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Е Л Е К Т РО К А РД И ОЛО Г И Я
КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ЕКГ-диагностика на предсърдна
и камерна хипертрофия.
Хипертрофия на предсърдията
Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница
Хипертрофията на предсърдията предизвиква промени във вълната на предсърдна деполяризация (Р). Тъй като вълната на предсърдна реполяризация (Та) обичайно не се визуализира на ЕКГ-записа, при предсърдна хипертрофия обикновено не се отчитат
забележими промени в нейната
форма. Уголемяването на дясното или лявото предсърдие предизвиква увеличение на волтажа
и продължителността на съответния компонент на Р-вълната.

акад. Илия Томов
Национална кардиологична болница
възела (фиг. 65). От тази част
деполяризацията
се
разпространява във всички възможни посоки през левопредсърдния миокард. Посоката, в която най-добре се проектира левопредсърдната част на Р-вълната,
се определя от посоката, в която
преобладава по-голямо количество предсърден миокард. Тази посока обикновено също съвпада с
II отвеждане от периферията, но
се отдалечава от V1 от прекорди-

алната серия.
Ето защо в отвеждане II обикновено се записва монофазна положителна Р-вълна, която се състои от наслагващите се деснопредсърдни и левопредсърдни компоненти (фиг. 65б), докато във
V1 нормално се записва бифазна Рвълна с първоначална положителна и последваща отрицателна
компонента (фиг. 65а).
В отвеждане II височината на
нормалната Р-вълна не надвиша-

НОРМАЛНАТА Р-ВЪЛНА
Нека припомним, че деснопредсърдната деполяризация започва преди левопредсърдната и завършва преди последната да приключи. В нормални
условия предсърдната деполяризация започва непосредствено след като деполяризацията на
SA-възела се разпространи и активира съседния деснопредсърден миокард. Деполяризацията
се разпространява едновременно
през деснопредсърдния миокард,
във всички посоки. Посоката, в
която преобладава по-голямо количество предсърден миокард,
определя и посоката, в която се
проектира най-добре деснопредсърдната компонента на Т-вълната (фиг. 65). Това обикновено е
посоката на II отвеждане от периферните отвеждания и към V1
от прекордиалната серия. Първа
се деполяризира тази част от левопредсърдния миокард, която
се намира на най-малко отстояние от деполяризацията на SAНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 5, 2002

Фиг. 65 а). В отвеждане V1 фазата на деполяризация на дясното предсърдие
причинява положително отклонение в електрокардиографския запис. Фазата на левопредсърдна деполяризация предизвиква отрицателно отклонение. Първоначалната част на Р-вълната е резултат от деснопредсърдната
деполяризация. Терминалната част на Р-вълната се причинява от левопредсърдната деполяризация. Средната част на Р-вълната е резултат както
от деснопредсърдната, така и от левопредсърдната деполяризация.
б). В отвеждане II както деснопредсърдната, така и левопредсърдната
фаза на деполяризация предизвикват записване на положителни вълни. Първоначалната част на Р-вълната е резултат от деснопредсърдната деполяризация, терминалната част – от левопредсърдната деполяризация, а средната част на Р-вълната е резултат както от деснопредсърдната, така и
от левопредсърдната деполяризация.

ва 2.5 mm и продължителността й не надхвърля 0.12 sec. При
нормалната Р-вълна във V1 площта на отрицателната компонента не надвишава площта на предшестващата я положителна компонента.

ВЪЛНА НА ПРЕДСЪРДНА
РЕПОЛЯРИЗАЦИЯ
Известно е, че след всяка деполяризация на миокарда е необходим период на електрическо възстановяване преди да стане възможен следващият период на деполяризация. При камерния миокард процесите на деполяризация
и реполяризация могат да бъдат
отграничени на електрокардиографския запис от повърхността
на тялото. QRS-комплексът вдействителност представлява записания от повърхността на тялото електрокардиографски из-

