос 
нормално е разположена в лявата 
гранична област на нормалния ди-
апазон). При развитие на значи-
телна левокамерна хипертрофия 
при деца е възможно сърцето 
да има вертикална позиция, тъй 
като нормално средната ос на 
QRS-комплекса във фронталната 
равнина в ранна детска възраст 
е разположена в крайнодесните 
части на нормалния диапазон и с 
възрастта се измества прогре-
сивно и постепенно към лявата 
гранична област на нормата. По 
тази причина левокамерна хипер-
трофия с вертикална позиция на 
сърцето най-често се наблюдава 
в детството във връзка с под-
клапна аортна стеноза или коарк-
тация на аортата.

2. Хипертрофия 
на дясната камера

При всички нормални и при по-
вечето патологични електро-
кардиограми електрическата ак-
тивност, генерирана от лево-
камерната деполяризация, доми-
нира в ЕКГ-записите от всички от-
веждания. Лекостепенното уве-
личение на дясната камера не 
се отразява съществено върху 

морфологията на ЕКГ-записа. Въ-
преки това увеличеният обем 
на дясната камера при изразена 
деснокамерна хипертрофия води 
до значително нарастване на 
дела на дясната камера в елек-
трическата активност на фаза 
2 на камерната деполяризация и 
по тази причина може да окаже 
доминиращо влияние в ЕКГ-записа 
в много отвеждания.

Най-очевидното следствие от 
деснокамерната хипертрофия е 
повишаването на волтажа на R-
зъбците в десните прекордиални 
отвеждания (фиг. 61). С най-голя-
ма диагностична стойност са 
доминиращите R-зъбци във V1

† 
(терминът “доминиращ R-зъбец” 
показва, че независимо от кон-
фигурацията на QRS-комплекса 
във V1, R-зъбецът там е с най-
голяма амплитуда). Най-лесната 
за възприемане конфигурация на 
QRS-комплекса във V1 е Rs-форма-
та (фиг. 61 и 62). Въпреки това 
нерядко при деснокамерна хипер-
трофия във V1 се отчитат мал-
ки q-зъбци, определяйки qR- или 
qRs-формата на комплекса (т.е. 
морфологията на QRS-комплекса 
може да бъде различна, но до-
миниращи във всички случаи са 
R-зъбците). Пример е представен 
на фиг. 63. Все още не е дадено 
категорично обяснение за наличи-
ето на q-зъбци във V1. Възможно 
е това да се дължи на факта, че 
деснокамерната хипертрофия 
включва и част от междукамер-
ния септум и поради това депо-
ляризацията на септума първона-
чално преминава нагоре и назад, 
вместо напред и надолу (фиг. 64). 
Това причинява първоначално от-
далечаване на QRS-вектора от V1 
и предизвиква появата на първо-
начания отрицателен q-зъбец.

За разлика от левокамерната 
хипертрофия, хипертрофията 
на дясната камера причинява 
отклонение на електрическата 
ос извън нормалните граници. 
Деснокамерната хипертрофия е 
свързана с дясно отклонение на 
електрическата ос. В допълнение, 

† Доминиращ R-зъбец може да бъде забелязан във V1 при наличието на десен бедрен блок. Необходимо е, преди да се постави диагноза 
деснокамерна хипертрофия, да се изключи наличието на такъв блок (по факта, че общата продължителност на QRS-комплекса е по-
малка от 0.12 sec).
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под прекордиалните отвеждания 
е разположена по-голяма част от 
деснокамерния миокард, отколко-
то в нормално състояние, тъй 
като дясната камера е уголемена 
в сравнение с нормата. Ето защо 
зоната на прехода се измества 
по-наляво в прекордиалната се-
рия, т.е. обикновено е налице из-
разена ротация на сърцето в по-
сока по часовниковата стрелка. 
Поради това амплитудата на 
R-зъбеца в левите прекордиални 
отвеждания е редуцирана, а S-
зъбецът в левите прекордиални 
отвеждания е по-голям поради 
увеличения волтаж на фаза 2 на 
деполяризацията.

ХИПЕРТРОФИЯ 
НА ДЯСНАТА КАМЕРА

Деснокамерните електрични 
сили нормално са насочени на-
пред и надясно, но в повечето 
случаи са маскирани от домини-
ращия левокамерен потенциал. 
Повишението на деснокамер-
ната мускулна маса променя ре-
зултантните електрични сили 
в степен, пропорционална на 
тежестта на хипертрофията. 
При леки случаи не се отчитат 
никакви видими промени в елек-
трокардиограмата. Ако деснока-
мерната хипертрофия е тежка, 
нормално доминиращите, на-
сочени наляво и назад QRS-сили 

