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КЛИНИЧНА ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Електрофизиология и клиничен
анализ на ST-сегмента - част III
акад. Илия Томов
Национална кардиологична болница
ST-ЕЛЕВАЦИЯ ПРИ ОСТЪР
ПЕРИКАРДИТ (фиг. 115)
Острият перикардит обикновено протича с продължителна
предноторакална болка (прогресираща, често силна, но може
да бъде и лекостепенна), перикардно триене (продължително
или бързопреходно) и обикновено типични ЕКГ-промени в динамика, които засягат главно STсегмента при част от случаите
с ЕхоКГ-данни за малък перикарден излив (10%).
В контраст с регионалните
ST-промени при миокардна исхерано

елевация

д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница
мия, перикардитът обикновено
продуцира по-широки ЕКГ-промени в отвежданията от крайниците и прекордиума. Описани са четири фази на ЕКГ-патология (табл. 11) (Spodick. Am J
Cardiol 1974; 33:470- 474; Spodick.
Circulation 1973; 48:575-580). Стадий I се изявява със ST-елевация
и положителна Т-вълна (при 90%
от случаите). След няколко дни
измененията в ST-сегмента изчезват и ЕКГ може да изглежда
в норма – стадий II. По-нататъшната еволюция се изявява
с негативиране (инверсия) на Т-

късно

ST конкавен тип
перикардит

ST конвексен тип
oстър миокарден инфаркт

Фиг. 115. ЕКГ-образ при перикардит - ранни и късни ЕКГ-промени при перикардит. За съпоставка - ST-елевация при остър миокарден инфаркт.
Последо- Отвеждания с
вател”епикардиална”
ност
девиация: I, II,
aVF, V3-V6

вълната (стадий III) и след дни/
седмици – нормализиране на ЕКГ
(стадий IV).
ЕКГ-измененията при остър перикардит трябва да бъдат диференцирани на първо място от
остра миокардна исхемия. При
перикардит промените в ST-сегмента са по-обширни (наблюдават се в повече отвеждания),
липсват патологични Q/QS-зъбци и е налице типична перикардитна седловидна форма или
конкавна (вдлъбната) конфигурация (фиг. 116). Друг важен белег е
ранната реполяризация, т.е. скъсен и издигнат (леко елевиран)
ST-сегмент. Въпреки че е трудно при изолиран ЕКГ-анализ без
клинична корелация, диференциране може да бъде направено и
въз основа на характерната за
перикардита PR-елевация (особено в отвеждане aVR) и ST-елевация в отвеждане V6, което не
е обичайно за синдрома на ранна
реполяризация (Spodick. N Engl J
Med 1976; 295:523-526).

Отвеждания, отразяващи “ендокардиалния потенциал”: aVR, често
V1, понякога V2

Стадий

J-ST

Т-вълни

PR-сегмент

I

елевация

позитивни

II ранен

J-ST

Т-вълни

PR-сегмент

депресиран или депресия
изоелектричен

инвертирани (отрицателни)

елевиран или
изоелектричен

изоелектричен позитивни

изоелектричен изоелектричен
или депресиран

инвертирани

изоелектричен
или елевиран

II късен

изоелектричен ниски, плоски до отрицателни

изоелектричен изоелектричен
или депресиран

снижени до плоски
изоелектричен
(почти изоелектрич- или елевиран
ни) или позитивирани

III

изоелектричен инвертирани изоелектричен изоелектричен
(отрицателни)

позитивни

изоелектричен

IV

изоелектричен позитивни

негативни

изоелектричен

изоелектричен изоелектричен

Табл. 11. Типични стадии на ЕКГ-еволюцията при остър перикардит. Модифицирано по Spodick (Am J Cardiol 1994;
33:450-454)
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А

Б

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

В

Г

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Фиг. 116. ЕКГ при остър перикардит. А - един ден след началото на гръдната болка с елевация на ST-сегмента в I, II, aVL, aVF и депресия в aVR и III.
Б - 12 дни след началото на симптомите. ST-сегментът е почти изоелектричен, но с абнормни контури. Наличие на отрицателна Т-вълна в I, aVL,
V5 и V6. В - 7 седмици след началото на симптомите. Т-вълните са по-силно
отрицателни в I, aVL, V4 -V6. Г - 12 седмици след началото. Т-вълните са леко
отрицателни. Пълното нормализиране на ST-сегмента и Т-вълната при
остър перикардит може да изисква няколко месеца, въпреки клиничното
излекуване на заболяването.

ПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ НА
ST-СЕГМЕНТА ПРИ МИОКАРДИТ
(фиг. 117)
Миокардитите са възпалителни заболявания на миокарда с различна етиология (инфекциозна – бактериална, спирохетална, микотична, паразитерна, рикетсиална, вирусна, и неинфекциозна – алергична, имунна). Макар и преходни, патологични промени в ЕКГ, насочващи към засягане на миокарда,
се установяват при много пациенти с инфекциозно заболяване, при повечето от които
не се установяват други клинични прояви на миокардит.
Тези неразпознати възпалителни заболявания на миокарда настъпват при системни инфекции и се доказват хистологично
при рутинни постмортални изследвания. Честотата им е около 1% (Gravanis et al. Arch Pathol
Lab Med 1991; 115, 390). Известна степен на миокардно ангажиране, често със субепикардиална локализация, не е рядка при
пациенти с перикардит – перимиокардит.
Наличието на миокардит често се открива въз основа на
ЕКГ-изследвания, които показ-

ват променящи се в динамика
патологични промени, засягащи
ST-сегмента и Т-вълната.
Патологичните ЕКГ-изменения обикновено са преходни и
настъпват много по-често от
клинично изявените миокардити. Най-често те засягат STсегмента и Т-вълната, предсърдни и, особено често, поява
на упорити камерни тахиаритмии, атриовентрикуларни и интракамерни проводни нарушения; много рядка е изявата на
патологичен Q-зъбец.
Патологичните промени на
ST-сегмента при миокардит са
I

II

III

aVR

aVL

aVF

много честа находка (>90% от
случаите), изявени в различна
степен (амплитуда, форма и
продължителност). Най-честа
е депресията на ST-сегмента –
лекостепенна (1-2 mm), средностепенна (3-4 mm) или рядко –
силно изразена (>5 mm). Тя е различна по форма и се променя в
динамика, хоризонтална и десцендентна, рядко бавно възходяща или дъговидна. Почти винаги от патологични промени
са засегнати и Т-вълните – абнормно ниски, отрицателни симетрични коронароподобни и
асиметрични (форма – – +). При
перимиокардит се установява
ST-елевация и формиране на отрицателни Т-вълни.
Патологичните промени на STсегмента са неспецифични и поради това те са основен насочващ белег за диагнозата на миокардит. От значение са динамиката на патологичните изменения в сегмента ST-Т, перикардно
участие, кардиодилатация, ритъмно-проводни нарушения, левокамерна дисфункция, белези
на сърдечна недостатъчност.
Миокардитът може да бъде
остър и хроничен, огнищен или
дифузен, понякога с изход към
конгестивна (дилатативна) кардиомиопатия с неблагоприятна прогноза. В посочената еволюция ST-депресията обикновено персистира, понякога с колебания и промяна в конфигурацията и степента на изразеност.
Нейната прогностична стойност е незначителна и практически не влиза в съображение.
ПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ
В ST-СЕГМЕНТА ПРИ КАМЕРНА
ХИПЕРТРОФИЯ

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Фиг. 117. ЕКГ при 14-годишно момиче с миокардит. Неспецифични ЕКГ
промени на Т-вълната.

ST-сегмент при левокамерна
хипертрофия (фиг. 118, 119)
Основни характеристики:
1) Депресия на ST-сегмента с
низходящ ход и лек мезосегментен конвекситет нагоре,
с различна амплитуда, понякога лекостепенна, но не рядко силно изразена (> 3-4 mm),
сливаща се с началното рамо
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на бифазната, асиметрична,
отрицателна Т-вълна (форма
– ++, – – +) в отвежданията
срещу лявата камера – (V4),
V5, V6, I и aVL. Точката J е изоелектрична или леко понижена под изоелектричното ниво.
2) Елевация на ST-сегмента с амплитуда ≥ 2(3) mm, асцендентен ход, с леко мезосегментно хлътване надолу, преминаваща постепенно в асцендентното рамо на положителни, високоамплитудни и
асиметрични (++ –) Т-вълни в
отвежданията с електроди,
разположени в срещуположната страна на лявата камера, т.е. отвеждания V1, V2,
III и aVF. Амплитудата на STелевацията с обратна форма
(“форма на кобилица”) е значителна > 2-3 mm.
3) Депресията на ST-сегмента
в отвежданията срещу ляваI