раз на деполяризацията на камерния миокард. Т-вълната представлява записания от повърхността на тялото електрокардиографски израз на реполяризацията
на камерния миокард (въпреки че
трябва да се има предвид, че реполяризацията на камерния миокард всъщност възниква по време на ST-сегмента, а в някои части на сърцето – дори преди края
на QRS-комплекса). Р-вълната е записания от повърхността на тялото електрокардиографски израз на деполяризацията на предсърдния миокард. Процесът на реполяризация на предсърдния миокард не предизвиква забележими
дефлекции в електрокардиограмата, записана от повърхността на
тялото (т.е. този процес не се
визуализира на конвенционалния
ЕКГ-запис), въпреки че преди да е
възможна всяка следваща деполяризация на предсърдния миокард
е необходимо той задължително да се предхожда от процес на
реполяризация. Вълната на предсърдна реполяризация се нарича
“предсърдна Т-вълна” или “Та”-вълна. Обикновено тя е плитка, заоблена, отрицателна вълна, която
нормално е напълно замаскирана
от по-високо волтажния QRS-комплекс, протичащ едновременно с
нея. Тя става видима на повърхностната ЕКГ само в случаите,
когато е с увеличен размер. Когато Та-вълната се увеличава, нараства както нейната дълбочина, така и продължителността
 (фиг. 66). В този случай тя може
да бъде отчетена като хлътване
на записа, което се вижда преди и
след QRS-комплекса. Тя може да бъде сгрешена с депресия на ST-сегмента, но отчитането, че депресията започва преди QRS-комплекса, помага за преодоляване на това объркване. При нейното наличие QRS-комплексът има вид на
разположен леко наляво от центъра на плитко хлътване.

ПРИЧИНИ ЗА ВИДИМИ
ВЪЛНИ НА ПРЕДСЪРДНА
РЕПОЛЯРИЗАЦИЯ

Фиг. 66

Понастоящем най-честата причина за изразена Та-вълна е синусовата тахикардия. Пример е представен на фиг. 67. Електрокардиографският запис на тази фигу-

ра може да се интерпретира по
следния начин: “Синусова тахикардия, сърдечна честота 165/мин.
Видими вълни на предсърдна реполяризация, симулиращи ST-депресия
в някои отвеждания. С изключение
на тахикардията – нормален ЕКГзапис.”
Видими Та-вълни могат да възникнат и при хипертрофия на
дясното предсърдие. Внимателното разглеждане на фиг. 68 разкрива видима Та-вълна, добре изразена в отвеждания II и aVF. Видими Та-вълни възникват и при
предсърден инфаркт. В редки случаи нормална Та-вълна може да бъде визуализирана и при на пълен
сърдечен блок, когато QRS-комплексът не маскира вълната.

ПАТОЛОГИЯ НА ПРЕДСЪРДИЯТА
Нормалната характеристика на
Р-вълната не е така ясно прецизирана, както тази на QRS-комплекса. Ето защо отклоненията в Рвълната имат по-неспецифичен
характер от тези на QRS-комплекса. По тази причина, въпреки че е възприето да се говори
за “абнормни Р-вълни” като проява на “хипертрофия” на дясното или лявото предсърдие, вдействителност няма основание за
разграничаване на хипертрофията на предсърдието от исхемия, инфаркт или възпаление на
предсърдието или от предсърдно проводно нарушение. Ето защо е по-приемливо да се използва терминът “предсърдна патология”, а не “предсърдна хипертрофия”, въпреки че последният
се е наложил и трудно ще бъде изместен. Трябва да се подчертае,
че при данни например за левопредсърдна хипертрофия единственото достоверно заключение, което може да се направи от ЕКГ-записа, е, че в лявото
предсърдие съществува определена патология (“първоначална” интерпретация). При наличие на клинични данни за митрална стеноза или левокамерна хипертрофия може да се предполага съществуването на действителна левопредсърдна хипертрофия (“вторична” интерпретация). При отсъствие на такива данни не могат да се правят
подобни предположения за произНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 5, 2002
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хода на предсърдната патология.
Терминът "предсърдно уголемяване" обикновено се използва за обозначаване наличието на

предсърдна хипертрофия, дилатация или едновременното съществуване на двете състояния. Някои автори предпочитат

използването на хемодинамичните термини тензионно или обемно обременяване.
Промените в P-вълната не ви-

Фиг. 67. Електрокардиографски запис с 12 отвеждания, записан непосредствено след извършване на тест с физическо натоварване. Ритъмът е синусова тахикардия, сърдечната честота е 165/мин. Вижда се значителна депресия
на ST-сегмента в отвеждания I, II, aVF и V4 -V6. По-внимателното разглеждане на записа, особено на II отвеждане,
където Т- и Та-векторите обикновено са най-добре изразени, разкрива, че негативитетът започва преди QRS-комплексите. Това е видима Та-вълна. Не съществуват сигнификантни отклонения в ST-сегмента и тестът с физическо натоварване е негативен.