могат да бъдат заменени от 
изразени десни електрични сили, 
насочени напред, а характерис-
тиката на камерния комплекс в 
левите и десните прекордиални 
отвеждания се променя. Меж-
динни степени се наблюдават 
при средна степен на хипер-
трофия. Тъй като отвеждане 
V1 е по-близко разположено до 
деснокамерната маса, то е най-
чувствителното отвеждане за 
регистриране на ЕКГ-промените. 
Могат да се наблюдават високи 
R-зъбци, малки S-зъбци или промя-
на в отношението R/S. Начало-
то на вътрешното отклонение 
в това отвеждане може да бъде 
забавено поради удължаване на 
времето на активиране на дяс-
ната камера и закъсняващото 
активиране на деснокамерния 
епикард. В някои случаи повише-
ните електрични сили на дяс-
ната камера са насочени назад, 
вместо напред. В отвеждане V1 
не се виждат забележими откло-
нения, тъй като то записва сили-
те, насочени предимно напред 
спрямо тези, насочени назад. В 
левите прекордиални отвежда-
ния може да се запише дълбок 
S-зъбец. Във всеки от случаите 
нарасналите електрически сили 
на дясната камера могат да бъ-
дат разпознати в периферните 
отвеждания като дясно откло-

Фиг. 61

Фиг. 64.  В здравото сърце нормал-
ната септална деполяризация е 
насочена напред, надолу и надясно. 
При наличието на деснокамерна 
хипертрофия може да се измени 
назад, после напред и надясно, което 
ще доведе до начално отдалечаване 
от V1, т.е. ще се появи q-зъбец. 
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нение на електрическата ос.
Често присъстват и вторични 

промени в ST-сегмента и Т-вълна-
та, наблюдаващи се в десните 
прекордиални отвеждания. При-
ключването на деполяризация-
та от ендокарда към епикарда 
може да се забави поради отно-
сително по-ранното начало на 

реполяризацията на ендокарда. 
Променената посока на фазата 
на възстановяване се съпровож-
да от промяна в посоката на 
ST- и Т-векторите, които доби-
ват посока, обратна на тази на 
QRS-силите. Ето защо в десните 
прекордиални отвеждания се за-
писва депресия на ST-сегмента и 

инверсия на Т-вълната. В някои 
случаи промените в ST-сегмен-
та и Т-вълната могат да са на-
лице без видими отклонения в 
QRS-комплекса. Причина за това 
могат да бъдат относителна 
миокардна исхемия на дясната 
камера или повишено деснока-
мерно напрежение.

Фиг. 62

Фиг. 63
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ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ
Деснокамерна хипертрофия 

съществува, ако са изпълнени 
един или повече от посочените 
по-долу критерии, при условие, 
че продължителността на QRS-
комплекса е по-малка от 0.12 sec. 
Тези критерии са предложени 
основно от Myers и сътрудници и 
от Sokolow и Lyon.

Най-често използваните 
критерии са:
1. Дясно отклонение на електри-

ческата ос от +105o или пове-
че.

2. Отношение R/S във V1 (или V3R) 
>1.

3. R-зъбец във V1 ≥7mm.
4. S-зъбец във V1 <2 mm.
5. QR-форма във V1 (или V3R) 
6. R-зъбец във V1 + S-зъбец във V5 

или V6 >10.5 mm.
7. Отношение R/S във V5 или V6 

≤1.
8. Начало на вътрешното откло-

нение във V1 (или V3R) = 0.035 до 
0.055 sec.

9. rSR’ във V1 с R’ ≥10 mm.

По-рядко използвани критерии 
са:
1. R-зъбец в aVR ≥5 mm.
2. R-зъбец във V5 или V6 <5 mm.
3. S-зъбец във V5 или V6 ≥7 mm.
4. R/S във V5 / R/S във V1 ≤0.4.
5. Намалено отношение R/S 

между две прекордиални от-
веждания, надясно от зоната 
на прехода.

Допълнителен критерий:
Депресия на ST-сегмента и ин-

версия на Т-вълната в десните 
прекордиални отвеждания.

КЛИНИЧНИ И АНАТОМИЧНИ 
КОРЕЛАЦИИ

Наличие на деснокамерна хи-
пертрофия се приема при дебели-
на на свободната стена на дясна-
та камера 5 mm или повече или 4 
mm или повече при деснокамерна 
дилатация. 

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ 
И СПЕЦИФИЧНОСТ 
НА КРИТЕРИИТЕ

За разлика от диагностиката 
на левокамерната хипертрофия, 
данните за чувствителността 
на ЕКГ-критериите за деснока-
мерна хипертрофия варират зна-
чително. Критериите R във V1 + S 

във V5 или V6 > 10.5 mm и S във V5 
или V6 ≥ 7.0 mm са причина за най-
голям брой погрешни диагнози.

