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ОЦЕНКА НА QRS-КОМПЛЕКСИТЕ
Сърдечна честота. Тахикардии и брадикардии
Най-важната характеристика на QRS-комплексите по отношение на сърдечния ритъм е тяхната честота за минута (сърдечна честота).
Когато сърдечната честота (камерната чес-

тота) надхвърли 100 удара в минута, се говори
за тахикардия (табл. 19).

Синусова тахикардия
Предсърдна тахикардия
Предсърдно трептене
Предсърдно мъждене
Нодална тахикардия
Камерна тахикардия

Табл. 19. Видове тахикардии
Подтискане на функцията на SA-възела
Синусова брадикардия*
Нодален ритъм†
Подтискане на AV-провеждането
Блокирани предсърдни екстрасистоли
Втора степен сърдечни блокове тип I
(периодика на Wenckebach)
Втора степен сърдечни блокове тип II (тип Mobitz)
Трета степен сърдечни блокове
Предсърдно мъждене с високостепенен AV-блок #

Табл. 20. Причини за брадикардия. * Ако зоната на АVсъединението не е едновременно потисната, ритъмът
може да бъде “спасителен” ритъм от съединението, а
честотата да бъде над или под 60 удара в минута.
† Наличието на ритъм от АV-съединението показва,
че функцията на SА-възела е потисната. В противен
случай зоната на АV-съединението би се деполяризирала
под влиянието на достигащия до нея импулс.
# При наличието на предсърдно мъждене към АV-възела
на нерегулярни интервали достигат деполяризационни
вълни и нарушената предсърдно-камерна проводимост
не може да се класифицира като блок първа степен или
втора степен тип I или тип II, но може да се разпознае
блок трета степен. Нарушената предсърдно-камерна
проводимост се характеризира с неадекватно ниска и
правилна камерна честота.
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Когато сърдечната честота е под 60 удара в
минута, се говори за брадикардия.
Причини за брадикардия
Състоянията, причиняващи брадикардия, са
представени в табл. 20.
Регулярност или нерегулярност на честотата
на QRS-комплексите (камерната честота)
Втори изключително важен аспект на QRSкомплексите във връзка с аритмиите е регулярността или липсата на такава на QRS-комплексите, т.е. постоянството или не на продължителността на RR-интервала.
При иницииране на деполяризацията от надкамерни фокуси продължителността на QRSкомплексите обикновено е нормална, тъй като
деполяризационният процес преминава към камерния миокард по нормалната, бързо провеждаща специализирана тъкан.
Когато импулсът възникне в камерния миокард под бифуркацията на снопа на Хис (както
е при камерния ектопичен импулс), проводният път през камерния миокард задължително
е нарушен (тъй като импулсът дори не възниква на обичайно място). Вътрекамерната проводимост е забавена и поради това QRS-комплексите са абнормно широки. Причините за абнормно широки QRS-комплекси са представени
в табл. 21.
АНАЛИЗ НА Р-ВЪЛНАТА
Същият дедуктивен процес (с някои промени)
може и би трябвало да се прилага при анализа на
деполяризацията на предсърдния миокард (т.е.
към Р-вълните).
Наличие или отсъствие на Р-вълни
Първият проблем в анализа на ритъма по отношение на Р-вълните е дали те ясно се визуали-

Надкамерен ритъм
с вътрекамерни проводни нарушения
Синусов ритъм
Синусова тахикардия
Синусова брадикардия
Синусова аритмия
С десен бедрен блок*,
Предсърдна тахикардия
бедрен блок*
ляв
Предсърдно трептене
или камерна
Предсърдно мъждене
преекцитация
Ритъм от AV-съединението
Нодална брадикардия
Нодална тахикардия
Пейсмейкърни импулси
от предсърдията
Камерни ритми
Камерен заместителен ритъм (при пълен AV-блок)
Камерни екстрасистоли
Камерна тахикардия
Идиовентрикуларен ритъм
Пейсмейкърни импулси от камерите

Табл. 21. Причини за абнормно широк QRS-комплекс.
° Абнормно широките QRS-комплекси обикновено са и с
абнормна морфология.
* Често надкамерна тахикардия възниква при лица без
предшестващ дефект във вътрекамерната проводимост, могат да бъдат свързани с преходен (свързан с
тахикардията) десен (или по-рядко ляв) бедрен блок, ако
тахикардията възниква при такава честота, че вълната на втората предсърдна деполяризация се разпространява към междукамерния септум преди (обикновено) дясното (понякога лявото) бедро да се възстанови
от рефрактерния си период. Това състояние се нарича
аберантно вътрекамерно провеждане, честотнозависим бедрен блок или функционален бедрен блок.