V1

II

V2

III

V3

aVR

V4

aVL

V5

aVF

V6

Фиг. 118. ЕКГ-данни за ЛК-хипертрофия. Минимално издигане на ST-сегмента във V3-V6, характерно за диастолен тип на ЛК-хипертрофия.
I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Фиг. 119. ЕКГ-данни за ЛК-хипертрофия и миокардни изменения от типа
на ЛК-обременяване. Налице е патологичен волтаж на R-зъбеца. Регистрират се дълбоки отрицателни Твълни срещу лявата камера. Във V3-V6
се записват симетрични коронароподобни Т-вълни, но ангиографията не
доказва коронарна патология.

та камера (V5, V6) се съчетава с абнормно високи R-зъбци
в тези отвеждания (≥ 30 mm
или ≥26 mm), докато издигането на ST-сегмента в отвежданията срещу дясната
камера се съчетава с абнормно големи S-зъбци (≥ 30 mm)
(амплитуден критерий на
Romhilt-Estes, Circulation 1969;
40:185).
Силно изразените патологични промени в ST-Т-сегмента при
левокамерна хипертрофия говорят за напреднал хипертрофичен процес с удължени и задебелени миоцити, с дистрофични
клетъчни промени и интерстициална фиброза на левокамерния миокард и нарушена микроциркулация. Тя е един от показателите за необходимостта от
активно лечение за отстраняване на причините: трайна корекция на хипертонията, своевременна операция на високостепенната аортна стеноза и/или
аортна инсуфициенция, високостепенна митрална инсуфициенция.
ST-сегмент при деснокамерна
хипертрофия
(фиг. 120)
Основни характеристики:
1) Депресия на ST-сегмента с
низходящ ход, с лек мезосегментен конвекситет нагоре
и отрицателна Т-вълна, с висок R-зъбец в отвежданията
срещу дясната камера – V1,
V2, II, III и aVF.
2) В отвежданията срещу лявата камера (V5, V6, I и aVL)
се установява нисък r-зъбец,
дълбок S -зъбец (rS -, RS -комплекс), изоелектричен или леI

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Фиг. 120. ЕКГ-данни за ДК-хипертрофия при жена с вродена пулмонална
клапна стеноза.

ко издигнат ST-сегмент с положителна, относително висока Т-вълна.
3) патологично отклонение на
електрическата сърдечна ос
вдясно (≥ 90°).
Класическите ЕКГ-критерии
(QRS) за диагностика на деснокамерната хипертрофия имат
много ниска сензитивност. Така патологичното дясно отклонение на QRS-оста ≥ 110° идентифицира само 12% от случаите, а сензитивитетът на амплитудата на R-зъбеца и отношението R/S във V1 е още по-нисък - <10%. Специфичността на
всички критерии е умерена. Това налага към ЕКГ-критериите
за деснокамерна хипертрофия
да бъде прибавена и оценката
на патологичните промени на
сегмента ST-Т в отвеждания V1,
V2, III и aVF, които са силно изразени при повечето случаи и по
такъв начин може да се подобри сензитивността на ЕКГ-диагностиката.
ПАТОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ
В ST-СЕГМЕНТА
ПРИ БЕДРЕНИ БЛОКОВЕ
ST-сегмент
при ляв бедрен блок
(фиг. 121, 122)
Типичните промени включват:
1) Десцендентна депресия на STсегмента с лек мезосегментен конвекситет нагоре и
дълбоки отрицателни асиметрични Т-вълни (– –+ форма) в отвежданията срещу
лявата камера (V5, V6, I и aVL).
2) Асцендентна елевация на STсегмента с лек мезосегментен конвекситет надолу и
много високи положителни
Т-вълни в отвежданията срещу дясната камера (V 1 , V 2 ,
(V3), III и aVF).
Касае се за характерни вторични реполаризационни ST-Тпромени с противоположен поларитет на главния зъбец на
QRS-комплекса, който е разширен (≥ 0.12 msec) и назъбен, разцепен, със силно удължено въНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2003
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трешно отклонение (QR-интервал >0.06 sec в отвеждания
V5, V6). В отвежданията с предимно негативен QRS-комплекс
сегментът ST е със значителна
елевация и висока положителна Т-вълна и обратно, в отвежданията с предимно позитивен QRS -комплекс, сегментът
ST е със силна депресия и дълбока отрицателна асиметрична Т-вълна.
I