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА
Патологично дясно отклонение 
на електрическата ос 

Дясно отклонение на електри-
ческата ос нормално възниква 
при новородени и деца. Сред-
ната ос на QRS-комплекса през 
първите 4 седмици през живота 
е +110º или повече. След един 
месец средната електрическа 
ос е по-малка от +90º, но при 
значителна част от децата 
тя все още е до +110º. Абнормно 
отклонение на електрическата 
ос може да се очаква, ако 
средната ос на QRS-комплекса 
във фронталната равнина 
при възрастни пациенти е 
+90º или повече, особено ако 
е съпроводена от други ЕКГ-
отклонения. При пациенти с 
хронична обструктивна белод-
робна болест и липса на 
пулмонална хипертония оста 
на QRS-комплекса във фронтал-
ната равнина може да бъде 
изместена до +90º или дори 
до +110º. Разпознаването или 
изключването на деснокамерна 
хипертрофия при тези пациен-
ти е трудно. При пациенти с 
хронично белодробно заболява-
не без деснокамерна хипертро-
фия амплитудата на целия 
QRS-комплекс в отвеждане I 
обикновено е малка. При ин-
фаркт на латералната стена 
загубата на електрическите 

сили от лявата камера може 
да доведе до десностранно 
изместване на QRS-вектора 
и доминиращи S-зъбци в от-
веждания I и aVL. При тези 
пациенти първоначалният R-
зъбец в отвеждане I обикновено 
липсва, а в повечето случаи се 
записва QS-, а не rS-форма. При 
тях в левите прекордиални от-
веждания понякога се записват 
и патологични Q-зъбци. Докато 
при пациентите с латерален 
миокарден инфаркт Т-вълните 
могат да бъдат инвертирани 
в отвеждания I, aVL, V5 и V6, то 
при пациенти със самостоятел-
на деснокамерна хипертрофия 
това не се среща често.

Патологично дясно отклонение 
на електрическата ос се наблю-
дава също и при пациенти с ляв 
заден хемиблок.

Оста на QRS-комплекса във 
фронталната равнина обикно-
вено е по-голяма от +120º, но 
често възниква и по-малко от-
клонение. Диференцирането на 
патологично дясно отклонение 
на електрическата ос, породено 
от деснокамерна хипертрофия, 
от предизвиканото от ляв заден 
хемиблок често е невъзможно без 
наличие на клинични данни. Ако 
Р-вълните са информативни за 
деснопредсърдно уголемяване, то 
може да се очаква съществуване-
то на деснокамерна хипертро-
фия. Наличието на данни за долен 
или заден миокарден инфаркт 
подкрепя диагнозата ляв заден 
хемиблок. 

Критерий
Чувстви-
телност

(%)

Специфичност 
(%) (фалшиво-
положителни)

Точност 
(%)

Дясно отклонение 
на електрическата ос ≥105º 
R/S V1 (или V3R) >1
R V1 ≥7 mm
SV1 <2 mm
qR във V1
R V1 +SV5 или V6 >10.5 mm
R/S V5 или V6 ≤1
ВВО във V1 (или V3R) = 0.035 – 0.055 sec
RSR’ във V1 с R’>10 mm
R aVR ≥11.5 mm
RV5 (или RV6) <5 mm
SV5 (или SV6) ≥7 mm
R/S във V5 / R/S във V1 ≤0.4
Намалено R/S отношение

12

6
2
6
5
18
16
8
0
0
13
26
6
28

4

2
1
2
1
6
7
6
0
0
13
10
1

24

78

78
78
78
79
77
77
76
78
78
71
76
79
65

Таблица 5. Чувствителност, специфичност и точност на електрокардио-
графските критерии за диагностика на деснокамерната хипертрофия. ВВО-
време за вътрешон отклонение.
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Висок R-зъбец, малък S-зъбец, 
увеличено отношение R/S в 
отвеждане V1

Висок R-зъбец с или без относи-
телно нисък S-зъбец във V1 често 
се открива при здрави деца. 
Средната амплитуда на R-зъбеца 
във V1 е по-висока от 7 mm при 
деца под 8 години. Тази ампли-
туда надвишава 7 mm при 20% 
от децата между 8 и 12 години и 
при 11 % от 12-16-годишните. При 
здрави юноши може да се наблю-
дава максимална амплитуда от 
16 mm. При повечето деца под 1 
година отношението R/S във V1 
е над 1, но то прогресивно нама-
лява с напредване на възрастта. 
При възрастни R/S отношение 1 
или по-голямо се наблюдава при 
по-малко от 1 % от здравата 
популация и се среща най-често 
при индивиди под 30 години. Та-
кова отношение не е необичайно 
във V2, където се наблюдава при 
10 % от възрастните.