Фиг. 68
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наги се съпровождат от някои
от тези анатомични или хемодинамични състояния. Могат
да са налице проводни дефекти
или други фактори. Ето защо в
електрокардиографската диагностика на патологията на P-вълната е предложено използването
на по-малко специфичен термин
като "предсърдна абнормност
или патология" или "предсърдно
заангажиране".

Хипертрофия на
лявото предсърдие
ЕКГ-промените, предизвикани
от хипертрофията на лявото
предсърдие, се изразяват в увеличаване на волтажа и продължителността на вълната на левопредсърдна деполяризация. Тъй
като крайната част на нормалната Р-вълна е резултат от левопредсърдната деполяризация,
следва, че при левопредсърдна
хипертрофия продължителността на общата Р-вълна е удължена.
В допълнение Р-вълната често е
двугърба в отвеждане II и бифазна
във V1 (фиг. 69). Във V1 площта на
крайния отрицателен компонент
надвишава площта на първоначалния положителен компонент.
Пример за левопредсърдна хипертрофия е представен на фиг. 70.
Левопредсърдните електрични
сили са насочени в посока наляво и
назад поради посоката на разпространение на деполяризационния
процес и на анатомичната ориентация на лявото предсърдие. По
тази причина нарастналата електрическа активност на лявото
предсърдие може да увеличи тези
нормални характеристики на късната част на P-вълната. Продължителността на предсърдното
възбуждение може да бъде удължена, особено при наличието на левопредсърден проводен дефект.
Различните критерии за диагностиката на левопредсърдното
уголемяване са базирани основно
на тези промени.
КРИТЕРИИ ЗА ХИПЕРТРОФИЯ НА
ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ
1. Р-вълната във V1 има доминираща отрицателна част (т.е.
или е изцяло отрицателна, или
площта на крайната отрицателна компонента превишава
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 5, 2002

тази на първоначалната положителна компонента). Терминалната част на Р-вълната в
отвеждане V1 е равна или поотрицателна от -0.04 mm/sec.
Това изчисление представлява
произведение от дълбочината
на терминалното отрицателно отклонение (в милиметри)
и неговата продължителност
(в sec) (фигури 71 и 72).
2. Р-вълната е назъбена и продължителността й в отвеждания
I, II, aVF или aVL надвишава 0.12
sec (P-mitrale) (фиг. 72).
3. Ляво отклонение на оста на
Р-вълната във фронталната
равнина от +15o или повече и
ляво отклонение на терминалните електрични сили на Р-вълната във фронталната равнина (фиг. 71)
(Всеки един от тези критерии
насочва към диагнозата. Ако са изпълнени и трите, то диагнозата
е много вероятна).

КЛИНИЧНИ
И АНАТОМИЧНИ КОРЕЛАЦИИ
Критерий 1:
Терминална електрична сила
на Р-вълната в отвеждане V1

Morris и сътрудници установяват, че произведението от

Фиг. 69

амплитудата и продължителността на негативната компонента на Р-вълната в отвеждане V1, което те наричат терминална Р-електрична сила, е поотрицателно от -0.03 sec при
2.5% от нормалната популация и
при 92% от пациентите с клапно заболяване на лявата камера. На практика терминалната
Р-електрична сила може да бъде определена чрез просто наблюдение. Терминална част на
Р-вълната в отвеждане V1, заемаща върху записващата хартия едно малко квадратче като
дълбочина (-1 mm) и като продължителност (0.04 sec), показва терминална Р-сила от -0.04.
Всеки терминален отрицателен
компонент на Р-вълната в отвеждане V1 с тази или по-висока степен е абнормен и предполага увеличаване на потенциала на задната стена на лявото предсърдие.
Освен това е доказано, че терминалната Р-електрична сила корелира по-добре с левопредсърдния
обем, отколкото с левопредсърдното налягане.
Преходно увеличение на размера
на Р-вълната в десните прекордиални отвеждания често се наблюдава при пациенти с левокамерна