aVL

V3

II

aVF

V4

III

V1

V5

ST-сегмент
при десен бедрен блок
(фиг. 123, 124, 125)
Типични промени:
1) Десцендентна депресия на
ST-сегмента с лек мезосегментен конвекситет нагоре
и дълбока отрицателна асиметрична Т-вълна (– – + форма) в отвежданията срещу
дясната камера (V 1, V2, III и
aVF).

2) Леко асцендентно издигане
на ST-сегмента с относително висока Т-вълна в отвежданията срещу лявата камера
(V5, V6, aVL).
Тези реполаризационни промени на ST-Т-сегмента са вторични, с противоположен поляритет на главния зъбец на QRSкомплекса, който е разширен (≥
0.12 sec) и разцепен, с удължено
време на вътрешно отклоне-

aVR
I

V1

II

V2

III

V3

aVR

V4

aVL

V5

aVF

V6

V2

V6

Фиг. 122. Пълен ляв бедрен блок
(ЛББ) със ST-депресия от седловиден
тип във V6, I, II, aVL и високо издигнат ST-сегмент, слят с Т-вълната в
III, aVR, V1-V3.

Фиг. 123. ЕКГ-данни за ДББ и ляв заден фасцикуларен блок.

Фиг. 121. Синусов ритъм. Разширен QRS-комплекс - 0,18 сек. ЕКГ-образ на ляв бедрен блок (ЛББ). ST-депресията във
V6 и негативната Т-вълна в същото отвеждане, както и ST-елевацията в десните прекордиални отвеждания са
включени в критериите за ЛББ.
НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2003

ние (QR-интервал ≥ 0.05 sec във
V1 и V2).

aVL в противоположна посока на високия R-зъбец.

ST-сегмент при ляв преден
фасцикуларен блок
(фиг. 126)
Вторичните ST-Т-промени при
фасцикуларните блокове са относително по-слабо изразени,
но безспорно са със значителна
стойност. Тук се включват:
1) издигане на ST-сегмента с положителна асиметрична Твълна в отвеждания II, III и
aVF в посока, противоположна на главния зъбец на rS-комплекса;
2) депресия на ST-сегмента с
отрицателна по форма Твълна (– +) в отвеждания I и

ST-сегмент при ляв заден
фасцикуларен блок
Патологичните промени се
изразяват в депресия на ST-сегмента от десцендентен тип с
отрицателна асиметрична Т-

I

aVL

V3

II

aVF

V4

III

V1

V5

А

вълна (форма – +) в отвеждания
II, III и aVF и тенденция към леко
издигане на ST-сегмента при положителна Т-вълна в отвеждания I и aVL. Средната електрическа ос на QRS-комплекса е патологично отклонена вдясно (≥
110°), с наличие на rS-комплекс в
отвеждания I и aVL и qR-форма
Б

I

V1

I

V1

II

V2

II

V2

III

V3

III

V3

aVR

V4

aVR

V4

aVL

V5

aVL

V5

aVF

V6

aVF
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Фиг. 124. ЕКГ-данни за пълен ДББ

Фиг. 126. А - ЕКГ при ляв преден фасцикуларен блок без промени в ST-сегмента. Б - ЕКГ при ляв преден фасцикуларен блок, критерии за ЛК-хипертрофия
и депресия на ST-сегмента във V4 -V6.