При пациенти със заден миокар-
ден инфаркт загубата на задни 
QRS-електрични сили позволява 
на предните електрични сили да 
доминират, което предизвиква 
записването на висок R-зъбец или 
на малък S-зъбец в отвеждане V1 
и нарастване на отношението 
R/S. Поляритетът на Т-вълната 
във V1 често помага в диференци-
алната диагноза.

При пациенти с изолирана 
левокамерна хипертрофия, де-
монстрирана на аутопсия, във 
V1 често се наблюдава R-зъбец 
с амплитуда 7 mm или повече. 
S-зъбецът във V1 обикновено е с 
голяма амплитуда. Причината за 
високия R-зъбец е неясна. Пациен-
ти с идиопатична хипертонична 
субаортна стеноза често имат 
изразен Q-зъбец в десните пре-
кордиални отвеждания. S-зъбе-
цът във V1 може да е малък, во-
дещ до R/S-отношение, по-ниско 
от 1. Дълбоки Q-зъбци обикновено 
се установяват в левите пре-
кордиални отвеждания, както 
и във II, III и aVF. Най-вероятно 
причина за тези абнормни сили 
е значителната хипертрофия на 
междукамерния септум.

Дясно изместване на сърцето в 

резултат на заболяване на бели-
те дробове или плеврата като 
масивен плеврален излив или пнев-
моторакс може да се съпровожда 
от наличие на високи R-зъбци в 
отвеждане V1. Отвеждане V1 при 
тези състояния записва елек-
трични потенциали от лявата, 
вместо от дясната камера. В от-
съствие на вътрешно органично 
сърдечно заболяване, Т-вълната 
във V1 е положителна, докато 
при пациенти с деснокамерна 
хипертрофия често се отчита 
инверсия на Т-вълната. 

При синдрома на Wolf-Parkin-
son-White тип А площта на пре-
екситация е в задната стена на 
лявата камера. Първоначално 
камерната активация напредва 
в посока напред. Ето защо във 
V1 се записва изразен R-зъбец. Ди-
ференцирането от деснокамер-
ната хипертрофия не е трудно 
при отчитане на скъсяването 
на РR-интервала и при наличие на 
първоначална полегата част на 
QRS-комплекса (делта вълна).

qR-форма на камерния 
комплекс в отвеждане V1

Наличието на qR-комплекс във 
V1 е един от най-специфични-
те белези на деснокамерната 
хипертрофия. Той наподобява 
нормалната характеристика на 
комплексите в левите прекорди-
ални отвеждания и обикновено е 
свързан с тежка хипертрофия. 
Причина за първоначалния не-
гативитет на комплекса веро-
ятно е абнормната деполяриза-
ция на междукамерния септум. 
Вероятно в тези случаи десните 
септални електрични сили са 
по-значими от левите и резул-
тиращият вектор е насочен на-
ляво, обратно на нормалната му 
ориентация. Предполага се съ-
що, че този комплекс е израз на 
увеличеното дясно предсърдие, 
което провежда интракардиал-
ните потенциали от дясната 
камера към десните прекордиал-
ни отвеждания. 

Формата на камерния комплекс 
във V1 при някои здрави възраст-
ни индивиди е QS, а не rS. Ако та-
кива лица развият десен бедрен 

блок, при тях се записва qR-, вмес-
то RSR’-комплекс. Ако продължи-
телността на QRS-комплекса е 
0.12 sec или повече, лесно може да 
се разпознае наличието на прово-
ден дефект. Ако бедреният блок 
е непълен, с продължителност на 
QRS-комплекса от 0.11 sec или по-
малко, то диференциалната диа-
гноза е много трудна. Подобен 
проблем съществува при пациен-
ти с антеросептален миокарден 
инфаркт и десен бедрен блок. 
qR-формата на комплекса при 
тези пациенти обикновено се 
съпровожда с абнормни Q-зъбци 
в съседните прекордиални от-
веждания.

Дълбок S-зъбец, нисък R-зъбец, 
R/S-отношение < 1 
в отвеждания V5 и V6

Една от най-честите причини 
за дълбоки S-зъбци в левите пре-
кордиални отвеждания, освен 
деснокамерната хипертрофия, е 
левият преден хемиблок. Докато 
при тази проводна патология 
обикновено присъства патоло-
гично ляво отклонение на оста 
на QRS-комплекса във фронтална-
та равнина, то често е налице и 
ляво отместване на преходната 
зона в прекордиалните отвеж-
дания с дълбоки S-зъбци във V5 и 
V6. R-зъбците в тези отвеждания 
могат да са с редуцирана ампли-
туда, а R/S-отношението е под 
1. Увеличената амплитуда на не-
гативните отклонения в левите 
прекордиални отвеждания е свър-
зана с факта, че осите на отвеж-
дания V5 и V6 са насочени отчас-
ти надолу. Значително измест-
ване на оста на QRS-комплекса 
води до проектирането й върху 
отрицателната част на оста на 
отвеждането и до възникването 
на S-зъбци. Ако електродите при 
тези отвеждания се поставят 
едно междуребрие по-високо от 
стандартната им позиция, S-зъб-
ците намаляват амплитудата си 
и дори изчезват.