зират. Ситуациите, при които Р-вълните не са
видими, са представени на табл. 22.
От включените в секция 1 на табл. 22 ритъмни нарушения синус-арестът и сино-атриалният
блок са относително рядко срещани и обикнове1. Р-вълна не се вижда поради липса при:
Синусов арест
SA-блок
Предсърдно трептене†
Предсърдно мъждене*
2. Р-вълни не се виждат по технически причини,
независимо че са налични, при:
Лош запис
Недобър избор на отвеждане
Нисковолтажни Р-вълни
(перикарден излив, затлъстяване и др.)
3. Р-вълни не се виждат поради припокриване
с други части на ЕКГ, независимо че са налични
Р-вълната попада в QRS-комплекс
Р-вълната е в ST-сегмента
Р-вълната е върху Т-вълната

Табл. 22. † Могат ясно да се визуализират регулярни
вълни на предсърдно трептене. * Обикновено се идентифицират нерегулярни вълни на предсърдно мъждене

но са преходни. Техният преходен характер обикновено прави интерпретацията им ясна. Предсърдното трептене обикновено се диагностицира по наличието на правилни вълни на трептене.
Предсърдното мъждене е най-честата от изброените в секция 1 причини. При него обикновено
се наблюдават неправилни вълни на мъждене.
От състоянията, включени в секция 2 на табл.
22, първите две състояния би трябвало да се изключат при използването на подходяща техника.
Третото състояние е относително рядка причина – при използването на ЕКГ с 12 отдеждания
(или при избор на подходящо отвеждане) много
рядко не е възможно откриването на Р-вълни.
Обичайните проблеми и най-големите затруднения в идентфицирането на Р-вълните обикновено възникват поради скриването на Р-вълните в QRS-комплекса, ST-сегмента или в Т-вълната. Ето защо от голямо значение е щателното
търсене на Р-вълните чрез откриването на каквото и да е преходно нарушение във формата
(в сравнение с морфологията на съседни импулси) на QRS, S-T или Т.
Определяне на скоростта на Р-вълните
Това се извършва по същия начин, както определянето на камерната (сърдечна) честота.
Причини за ускорена честота на Р-вълните
Състоянията, ускоряващи честотата на Рвълната, са представени на табл. 23.
Синусова тахикардия
Предсърдна тахикардия
Нодална тахикардия
Камерна тахикардия
с ретроградно камерно-предсърдно провеждане

Табл. 23. Причини за ускорена честота на Р-вълните*
Предсърдното трептене не е включено, защото вълните на трептене не се приемат за Р-вълни.

Причини за забавяне
на честотата на Р-вълните
Причините за забавяне честотата на Р-вълните са изброени в табл. 24.
Синусова брадикардия
Нодален ритъм
Интермитентен синусов арест
Интермитентен SA-блок
SA-блок (периодика на Wenckebach)

Табл. 24

Наличие или липса на регулярност в честотата
на Р-вълните
Тази важна характеристика трябва да бъде
определена по аналогичен начин както и за чесНАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 3, 2004
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тотата на QRS-комплексите. Това е от важно
значение не само за определяне на наличието
или липсата на регулярност на деполяризацията на предсърдния миокард, но също би разкрило скрити Р-вълни, които причиняват слаба,
но забележима деформация на ST-сегмента и Твълната.
Причини за неправилна честота на Р-вълните
Те са представени на табл. 25.
Синусова аритмия
Предсърдна екстрасистола
Предсърден импулс от пейсмейкър
Нодална екстрасистола
Камерна екстрасистола
с ретроградно провеждане камера-предсърдия
Камерен импулс от пейсмейкър
с ретроградно провеждане камера-предсърдия
Табл. 25. Причини за неритмичност на Р-вълните.
* Предсърдното мъждене не е включено, защото вълните на мъждене не се приемат за Р-вълни.