Фиг. 125. Синусов ритъм при ЕКГ-данни за десен бедрен блок (ДББ). Вторична ST-депресия във V1 (може да се наблюдава и във V2, V3). В резултат на променената посока на деполяризация се причиняват вторични промени в реполяризацията и респективно в ST-сегмента и Т-вълната.
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в отвеждания III и aVF. Левият
заден фасцикуларен блок в изолирана форма се среща рядко (около 3%), обикновено при коронарна болест, кардиомиопатии,
аортен клапен порок, калцификация на левокамерната фиброзна тъкан.
ST-СЕГМЕНТ
ПРИ ОСТРО ВЪЗНИКНАЛО
COR PULMONALE (МАСИВНА
БЕЛОДРОБНА ЕМБОЛИЯ)
(фиг. 127)
ЕКГ-промените отразяват
острата пулмонална хипертония с дилатация на дясната камера и дясното предсърдие и
възможна миокардна исхемия.
Синусовата тахикардия е сензитивен, но неспецифичен белег. Класическите белези на
остро десносърдечно (камерно-предсърдно) обременяване –
S1Q3 (вероятно вторична ротация по часовниковата стрелка)
и S1Q3T3, не са константни. Сега е известно, че най-честите
патологични промени в ЕКГ при
тези случаи са синусовата тахикардия, елевацията или депресията на ST-сегмента и неспецифичните промени на Т-вълната.
ST-СЕГМЕНТ
ПРИ БЕЛОДРОБЕН ЕМФИЗЕМ
ЕКГ отразява анатомичните
промени, определени от белодробния емфизем. Диафрагмата е по-ниско разположена и
QRS-електрическата ос става
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Фиг. 127. ЕКГ при остро деснокамерно обременяване при масивен
белодробен емболизъм. Общирна STдепресия във V2-V6. Лека ST-елевация в
отвеждане V1, V3R, V4R

по-вертикална и се завърта по
часовниковата стрелка. Найтипични находки са проминиращи, високи, заострени Р-вълни (> 0.25 mV); усилване на предсърдната реполяризация - Та-вълни, наслоени върху ST-сегмента
и водещи до неговата депресия
(> 0.10 mV) в долните отвеждания II, III и aVF; изместване на
оста на QRS-комплекса вдясно
(≥ 90°) във F-равнината; намалената прогресия на амплитудата на R-зъбеца в левите прекордиални отвеждания; нисък волтаж на QRS-комплексите, специално в левите прекордиални
отвеждания. Аутопсионни проучвания установяват наличието на деснокамерна хипертрофия при 60 до 70% от случаите
с cor pulmonale, но тя може да
бъде установена електрокардиографски само при 25% от живите индивиди.
ST-СЕГМЕНТ
ПРИ ПУЛМОНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
И COR PULMONALE CHRONICUM
(фиг. 128, 129)
Пулмоналната артериална хипертония води до повишен пресорен товар върху дясната камера, в резултат на което възниква хипертрофия и дилатация на дясната камера, а оттам – и на дясното предсърдие.
C термина соr pulmonale се обозначава дясната камерна хипертрофия, дилатация и дисфункция като резултат от вторична пулмонална хипертония (при
белодробна болест – обструктивна, интерстициална, хиповентилационна, експозиция на
големи височини; сърдечни забоявания, обструкция на белодробните съдове, колагенози,
първична съдова белодробна болест, наличие на екзогенни субстанции). При пациенти с пулмонална хипертония и cor pulmonale ЕКГ показва белези на деснокамерно обременяване/хипертрофия и деснокамерно обременяване, израз на реполаризационните нарушения – патологични изменения на ST-Т-сегмента.
ЕКГ не е сензитивна при нали-

чието на лека или ранна пулмонална хипертония. ЕКГ-белезите
на деснопредсърдна хипертрофия се изявяват при дълготрайна и напреднала пулмонална хипертония. Първата изява може
да бъде депресия на ST-сегмента
с или без негативиране на Т-вълната в отвежданията срещу
дясната камера – V3R, V1, (V2),
и при вертикална електрическа позиция, която се среща найчесто, депресия на ST-сегмента
в отвеждания III (II) и aVF. Посочените патологични изменения в сегмента ST-Т се характеризират с десцендентна депресия на ST-сегмента, с лек мезосегментен конвекситет и наI
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Фиг. 128. ЕКГ при хронично белодробно сърце при болен с ХОББ.
Абнормно висок R-зъбец (12 мм) с
qR-форма на камерния комплекс и
ST-депресия с дълбоки и отрицателни Т-вълни във V1, V4R, V3R.
I