Левият заден хемиблок също 
може да бъде придружен от дъл-
боки S-зъбци в левите прекорди-
ални отвеждания. Както вече 
бе обсъдено, в периферните 
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отвеждания е налице патоло-
гично дясно отклонение на елек-
трическата ос. Често не е въз-
можно електрокардиографски 
да се диференцират тези два 
проводни дефекта без клинична 
информация.

При пациенти с хронична об-
структивна белодробна болест 
левите прекордиални отвежда-
ния често показват ниски R-зъб-
ци, дълбоки S-зъбци и ниско от-
ношение R/S. Тези промени мо-
гат да се наблюдават при липса 
на пулмонална хипертония или 
cor pulmonale. Когато белодроб-
ното заболяване не е свързано 
с деснокамерна хипертрофия, 
QRS-комплексите в левите пре-
кордиални отвеждания са малки, 
но R/S-отношението може да е 
под единица.

При пациенти с преден мио-
карден инфаркт в отвеждания 
V5 и V6 може да се наблюдава 
rS-форма на камерния комплекс. 
В другите прекордиални от-
веждания често се установяват 
патологични Q-зъбци или ниски 
r-зъбци. При липса на хемиблок 
S-зъбците в тези отвеждания са 
нисковолтажни.

rSR’-форма на камерния 
комплекс в отвеждане V1

rSR’-форма на камерния комплекс 
във V1, с продължителност на 
QRS-комплекса, по-малка от 0.12 
sec, се среща често при здрави 
лица и при пациенти с непълен 
десен бедрен блок, остра деснока-
мерна дилатация, деснокамерна 
хипертрофия и заден миокарден 
инфаркт. Понякога тези проме-
ни могат да са предизвикани от 
екстракардиални фактори като 
pectus excavatum. Наличието на 
деснокамерна хипертрофия е по-
вероятно, когато R’ е висок (т.е. 
по-висок от 10 mm).

S1S2S3-синдром като израз на 
деснокамерна хипертрофия

 Синдромът S1S2S3 е често из-
ползван описателен термин при 
интерпретацията на ЕКГ-записи-
те. Той се наблюдава при много 
здрави лица, както и при паци-
енти с белодробен емфизем или 

деснокамерна хипертрофия. Въ-
преки това, досега все още не е 
дадена качествена дефиниция на 
синдрома. Най-често се използва 
критерият за R/S-отношение, 
равно или по-малко от единица, 
в отвеждане I, II и III, или S-зъбци 
в тези отвеждания, надвишава-
щи горните граници на нормата 
за различните възрастови групи, 
дефинирани от Simonson. По 
правило ниските амплитуди на 
R-зъбците по-често се срещат 
при здрави лица, а дълбоките S-
зъбци – при пациенти с деснока-
мерна хипертрофия. Подходящо 
е да се спомене, че при пациенти 
с деснокамерна хипертрофия и 
S1S2S3-синдром изразените късни 
QRS-електрични сили са насоче-
ни надясно и нагоре. S-зъбецът 
в отвеждане II обикновено има 
по-висока амплитуда, отколко-
то този в отвеждане III.

Промени в ST-сегмента и Т-
вълната при деснокамерна 
хипертрофия

При деснокамерна хипертрофия 
депресията на ST-сегмента и ин-
версията на Т-вълната се срещат 
по-често в десните прекорди-
ални отвеждания. Тези промени 
могат да бъдат установени и в 
отвеждания II, III и aVF.

Ако Т-вълните са бифазни в дес-
ните прекордиални отвеждания, 
полезно е да се обърне внимание 
дали конфигурацията им е от по-
ложително-отрицателен или от 
отрицателно-положителен тип. 
Отрицателно-положителната 
Т-вълна е патологична и често 
се наблюдава при пациенти с дес-
нокамерна хипертрофия, докато 
положително-отрицателната 
конфигурация не винаги е показа-
тел за патологично отклонение.

Електрокардиографска 
характеристика на 
систолното и диастолното 
обременяване 

При систолно обременяване, 
по-късно наречено тензионно 
обременяване, във V1 се наблю-
дават широки монофазни R-зъб-
ци или бифазни RS-, Rs- или qR-
комплекси. В това отвеждане 

Т-вълната обикновено е инвер-
тирана. Тази характеристика 
се среща при пациенти с пулмо-
нална стеноза, тетралогия на 
Fallot и пулмонална хипертония. 
При диастолно или систолно об-
ременяване на дясната камера 
в отвеждане V1 обикновено се 
записва rSR’-форма на камерния 
комплекс. Това е типичната 
форма на QRS-комплекса при 
пациенти с междупредсърден 
дефект, частично аномално 
вливане на белодробните вени 
и трикуспидална инсуфициенция. 
Анатомичната промяна се из-
разява основно с дилатация на 
дясната камера, вместо с хипер-
трофия, както е в случаите със 
систолно обременяване.

ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ 
ПРОМЕНИ ПРИ ДЕСНОКАМЕРНА 
ХИПЕРТРОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА 
С ПРИЧИНИТЕ ЗА СЪРДЕЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Клинично значение
По-голямата част от състоя-

нията, предизвикващи деснока-
мерна хипертрофия, предизвик-
ват систолно обременяване на 
дясната камера – пулмонална 
стеноза, пулмонална хипертония 
(първична или вторично развила 
се вследствие на левокамерна 
недостатъчност или на мит-
рално клапно заболяване) или 
тетралогия на Фало. Хронично-
то cor pulmonale предизвиква 
деснокамерна хипертрофия са-
мо в редки случаи.

Диастолното обременяване 
на дясната камера възниква 
при междупредсърден дефект, 
аномално вливане на белодроб-
ните вени и при трикуспидална 
инсуфициенция. ЕКГ-записът при 
диастолно обременяване на 
дясната камера не се различава 
от този при пълен или непълен 
десен бедрен блок.

Митрална стеноза
Закъснението на началото на 

вътрешното отклонение (>0.03 
sec) е чувствителен критерий, но 
той не се наблюдава при липсата 
на други положителни признаци. 
R-зъбец във V1, по-голям от 7 mm, 
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rSR’-форма във V1 и дясно откло-
нение на електрическата ос, по-
голямо от +100º, се наблюдават 
при една трета от пациентите, 
R/S-отношение, по-малко от 1, 
във V1 - при 20%. Инверсия на 
Т-вълната във V1 до V2 или V3 се 
наблюдава при повече от 40% от 
пациентите и понякога това е 
единственото отклонение в ЕКГ. 
Fraser и Turner разкриват ролята 
на отвеждания V3R и V4R за раз-
познаването на деснокамерната 
хипертрофия при митрална сте-
ноза. Отношението R/S във V3R 
е по-голямо от 1 при повече от 
80 % от случаите, а във V4R - при 
96%. По-долу са изброени раз-
личните критерии в ред на на-
маляване на честота на проява 
в практиката: отношение R/S 
във V1 >1; забавяне на началото 
на вътрешното отклонение във 
V1; R V1+SV5,6 >10.5 mm; R-зъбец във 
V1 <2 mm; R във V1 >7 mm; отно-
шение R/S във V5 или V6 ≤ 1; дясно 
отклонение на електрическата 
ос ≥+105º; rSR’ във V1; R aVR ≥5 mm; 
qR във V1. Значителна част от 
пациентите с тежка митрална 
стеноза могат да имат нормална 
или близка до нормалната ЕКГ.

Fowler и сътрудници показват, 
че когато средното белодробно 
артериално налягане е значител-
но повишено и e над 42 mmHg, 
при почти всички пациенти се 
откриват белези за хипертро-
фия, определена като абнормно 
отношение R/S със забавено въ-
трешно отклонение във V1.

Смята се, че средна ос на QRS-
комплекса, надвишаваща +90º, е 
надежден индикатор за средна 
или тежка пулмонална хиперто-
ния, докато непълният десен 
бедрен блок или rSR’-формата 
дават слаба количествена харак-
теристика за тежестта на съдо-
вата обструкция. При пациенти 
с митрална стеноза е необичайна 
изявата на монофазен R-зъбец или 
qR-форма на камерния комплекс 

във V1 с инверсия на Т-вълната.

Хронично cor pulmonale
Във V5 и V6 от прекордиалните 

отвеждания се записват дълбоки 
S-зъбци, но R-зъбците в десните 
прекордиални отвеждания не са 
изразени. В най-тежките случаи 
на cor pulmonale QRS-електричес-
ките сили са насочени наред и 
надясно. Освен дясното откло-
нение на електрическата ос във 
фронталната равнина, в десни-
те прекордиални отвеждания 
се записват високи R-зъбци. За 
клиничната практика дълбоки-
те S-зъбци във V5 и V6 се срещат 
най-често. При пациенти, разви-
ли вторично cor pulmonale след 
белодробен тромбемболизъм, 
идиопатична белодробна хипер-
тония или поради синдром на 
затлъстяване-хиповентилация, 
се среща по-често висок R-зъбец 
във V1 в сравнение с пациентите 
с белодробен емфизем.