недостатъчност. Очевидно причина за промените в Р-вълната е
увеличението на левопредсърдното налягане и обем, а не толкова
на левопредсърдната маса.
Поради спускането на диафрагмата стандартното положение
на електродите на отвеждания
V1 и V2 става абнормно високо
спрямо анатомичното положение
на предсърдията. Ето защо средният Р-вектор често се проектира върху отрицателната посока
на отвеждания V1 и V2, което предизвиква записването на негативни Р-вълни в тези отвеждания.
Аналогични промени възникват
при пациенти с pectus excavatum.
Това състояние е наблюдавано и
при пациенти с намалена гръдна
кифоза (straight-back синдром –
синдром на “правия гръбнак”). Понякога може да се установи изразен отрицателен компонент на
Р-вълната при пациенти с гигантско дясно предсърдие, причинено
от вродено сърдечно заболяване.

Критерий 2:
Широки и назъбени Р-вълни
При две трети от пациентите с документирано левопредсърдно уголемяване е установено
удължаване на продължителността на Р-вълната до 0.12 sec или повече. Предполага се значителна

позитивна корелация между продължителността на Р-вълната и
степента на левопредсърдна дилатация. Продължителността на
Р-вълната корелира по-добре с левопредсърдния обем, отколкото
с левопредсърдното налягане.
Наличието на двугърба Р-вълна
обикновено се свързва с асинхронното активиране на дясното и

лявото предсърдие. При здрави
лица обикновено не се открива
маркантно разцепване с интервал между двата пика, по-голям
от 0.04 sec. Thomas и DeJong наблюдават удължаване на интервала между двата пика при повечето пациенти с митрална стеноза, особено при тежка симптоматика и значителна кардиоме-

Фиг. 71. Левопредсърдно обременяване при болни с аортен порок. а) Болен
на 58 г. с аортна инсуфициенция и левокамерна недостатъчност. Абнормни Р-терминални сили във V1. Р-вълната във II отвеждане е с амплитуда 2.5
mm. Промените в QRS-комплекса и ST-T-сегмента сочат за наличие на левокамерна хипертрофия. б) Болен на 45 години с аортна стеноза. Систолният
градиент през аортната клапа е 85 mmHg. Проминиращата негативна Рвълна във V1 насочва към левопредсърдно обременяване. Промените в QRSкомплекса и ST-T-сегмента сочат за наличие на левокамерна хипертрофия.

Фиг. 70
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галия. Абнормно раздвоени Р-вълни се срещат и при пациенти с
констриктивен перикардит. При
тези пациенти продължителността на Р-вълната също може
да е удължена, като много наподобяват Р-вълните при пациенти със заболявания на митралната клапа. Патологично раздвояване на Р-вълната може да се наблюдава и при предсърден проводен
дефект поради миокардит, предсърдна исхемия, инфаркт или фиброза, които също могат да причинят удължаване на продължителността на Р-вълната.
Терминът P-mitrale се използва за
описание на Р-вълна, която е патологично широка и разцепена.
Този тип Р-вълна се среща често,
както името й подсказва, при пациенти с митрално клапно заболяване, особено митрална стеноза. Промените са най-добре видими в отвеждания I и II и в левите
прекордиални отвеждания. Морфологията на P-mitrale се наблюдава при една трета от пациентите с изолирана митрална стеноза, подложени на хирургическа намеса. Както бе споменато
по-рано, тези промени не винаги
се дължат на дилатация и хипертрофия на лявото предсърдие.
Причина за това могат да са въ-

Фиг. 72
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трепредсърдни проводни дефекти, породени от предсърдна миокардна увреда и причиняващи
удължаване и нацепване на Р-вълната при пациенти с ревматично клапно заболяване.

Критерий 3: Ляво отклонение
на оста на Р-вълната
Ляво отклонение на оста на Рвълната във фронталната равнина, по-малко от +30o или +15o, се
наблюдава едва при 10% от пациентите с левопредсърдно уголемяване, причинено от левокамерно клапно заболяване. Причина за
някои от случаите на абнормно
ляво отклонение на Р-вектора могат да бъдат проводни нарушения в предсърдията или ектопичен предсърден водач на ритъма.
Високи Р-вълни в периферните
отвеждания с амплитуда, по-голяма от 2.5 mm, се наблюдават понякога при пациенти с левопредсърдно уголемяване, следствие
на левостранно клапно заболяване, особено на митралната клапа. Тези отклонения са по-тежки
при пациенти с хипертонична болест. Когато продължителността на Р-вълните не е удължена и
в отвеждания II, III и aVF се записват високи Р-вълни, тези промени наподобяват P-pulmonale (фиг.