II

III

aVR

aVL

aVF

V1

V2

V3

V4

V5

V6

Фиг. 129. Деснопредсърдна и деснокамерна хипертрофия и дигиталисов ST-T-ефект при болен с хронично
белодробно сърце. Дигиталисовият
ST-T-ефект се вижда най-добре във
II, III, aVF.
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личие на отрицателна асиметрична Т-вълна (– + форма) в посочените отвеждания. Вълната
Р се повишава леко и става тясна, симетрична, със заострен
връх - Р-pulmonale. Електрическата ос на QRS-комплекса се измества леко вдясно. Посочените изменения, включително тези, засягащи ST-сегмента, имат
ниска сензитивност поради късната си поява и ниска специфичност. Десният патологичен
тип с тежки патологични промени в сегмента ST-Т в отвеждания II, III и aVF е рядко срещан
и твърде късен белег за наличието на белодробна хипертония и
cor pulmonale chronicum.
ST-СЕГМЕНТ
ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
При пациенти с остри или хронични неврологични заболявания
могат да се установят реполаризационни нарушения на ST-Т
сегмента. Най-честият механизъм, по който се развиват, е вероятно преходното или продължителното прекъсване на специфичните автономни нервни
пътища, свързани със сърцето.
Най-често се наблюдава депресия или удължаване на ST-сегмента, негативиране на вълните Т
и U и удължаване на интервала
T

Серумен-K+
7.4 mmol/l

QT при субарахноидални кръвоизливи, исхемични инсулти, радикална шийна дисекция и електроконвулсивна терапия (Franz
et al. Pro Cardiovasc Dis 1991; 33:
369-384).
ST-СЕГМЕНТ
ПРИ ДИСЕЛЕКТРОЛИТЕМИИ
Тъй като сърдечният акционен потенциал е резултат от
движение на трансмембранни йонни потоци, промените
в електролитните концентрации могат да повлияят процесите на деполяризация, реполряризация и проводимост в сърдечната тъкан.
Хипокалиемия
(фиг. 130, 131, 132)
При хипокалиемия ЕКГ се харакI
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Фиг. 131. ЕКГ при хипокалиемия. Uвълната е абнормно голяма, а Т-вълните са понижени и плоски.

Фиг. 133. Типични тесни и симетрични Т-вълни при хиперкалиемия
(серумен калий 6,2 mmol/l).
II

QRS
QoT
QaT
Q-T
QaU
QU

R
T

НОРМА

S

R

теризира с удължаване на реполяризацията, лека депресия на
ST-сегмента, понижение до негативиране на Т-вълната, абнормно голяма U-вълна (U>T). Най-характерен белег е проминенцията на вълната U. При по-високостепенна хипокалиемия вълната Т се слива с вълната U, при
което става невъзможно точното измерване на интервала
QT. Тежката хипокалиемия се манифестира с леко увеличение на
амплитудата на QRS-комплекса
и вълната Р с удължаване на интервала PR. При понижение на
калиевото ниво <3.3 mmol се засилва автоматията и се появява предсърдна тахикардия с АVблок и АV-дисоциация и терминално – камерна тахикардия torsades de pointes.
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Фиг. 130. ЕКГ-промени при калиев
дисбаланс. Стрелката обозначава
нивото на серумния калий при съответния ЕКГ-образ.
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Фиг. 132. Схематична диаграма,
илюстрираща прогресията на
типичните ЕКГ-промени при хипокалиемия в отвежданията срещу
предната епикардна повърхност на
камерата.

Фиг. 134. Хиперкалиемия. Налице е
спиране на предсърдната електрическа активност (няма Р-вълна).
Почти напълно е заличен ST-сегментът. QT-интервалът е силно разширен. Серумен калий 9,9 mmol/l.
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Хиперкалиемия
(фиг. 133, 134)
Калиевите йони подтискат
сърдечната активация. Първият ЕКГ-белег на хиперкалиемия
е появата на симетрични, високи и заострени Т-вълни в отвеждания II, III и V2-V4 (при 22%
от случаите). По-тежката хиперкалиемия се изявява с плоски,
много ниски Р-вълни, разширяване и деформация на QRS-комплекса, наподобяващи ДББ или
ЛББ, редуциран R-зъбец , проминентен S-зъбец и значително понижен ST-сегмент. Понякога ST-промените имитират остър миокарден инфаркт
(псевдо ОМИ) с високостепенна
ST-елевация от лезионен тип.
При персистиране на хипекалиемията настъпва SА- и АV-блок
или камерно мъждене с летален изход.
Хиперкалциемия
(фиг. 135, 136)
При нея сегментът ST и интервалът QT са скъсени и е
удължен интервалът PR и комплексът QRS. Терминално на-