При опит да диагностицират 
начално cor pulmonale, Kilcoyne 
и сътрудници проучват 200 
пациенти с хронична обструк-
тивна белодробна болест. Те 
предлагат като индикатор за 
деснокамерна хипертрофия или 
дилатация един или повече от 
следните ЕКГ-промени: (1) дясно 
отклонение на средната ос на 
QRS-комплекса от +30º или пове-
че; (2) отклонения в Т-вълната в 
десните прекордиални отвежда-
ния; (3) депресия на ST-сегмента 
в отвеждания II, III и aVF; и (4) 
преходен десен бедрен блок.

Вродено сърдечно заболяване
Концепцията за систолно и 

диастолно обременяване е по-
полезна, когато се прилага към 
деснокамерната хипертрофия, 
следствие от вродено сърдечно 
заболяване. Класически примери 
са висок R-зъбец с инверсия на Т-
вълната във V1, наблюдавани при 
пациенти с пулмонална стеноза, 

както и наличието на rSR’-фор-
ма във V1 при междупредсърден 
дефект, но съществуват много 
изключения.

При пациенти с тежки увреди 
обикновено се открива моно-
фазен R-зъбец или qR-комплекс 
с инверсия на Т-вълната във V1, 
докато при по-леко засягане пре-
обладава по-малко типичната 
rSR’-форма. Пациентите с R-зъбци 
във V1 с височина 20 mm или пове-
че почти винаги имат систолно 
налягане в дясната камера поне 
100 mmHg. Обратно, пациен-
тите с R-зъбци във V1, по-ниски 
от 20 mm, рядко имат налягане 
над 100 mmHg. От друга страна, 
пациентите с налягане над 100 
mmHg почти винаги имат или R-
зъбци във V1 с височина 20 mm или 
повече, чисти R- или qR-форми 
във V1 или и двете. Въпреки че съ-
ществува тенденция за наличие 
на по-висок R-зъбец и повишено 
отношение R/S във V1 с пови-
шаване на деснопредсърдното 
систолно налягане, приема се, че 
ЕКГ не е достоверно изследване 
за определяне на тежестта на 
увредата. 

При междупредсърден дефект 
типичната rSR’-форма във V1 
е обичайна при пациенти със 
средно налягане в белодробната 
артерия, по-малко от 20 mmHg, 
докато повечето пациенти с 
qR- или rSR’S’-форма на камерния 
комплекс имат по-високо наляга-
не. Допуска се и наличие на при-
покриващи се случаи.

Диагностични критерии за 
хипертрофия на дясната 
камера
1. Ос на QRS-комплекса във фрон-

талната равнина, по-положи-
телна от +105o .

2. Доминиращ R-зъбец във V1 (Rs, 
R, RR’, qR или qRs)

3. Липса на данни за антерола-
терален инфаркт *

4. Продължителност на QRS-
комплекса, по-малка от 0.12 
sec†

• Забележка - * Антеролатералният инфаркт е една от причините за дясно отклонение на електрическата ос. При наличие както 
на антеролатерален инфаркт, така и на инфаркт на задната стена, може да възникне комбинация от патологично дясно отклонение 
на електрическата ос и доминиращ R-зъбец във V1 и така да се приеме наличие на деснокамерна хипертрофия. Въпреки това действи-
телната диагноза се поставя лесно поради данните за антеролатерален инфаркт.

† Ако продължителността на QRS-комплекса е 0.12 sec или повече, съществува бифасцикуларен бедрен блок, който при наличие на до-
миниращ R-зъбец във V1 е десен бедрен блок. Диагностицирането на деснокамерна хипертрофия при съпътстващ десен бедрен блок е 
трудно и недостоверно.
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Допълнителни особености, 
свързани с деснокамерната 
хипертрофия
1. Депресия на ST-сегмента и 

инверсия на Т-вълната в ня-
кои отвеждания от V1 до V4.

2. Дълбоки S-зъбци във V5, V6, а съ-
що и в I и aVL.

3. Данни за деснопредсърдна хи-
пертрофия

Проблеми в диференциалната 
диагноза на деснокамерната 
хипертрофия

Както бе споменато по-рано, 
деснокамерна хипертрофия може 
да е налице дълго преди появата на 
каквито и да били ЕКГ-промени.

 Най-ранната промяна обикно-
вено е изместване на електри-
ческата ос надясно. Въпреки това 
средна ос на QRS-комплекса във 
фронталната равнина, по-поло-
жителна от +90o, възниква и при 
редица други състояния (табл. 6).

Вторият диагностичен кри-
терий за деснокамерна хипер-
трофия (наличие на доминантен 
R-зъбец във V1) също може да има 
различни причини (табл. 7).

Комбинацията от патологично 
дясно отклонение на електричес-
ката ос и доминиращ R-зъбец във 
V1 прави деснокамерната хипер-
трофия много вероятна. Веро-
ятността се увеличава при деп-
ресия на ST-сегмента и инверсия 
на Т-вълната в десните прекорди-
ални отвеждания и при данни за 
деснопредсърдна хипертрофия.