73). За диференциалната диагноза понякога, но не винаги, помага
разглеждането на терминалната
електрична сила във V1 и свързаните обикновено с това промени
в QRS-комплекса и Т-вълната при
левокамерна хипертрофия.
Индексът на Macruz доскоро бе
използван като един от диагностичните критерии за левопредсърдно уголемяване. Той се определя като отношение между
продължителността на Р-вълната към тази на PR-сегмента. Ако
това отношение е по-голямо
от 1.6, се предполага наличието
на левопредсърдно уголемяване.
Ниската чувствителност на този индекс вероятно се дължи на
повлияването му от предсърдно-камерното проводно време.

ОСОБЕНОСТИ, СВЪРЗАНИ
С ХИПЕРТРОФИЯТА
НА ЛЯВОТО ПРЕДСЪРДИЕ
Хипертрофията на лявото
предсърдие често се придружава от левокамерна хипертрофия.
При пациенти с чиста митрална
стеноза левопредсърдната хипертрофия може да възникне асоциирано с деснокамерна хипертрофия.

КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Левопредсърдната хипертрофия възниква при всички състояния, свързани с левокамерна хипертрофия, както и при митрална стеноза. Това състояние често
е свързано със системна хипертония дори и при липсата на ЕКГданни за наличие на левокамерна хипертрофия. Левопредсърдна
хипертрофия също може да бъде
установена при аортна стеноза,
аортна инсуфициенция, митрална
инсуфициенция, хипертрофична
кардиомиопатия и хронична исхемична болест на сърцето.
Както бе обсъдено по-рано, терминът “предсърдна хипертрофия” е по-малко издържан, отколкото “предсърдна патология”.
Първоначалната електрокардиографска интерпретация на наличието на широки двугърби Р-вълни в отвеждане II или на доминираща отрицателна част на Р-вълната във V1 е, че съществува патология на лявото предсърдие.
Ако има данни за наличието на
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митрална стеноза или левокамерна хипертрофия, може да се предполага съществуването на действителна левопредсърдна хипертрофия (“вторична” интерпретация). Самата ЕКГ рядко дава категорични данни за наличието на патология на лявото предсърдие и само въз основа на нея
не е възможно разграничаване на
предсърдна хипертрофия, предсърдна исхемия и предсърден инфаркт. При ЕКГ-данни за наличие
на левопредсърдна хипертрофия
при пациент с исхемична болест
на сърцето най-вероятна причина е наличието на исхемия или инфаркт на предсърдието.

Хипертрофия на
дясното предсърдие

електрични сили предизвикват
само началната част на Р-вълната, всяко увеличение на продължителността на деснопредсърдната активация обикновено не
удължава общата продължителност на Р-вълната.

2. Оста на Р-вълната във фронталната равнина е +75o или повече (виж фигури 75 и 76).
3. Положителното отклонение
на Р-вълната в отвеждания V1
или V2 е по-голямо от 1.5 mm
(виж фиг. 76)

КРИТЕРИИ ЗА ХИПЕРТРОФИЯ
НА ДЯСНОТО ПРЕДСЪРДИЕ

Критерий 1: P-pulmonale

1. Р-вълната е висока и заострена, с височина от 2.5 mm или
повече в отвеждания II, III и
aVF и с нормална продължителност – P-pulmonale (отвеждания III и aVF са включени, защото понякога векторът на
Р-вълната е насочен предимно към тези две отвеждания, а
не към II отвеждане) (фиг. 75 и
76).

При 20% от пациентите с клинични данни за хронично белодробно сърце се открива характеристиката на P-pulmonale. Почесто P-pulmonale е налице при
пациенти с вродени сърдечни заболявания като пулмонална стеноза, тетралогия на Fallot, синдром на Eisenmenger и трикуспидална атрезия, както и при пациенти с пулмонална хипертония, непричинена от хронична об-

При хипертрофия на дясното
предсърдие деснопредсърдната
компонента на Р-вълната е с увеличен волтаж и продължителност. Тъй като деснопредсърдната компонента на Р-вълната нормално се записва като положително отклонение както във II, така и в отвеждане V1, то височината на Р-вълната нараства и в двете посочени отвеждания. Тъй като деснопредсърдната деполяризация завършва доста по-рано от
тази на лявото предсърдие, забавеното приключване на деснопредсърдната деполяризация не е
достатъчно, за да я удължи след
края на левопредсърдната деполяризация. Ето защо продължителността на Р-вълната не е увеличена (фиг. 74).