Абнормна морфология на Р-вълните
Отклоненията в морфологията на Р-вълните не са толкова очебийни, колкото отклоненията в морфологията на QRS-комплексите, защото формата на Р-вълната не е толкова ясно дефинирана и предсказуема. Слабите промени във морфологията на Р-вълната не са толкова лесно разграничими. При Р-вълните отклоненията във формата обикновено се откриват
по-лесно, отколкото отклоненията в продължителността им (въпреки че те често се съчетават).
Причините за отклонения във формата на Рвълната са представени в табл. 26.
Синусов ритъм
с абнормно вътрепредсърдно провеждане
Синусов ритъм при предсърдна хипертрофия
Синусов ритъм при предсърден инфаркт
Синусов ритъм при предсърдна исхемия
Ектопичен предсърден ритъм
Преждевременни предсърдни систоли
Заместителни предсърдни систоли
Предсърден ритъм от пейсмейкър
Предсърдна тахикардия
Преждевременни нодални систоли†
Заместителни нодални систоли†
Нодална тахикардия†
Заместителен нодален ритъм†
Камерна екстрасистола
с ретроградно провеждане камера-предсърдия
Камерен импулс от пейсмейкър
с ретроградно провеждане камера-предсърдия
Камерна тахикардия
с ретроградно провеждане камера-предсърдия

Табл. 26. † В тези случаи оста на Р-вълната е абнормна
с отрицателни Р-вълни в отвеждания II, III и aVR.
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Ос на Р-вълната
Определянето на оста на QRS-комплекса във
фронталната равнина бе описано. Същият метод може да бъде приложен и за определяне на
средната ос на Р-вълната във фронталната равнина (наричана просто ос на Р-вълната”). Обикновено обаче не се налага определянето на оста
на Р-вълната с такава точност и прецизност.
Достатъчно е да се прецени дали тя е приблизително нормална или е приблизително на 180° от
нормалната. Ако миокардната деполяризация
започва от синусовия възел (намиращ се в горната дясна част на дясното предсърдие), доминиращата посока за деполяризация на предсърдния миокард неизменно е надолу и наляво. Ето
защо оста на Р-вълната във фронталната равнина е близо до +60°, а Р-вълната в отвеждане II
е положителна.
Когато деполяризацията на предсърдния миокард започне от зоната на AV-съединението,
векторът на Р-вълната има обратна посока и е
от порядъка на -120°, а Р-вълната в отвеждане II
е отрицателна.
За целите на ритъмния анализ не е необходимо определянето на действителната посока на
оста на Р-вълната, но разпознаването на насочен нагоре вектор на предсърдна деполяризация
(отрицателни Р-вълни в отвеждания aVF и II) е
показател, че предсърдната деполяризация произхожда от AV-съединението.
АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА
МЕЖДУ Р-ВЪЛНИТЕ И QRS-КОМПЛЕКСИТЕ
Въпреки че обикновено е лесно да се предположи дали дадена Р-вълна предхожда или следва
определен QRS-комплекс, това никога не е абсолютно сигурно. Най-важното в такъв случай е
да се определи дали Р-вълните и QRS-комплексите поддържат постоянна взаимовръзка помежду си и дали може да се установи наличието на
определена повторяемост или тенденция между тях. Ако при установяването на Р-вълна времевият интервал между нея и най-близкия QRSкомплекс е постоянен, вероятно предсърдната
и камерната деполяризация са свързани. Състоянията, при които това се наблюдва, са представени в табл. 27.
Когато липсва постоянна взаимовръзка между Р-вълните и QRS-комплексите, налице е предсърдно-камерна дисоциация.
Причините за предсърдно-камерна дисоциация
са представени в табл. 28.
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В АНАЛИЗИРАНЕТО
НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ
Ритъмът на сърцето е закономерната деполяризация на миокарда във времето. Това означава, че ритъмът може да бъде описан само ако
се направи пълна оценка на Р-вълните, QRS-ком-

Синусов ритъм
Синусова тахикардия
Синусова брадикардия
Предсърдна екстрасистола (проведена към камерите)
Предсърдна заместителна систола
Предсърден импулс от пейсмейкър,
проведен към камерите
Предсърдна тахикардия†
Предсърдно трептене#
Нодални екстрасистоли (само тези,
които се предават към предсърдия и към камери)
Нодални заместителни систоли (само тези,
които се предават към предсърдия и към камери)
Нодален заместителен ритъм (само тези,
които се предават към предсърдия и към камери)
Камерни екстрасистоли
с ретроградно камерно-предсърдно провеждане
Камерен заместителен ритъм
с ретроградно камерно-предсърдно провеждане
Камерна тахикардия
с ретроградно камерно-предсърдно провеждане
Синусов ритъм с AV-блок I степен