3. Двукамерна 
хипертрофия

ЕКГ-диагностиката на двука-
мерната хипертрофия е трудна 
и дори невъзможна. Увеличените 
електрически сили във фаза 2 и 
фаза 3 на камерната деполяриза-
ция могат взаимно да се унищо-
жат, така че QRS-комплексите в 
прекордиалните отвеждания да 
изглеждат напълно нормално. Ако 
и двете камери са уголемени, но 
една от тях в по-значителна сте-
пен, то на ЕКГ-записа ще преобла-
дават белезите за хипертрофия 
на доминиращата камера. При 
хипертрофия на двете камери 
в сходна степен голяма част от 
промените взаимно се залича-

ват. Въпреки това, поради уве-
личената дебелина на камерната 
стена, времето, необходимо за 
протичане на деполяризацията 
от ендокарда към епикарда в ка-
мерния миокард, се увеличава и 
общата продължителност може 
да нарастне да 0.10 или 0.11 sec, 
но без да надхвърли тези грани-
ци. В допълнение, в голяма част 
от прекордиалните отвеждания 
може да се отбележи инверсия на 
Т-вълната. В някои случаи може да 
е налице комбинация от признаци 
за левокамерна хипертрофия и 
за дясно отклонение на електри-
ческата ос (по-положителна от 
+105o) и ако тази комбинация пер-
систира продължително време, 
може да се предполага хипертро-
фия на двете камери. Комбинира-
ната камерна хипертрофия по-
рядко може да се изяви с признаци 
на деснокамерна хипертрофия и 
електрическа ос, по-отрицател-
на от –30o.

Основните моменти, които 
трябва да се имат предвид при 
двукамерна хипертрофия, са 
следните:
1. Тя може да съществува без на-

личието на диагностични ЕКГ-
промени

2. Общата продължителност 
на QRS-комплекса може да до-
стигне 0.10 или 0.11 sec

3. В прекордиалните отвежда-
ния може да е налице инверсия 
на Т-вълната.

4. Комбинацията от признаци 
за левокамерна хипертрофия 
и електрическа ос, по-поло-
жителна от +90o, предполага 
двукамерна хипертрофия.

5. В някои случаи се открива 
комбинация от признаци на 
деснокамерна хипертрофия и 
електрическа ос, по-отрица-
телна от –30o. 

6. ЕКГ-записът задоволява един 
или повече от диагностич-
ните критерии за изолирана 
левокамерна и деснокамерна 
хипертрофия.

7. В отвеждане aVR R-зъбецът 
е по-голям от Q-зъбеца и S-зъ-
бецът е по-голям от R-зъбеца 
във V5 с инверсия на Т-вълната 
в отвеждане V1 в допълнение 

към признаците за левокамер-
на хипертрофия.

КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ

Двукамерната хипертрофия се 
открива при тежки ревматични 
клапни заболявания (заболявания 
на аортната клапа с пулмонална 
хипертония или митрална инсу-
фициенция с пулмонална хиперто-
ния), кардиомиопатия и в някои 
случаи при вродени сърдечни за-
болявания. 

КЛИНИЧНИ И АНАТОМИЧНИ 
КОРЕЛАЦИИ

Вторичната деснокамерна хи-
пертрофия обикновено е маски-
рана от доминиращата левока-
мерна хипертрофия при пациен-
ти с хипертонична болест или 
друг тип левостранно сърдеч-
но заболяване. Анатомичната ле-
вокамерна хипертрофия, наблю-
давана често при пациенти с 
хронично cor pulmonale, от дру-
га страна, обикновено не се визу-
ализира на ЕКГ.

Критериите, водещи най-често  
до фалшиво-положителна диагно-
за за съпътстваща деснокамерна 
хипертрофия, са R-зъбец във V1 
>7mm и R във V1 + S във V5 или V6 
>10.5 mm.

(Продължава в следващия брой)

Причини за увеличена амплитуда 
на R-зъбеца във V1

Нормална находка при деца
Действителен заден миокарден 
инфаркт
Състояние на камерна преекситация
Мускулна дистрофия тип Дюшен
Десен бедрен блок (рядко)
Деснокамерна хипертрофия

Таблица 7

Причини за средна ос на QRS-
комплекса във фронталната 
равнина, по-положителна от +90o

Нормално състояние при новородени 
и деца
Случайна находка при високи и слаби 
възрастни индивиди
Хронично белодробно заболяване 
(дори при липса на белодробна 
хипертония)
Антеролатерален миокарден 
инфаркт
Ляв заден хемиблок
Деснокамерна хипертрофия
Белодробен емболизъм
Междупредсърден дефект

Таблица 6