УГОЛЕМЯВАНЕ
НА ДЯСНОТО ПРЕДСЪРДИЕ
Тъй като дясното предсърдие
се деполяризира първо, неговият потенциал е отговорен за записването на първата част на Рвълната. Анатомичната локализация и посоката на възбуждение
на дясното предсърдие са такива, че електрическите сили са насочени надолу и напред. Те са насочени леко наляво, но по-медиално
или по-вертикално от тези на лявото предсърдие. Ето защо увеличението на деснопредсърдния
потенциал обикновено е свързано
с възникването на високи Р-вълни
в долните и предните отвеждания. Тъй като деснопредсърдните
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 5, 2002

Фиг. 73. Предполагаем механизъм за възникване на P-pulmonale при пациенти с левопредсърдно уголемяване. а) Деснопредсърден и левопредсърден компонент на нормалната Р-вълна. б) Възникване на P-pulmonale поради деснопредсърдно уголемяване с увеличаване на амплитудата на деснопредсърдната компонента на Р-вълната. в) P-mitrale, свързана с левопредсърдно уголемяване вследствие увеличаване на левопредсърдния компонент както по
амплитуда, така и по продължителност. Причина за удължаване на продължителността на Р-вълната могат да са някои асоциирани вътрепредсърдни проводни дефекти. г) Псевдо-P-pulmonale при левопредсърдно уголемяване.
Амплитудата на левопредсърдния компонент е увеличена, без значително
удължаване на продължителността на левопредсърдната деполяризация.

структивна белодробна болест.
Доказано е, че пациенти с едновременно наличие на повишено
деснопредсърдно налягане и ниска
артериална сатурация имат найвисоки Р-вълни. P-pulmonale се записва при 37% от пациентите с
тежък белодробен емфизем и със
средна степен на патологична белодробна функция. Причина за повишената амплитуда на Р-вълната в долните отвеждания при
тези пациенти вероятно е свръхраздуването на белите дробове
с понижението на диафрагмата,
което предизвиква вертикална
позиция на сърцето, както и ротация на сърцето по часовниковата стрелка. Преходно наличие
на P-pulmonale е наблюдавано при

пациенти с остър белодробен емболизъм, както и при пациенти с
бронхиална астма, най-често по
време на остър пристъп. Високи
и заострени Р-вълни могат да се
наблюдават и при здрави лица с
астенично телосложение и вероятно са свързани с вертикалната
позиция на сърцето. Амплитудата на Р-вълната често се увеличава при заемане на изправено положение на тялото.
Фиг. 73 илюстрира псевдо P-pulmonale при пациенти с артериална хипертония с или без вероятна левокамерна недостатъчност. Фиг. 77 описва предполагаемия механизъм за възникване на
P-pulmonale при пациенти с левопредсърдно уголемяване.

P-pulmonale е описана и при пациенти с коронарна болест и
angina pectoris. Предполага се, че
причина за нейната поява са хипоксемията на предсърдната мускулатура и исхемичните увреди
на лявото предсърдие, които увеличават волтажа на Р-вълната,
както и дясното отклонение на
оста на Р-вълната.
Високата Р-вълна често се съпровожда от изразена предсърдна (Ta) Т-вълна. Амплитудата на
отрицателното отклонение в
долните отвеждания може да
надхвърли 1 mm. Тъй като продължителността на предсърдната
Т-вълна може да се удължи до 0.45
sec, отрицателното отклонение
в тези отвеждания може да предизвика забележима депресия на
ST-сегмента. Този факт трябва да
се има предвид при оценка на промените в ST-сегмента при наличие на изразени Р-вълни.

Критерий 2: Дясно отклонение
на оста на Р-вълната

Фиг. 74

Фиг. 75. P-pulmonale при 44-годишна жена с хронична обструктивна белодробна болест. Оста на Р-вълната във фронталната равнина е изместена надясно (+85°). Депресията на ST-сегмента във II, III и aVF вероятно е в
резултат на проминиращата предсърдна Т-вълна. Негативната Р-вълна се
вижда в десните прекордиални отвеждания.