стъпва АV-блок от II или III степен (Surawicz B. Electrophysiologic basis of ECG; W&W; 1995:426453).
Хипокалциемия
(фиг. 137, 138)
ST-сегментът и QT-интервалът се удължават. Продължителността на ST-сегмента е в
обратно съотношение с концентрацията на калциевите йони в кръвта. Вълната Т остава
относително непроменена.
При хипотермия възниква брадикардия, изявяваща се с плоски
Р-вълни и удължаване на PR, QRS
и QT. Типичен белег, наблюдаван
при около 80% от случаите, е
появата на J-вълна (фиг. 139).
Вълната J (Osborn) е дефлекция,
която нарушава съединението
QRS -ST и се наблюдава по-често в отвеждания II, III, aVF, V5
и V6 (Patel, Getsos et al. Clin cardiol 1994; 17:273-276). Вълната J
изчезва при възстановяване на
нормалната температура.
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ST-СЕГМЕНТ ПРИ ХИПОТЕРМИЯ

I

Фиг. 135. Хиперкалциемия. Налице
е скъсен QTc-интервал и липса на
ST-сегмент.

A

Фиг. 138. Хипокалциемия

Фиг. 140. ЕКГ-промени при дигиталисов ефект. А - преди дигиталис, Б
- типични промени на ST-сегмента и
Т-вълната. Леко скъсен QT-интервал
и леко удължен PR-интервал.

МЕДИКАМЕНТОЗНИ
ПРОМЕНИ В ST-СЕГМЕНТА
Дигиталисови препарати
(фиг. 140)
Дигиталисът акцелерира камерната реполяризация, специално в субендокарда, което се
изявява електрокардиографски
с понижение на Т-вълната и поплоската й конфигурация. Наблюдават се проминентни Uвълни и скъсен QT-интервал.
Най-типична е появата на STдепресия, дъговидна, с конвекситет надолу (фиг. 140). Вълната Т е бифазна, с негативна начална част, слята със ST-сегмента. Тези реполяризационни промени не корелират с терапевтичните и токсичните кон-

A

Б

Фиг. 136. Хиперкалциемия. Налице е
скъсен QTc-интервал, ST-сегментът
липсва и U-вълната е силно увеличена във V2.
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Фиг. 137. А - Дълъг QTc-интервал; Б - След корекция на серумния калций.
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центрации на медикаментите.
Дигиталисовата интоксикация
се манифестира с появата на
аритмии, подобни на тези при
тежка хипокалиемия (предсърдна тахикардия с АV-блок и АVдисоциация). Няма аритмични
промени, които да са патогномонични за дигиталисовата интоксикация.
Антиаритмични медикаменти
Хинидинът и другите антиаритмични медикаменти от
клас Iа блокират бързите натриеви каналчета в мембраната на кардиомиоцитите и по
такъв начин се удължава акционният потенциал и реполяризацията, като промените засягат главно ST-сегмента. Освен
това хинидинът инвертира
(негативизира) Т-вълните, увеличава амплитудата на вълната U и удължава интервала QT
(Watanabe et al. Circ Res 1967;
20:434 - 446). Токсичните ефекти на хинидина се изявяват с
разширение на QRS-комплекса в
границите 25-50%, поява на АVблок, камерна тахикардия (torsades de pointes) и синдром на болния синусов възел. Фенотиазините и трицикличните антидепресанти водят до ЕКГ-промени, аналогични с тези на хинидина. При приложението на
пропафенон, флекаинид и мори-

Фиг. 139. J-вълна при хипотермия.

цизин се удължават интервалите PR и QRS без сигнификантно
удължение на ST-сегмента (JT-интервал). Соталолът и другите

“чисти” антиаритмични медикаменти от клас III удължават
QT-интервала без да променят
продължителността на QRS -
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