Отклонение на оста на Р-вълната във фронталната равнина
надясно или медиално се открива
при значителен брой от пациентите с деснопредсърдно уголемяване. Избраната за горна граница
стойност от +75o е базирана на
обширни проучвания върху здрави
лица, извършени от Hiss и сътрудници. Отклонението на електрическата ос често, но не винаги, е
свързано с наличието на P-pulmonale. Когато оста на Р-вълната
надхвърля +75o, Р-вълната се смалява в отвеждане I и се негативира в aVL. При ос +90o тя може да
стане изоелектрична в отвеждане I. Въпреки това ос, по-положителна от +90o, не се среща често. Ето защо в отвеждане I рядко се регистрира отрицателна Рвълна, дори при пациенти със значително деснопредсърдно уголемяване. При пациенти с вродени
сърдечни заболявания Р-вълната в
отвеждане I може да бъде по-висока от тази в отвеждане III. За
описване на този тип Р-вълни се
използва терминът Р-congenitale.
Аналогично на P-pulmonale, дясното отклонение на оста на Рвълната също не е специфичен
критерий за деснопредсърдно
уголемяване. То често е налице
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при пациенти с белодробен емфизем без cor pulmonale, както и при
други състояния, описани по-горе.

Критерий 3: Висока Р-вълна в
отвеждане V1 или V2
Амплитудата на първоначалното положително отклонение
на Р-вълната в десните прекордиални отвеждания нормално е
по-малка от 1.5 mm. При пациенти с cor pulmonale отрицателната или бифазната Р-вълна във V1
може да се съпровожда от висока и заострена Р-вълна във V2. Този внезапен преход често помага за разграничаване на промените на Р-вълната във V1, причинени от деснопредсърдно ангажиране, от тези, предизвикани от левопредсърдно такова. Естествено, трябва да се подозира и едновременното уголемяване на двете предсърдия. Този феномен понякога възниква и при пациенти с
изолирано деснопредсърдно уголемяване поради вродени сърдечни
заболявания. В последния случай в
отвеждания V1 и V2, по-често отколкото при пациенти с хронично
cor pulmonale, се записват монофазни, абнормно високи Р-вълни.
Удължаване на продължителността на първоначалния положителен компонент на Р-вълната в отвеждане V1 до 0.04 sec или
повече също се използва като индикатор за деснопредсърдно уголемяване. Той обаче не е широко
възприет и диагностичната му
стойност е съмнителна.

при всички състояния, предизвикващи деснокамерно обременяване, както и при стеноза на митралната клапа.

Двупредсърдна
хипертрофия
Наличието на двупредсърдно
уголемяване може да се подозира
при едновременното наличие на

признаци за уголемяване както на
дясното, така и на лявото предсърдие. Тъй като двете предсърдия засягат предимно различни
части на Р-вълната, различаването на двупредсърдното уголемяване не е така трудно, както на
двукамерната хипертрофия. За
индикатори на двупредсърдното
уголемяване служат електрокар-

Фиг. 76

КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Както бе споменато по-рано,
ЕКГ-данните за “деснопредсърдна хипертрофия” дават информация единствено за наличието
на деснопредсърдна патология.
Промени, подобни на тези при хипертрофия, възникват и при исхемия или при инфаркт на дясното предсърдие, въпреки че последните две състояния се срещат рядко в клиниката. Наличието на придружаваща хипертрофия на дясната камера говори в полза на факта, че електрокардиографските характеристики на деснопредсърдна хипертрофия действително са индикатор
за наличие на такава. Деснопредсърдната хипертрофия възниква

Фиг. 77. Предлагани механизми за поява на образ на P-pulmonale при болни
с левопредсърдно уголемяване: (а) Левопредсърдна и деснопредсърдна компонента при нормална Р-вълна. (б) P-pulmonale в резултат на деснопредсърдно обременяване с увеличена амплитуда на дясната компонента на Р-вълната. (в) P-mitrale при левопредсърдно обременяване с увеличена левопредсърдна компонента по амплитуда и продължителност. Съпътстващ вътрепредсърден проводен дефект може да бъде отговорен за увеличената продължителност на Р-вълната. (г) Псевдо - P-pulmonale при левопредсърдно обременяване. Амплитудата на левопредсърдната компонента
е увеличена, без удължаване на левопредсърдната деполяризация.
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диографските данни, задоволяващи диагностичните критерии и
за левопредсърдно, и за деснопредсърдно уголемяване.

ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА
ДВУПРЕДСЪРДНА ХИПЕРТРОФИЯ
1. Наличие на голяма двуфазна Рвълна в отвеждане V1 с първоначален положителен компонент, по-голям от 2 mm,
и терминален отрицателен
компонент с амплитуда 1 mm
и продължителност 0.04 sec
(“абнормна Р-терминална сила”) (фиг. 78 и 79)
2. Наличие на висока, заострена
Р-вълна с височина 2 mm или
повече във V1 в комбинация с
широки (с продължителност
над 0.12 sec) назъбени Р-вълни
в периферните или в левите
прекордиални отвеждания.
3. Нарастване както на амплитудата (2.5 mm), така и на продължителността (0.12 sec) на
Р-вълната в периферните отвеждания.
Тези критерии са най-често срещаните, като първият е най-приложим. Все още липсва системен
анализ за достоверността на тези критерии. (Всеки един от посочените критерии предполага диагнозата. Колкото повече от тях
са изпълнени, толкова по-вероятна е диагнозата).

КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
Двупредсърдното уголемяване
се открива при състояния, пре-

дизвикващи двукамерно уголемяване. Тези състояния включват
вродени сърдечни заболявания, хипертрофична кардиомиопатия и
белодробна хипертония, възникващи както при заболявания на
аортната клапа, така и при митрална стеноза. Резервите към
термина “предсърдна хипертрофия” по отношение на самостоятелната хипертрофия на отделните предсърдия, се отнасят и
по отношение на двупредсърдната хипертрофия.

Диагностициране
на предсърдно
уголемяване при
наличие на предсърдно
мъждене
ДИАГНОСТИЧЕН КРИТЕРИЙ
Амплитуда на вълните на
фибрилация в отвежданиe V1
1 mm или повече
Thurman и Janney дефинират
вълните на фибрилация с амплитуда, по-голяма от 0.5 mm, като груби f-вълни, а като фини fвълни - тези с амплитуда 0.5 mm
или по-малка. Тези автори доказват, че грубите f-вълни са свързани с рентгенологични и анатомични данни за левопредсърдно уголемяване или увеличено левопредсърдно налягане. Грубите
f-вълни могат да преминат във
фини f-вълни и обратно. Това се
явява при пациенти с атеросклеротични и ревматични сърдечни

Фиг. 78. Двупредсърдно обременявне при болен с идиопатична кардиомиопатия. Във V1 се регистрира голяма бифазна Р-вълна. Промените в QRS-комплекса сочат за налична левокамерна хипертрофия.
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Фиг. 79. 36-годишен пациент с ревматична болест на сърцето, митрален и аортен порок, коригирани
оперативно, и с пристъпно предсърдно мъждене. При синусов ритъм
Р-вълната във V1 и V2 сочи за наличие
на двупредсърдно обременяване. По
време на предсърдно мъждене във V1
се регистрират f-вълни на пристъпно-предсърдно мъждене.

заболявания. Пациенти с нелекувана застойна сърдечна недостатъчност често изпадат в състояние на груба фибрилация и при лечение тези f-вълни намаляват по
амплитуда. Причина за увеличаване на размера на f-вълните при
персистираща сърдечна недостатъчност вероятно е разтягането на предсърдията. Този феномен се среща по-често при пациенти с атеросклеротично сърдечно заболяване.
Установена е сигнификантна корелация между грубите вълни на
фибрилация и абнормната Р-терминална сила във V1 при синусов
ритъм. Фините f-вълни обикновено са свързани с нормална Р-терминална сила. Peter и сътрудници
предполагат, че грубите вълни
на фибрилация могат да се приемат като признак за левопредсърдна хипертрофия или “напрежение”. Те използват като критерий за груби f-вълни амплитуда
от 1 mm или повече, вместо 0.5
mm, но не установяват сигнификантна разлика между резултатите от анализа.
Преходното предсърдно мъждене при пациенти с хронично
cor pulmonale често се съпровожда от големи f-вълни в отвеждане V1. (Перманентното предсърдно мъждене е необичайно за
пациентите с неусложнено хронично cor pulmonale).
(Продължава
в следващия брой)