Табл. 27. † Понякога само част (обикновено 50%) от
вълните на деполяризация, достигнали предсърдията,
достигат и камерите и по този начин са свързани
помежду си. Ето защо при този ритъм те могат например да са алтерниращи процеси на атрио-вентрикуларна асоциация и дисоциация.
# Вълните на трептене (в действителност не точно
Р-вълни) на моменти могат да са асоциирани.

плексите и на взаимовръзката между тях. Трябва да се отбележи, че ST-сегментът и Т-вълната
нямат отношение към анализа на сърдечния ритъм. Въпреки това винаги трябва да се прави
опит за идентфициране на Т-вълните, за да не
се объркват те с Р-вълните. Освен това трябва
да се сравнява морфологията на последователДефекти в AV-провеждането
Втора степен AV-блок тип I
(периодика на Wenckebach)†
Втора степен AV-блок тип II (тип Mobitz)*
Трета степен (пълен) AV-блок
Преждевременно камерно активиране
Нодални екстрасистоли
с ретроградно предсърдно провеждане
Нодална тахикардия
с ретроградно предсърдно провеждане
Камерни екстрасистоли
с ретроградно камерно-предсърдно провеждане
Камерни систоли от пейсмейкър
с ретроградно камерно-предсърдно провеждане
Камерна тахикардия
с ретроградно камерно-предсърдно провеждане
Табл. 28. † АV-проводимостта тук не винаги е дисоциирана, но асоциацията не е постоянна
* Тук е налице интермитентна предсърдно-камерна
дисоциация

ните Т-вълни в случаите, когато незначителни
разлики в нея насочват за наличието на частично скрити Р-вълни.
В този смисъл е полезно използването на QТ-интервала. Всеки QRS-комплекс (независимо от ритъма и неговата морфология) се последва от Твълна. Не е възможно записването на нов QRSкомплекс (от едно и също сърце) докато не завърши напълно или частично процесът на реполяризация (ST-сегмент и Т-вълна). Въпреки това Т-вълната не винаги е ясно различима. Тя може да бъде малка или скрита в последващия QRS-комплекс.
Важно е (за целите на ритъмния анализ) Т-вълните да се разграничават само за да не се объркват те с Р-въните. При ниска камерна честота
(60 удара в минута) QТ-интервалът обикновено
е от порядъка на 0.4 секунди, а когато тя е висока (100 удара в минута) обикновено е от порядъка на 0.3 секунди. Ето защо при идентфицирането на Т-вълните понякога е от полза да се помни,
че при брадикардия между началото на QRS-комплекса и края на Т-вълната обикновено има две големи квадратчета и обикновено едно и половина
голямо квадратче при тахикардия.
Основният подход при ритъмния анализ се изразявя в:
1. Оценка на QRS-комплексите
2. Оценка на Р-вълните
3. Оценка на взаимовръзката Р/QRS
4. Изследване на Т-вълните за скрити Р-вълни.
Този подход при ритъмния анализ ще бъде пообстойно разяснен при описанието на отделните аритмии.

Нормалният ритъм
(синусов ритъм)
Нормалният ритъм на сърцето е синусовият
ритъм с правилна честота от 60 до 100 удара
в минута. Пълният смисъл на нееквивалентния
израз “сърцето е в синусов ритъм” вече бе описан. Електрокардиографските критерии за синусов ритъм са представени на табл. 29.
С много малки изключения (които са изрично
упоменати) примерите в настоящото изложение представят синусов ритъм. На фиг. 201 е показан синусов ритъм. Отвеждането е aVL. Тъй
като средната ос на QRS-комплекса във фронталната равнина на този запис е 0°, QRS-комплексът в aVL е преобладаващо положителен (с
максимална положителна амплитуда в I) и се записва qR-форма на камерния комплекс (т.е. левокамерен тип на QRS-комплекса). Оста на Р-вълната е +45° (типична,нормална стойност) и поради това Р-вълната е положителна, но с малка
амплитуда в aVL (а с максимална във II).
Фиг. 202 също представя синусов ритъм. Отвеждането е II. Тъй като средната ос на QRSкомплекса на този запис е 60°, в това отвеждане QRS-комплексът е положителен и висок (в
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- Наличие на Р-вълни.
- Р-вълните трябва да имат характерната за индивида*
и за отвеждането морфология.
- Оста на Р-вълната трябва да е нормална. �
- Всички Р-вълни в дадено отвеждане трябва да са
с еднаква морфология.
- Честотата на Р-вълните трябва да е постоянна.°
- Честотата на Р-вълните не трябва да е извън границите
от 60 до 100 удара в минута. ��

- Наличие на QRS-комплекси.
- QRS-комплексът трябва да има характерната за
индивида** и за отвеждането морфология.
- Честотата на QRS-комплексите трябва да е постоянна.°
- Към всеки QRS-комплекс трябва да има по една Р-вълна.
- Р-вълната трябва да предхожда
съответния QRS-комплекс.�
- РR-интервалът трябва да е нормален.***
- РR-интервалът трябва да е постоянен.

Табл. 29. Критерии за синусов ритъм
* Когато при индивида е налице морфологична аномалия на предсърдията (напр. хипертрофия, исхемия, инфаркт),
амплитудата и формата на Р-вълната могат да бъдат абнормни. Морфологичните отклонения обаче обикновено
не се променят за кратко време и всяко наскоро настъпило отклонение във формата е показател за промяна на
пътя на вътрепредсърдно провеждане, най-вероятно поради промяна на участъка, иницииращ деполяризацията на
предсърдния миокард. � Когато оста на Р-вълната е различна от нормалната, вътрепредсърдното провеждане се
осъществява по атипичен път и предсърдният импулс вероятно е ектопичен. Възможни са слаби (15° до 30°) вариации в оста на Р-вълната, дължащи се на респираторна подвижност. ° Дефинирана като разлика между максималния
и минималния РР-интервал (изразена като процент от минималния интервал), не по-голяма от 10 %. Ако на всеки
QRS-комплекс съответства Р-вълна и РR-интервалът е постоянен, регуляритетът на Р-вълните е индикатор и
за регуляритет на QRS-комплексите. �� Общоприет интервал. ** Тук важи същото предположение, както и по
отношение на Р-вълните. Когато при дадения индивид е налице абнормна морфология на QRS-комплекса (напр. ляв
бедрен блок, левокамерна хипертрофия, деснокамерна хипертрофия, миокарден инфаркт и т.н.), QRS-комплексите
са с абнормна морфология, но преходните нарушения в морфологията им са вероятен показател за ектопична
деполяризация, тъй като до този момент камерната деполяризация е протичала по определен, типичен начин.
Естествено, задържащите се отклонения в морфологията на QRS-комплексите могат да бъдат показател на продължителна аритмия. *** Нормалният Р-R интервал е между 0.12 и 0.22 сек. � Това може само да се предположи.
Р-вълна, явяваща се преди QRS-комплекс с номер n+1 обикновено последва QRS-комплекс с номер n и не съществува
сигурен начин да се определи коя Р-вълна с кой QRS-комплекс е асоциирана. Предположението се базира на вероятността и зависи от информацията, получена от предходните и последващи сърдечни цикли.

действителност максимален). Тъй като оста на
Р-вълната е +45°, в това отвеждане Р-вълната е
положителна и с по-голяма амплитуда отколкото в aVL (в действителност е максимална в това отвеждане).
Фиг. 203 представя запис на синусов ритъм
от отвеждане V1. Р-вълната е бифазна (с начално малко положително отклонение, последвано
от по-дълбоко отрицателно отклонение), какъвто е обичайният образ на Р-вълната във V1.
QRS-комплексът има rS-форма (типична за нормалните QRS-комплекси във V1 ).
Въпреки очебийно различаващата се морфология на Р-вълните и на QRS-комплексите в тези

три отвеждания aVL, II и V1 (фиг. 201, 202 и 203),
във всеки от тези случаи са изпълнени всички
критерии за синусов ритъм.
Критериите за синусов ритъм не се променят
и при наличие на отклонения в морфологията на
Р-вълната, QRS-комплекса или и на двата компонента. По-долу са представени шест примера на синусов ритъм с отклонения в морфологията на Р-вълните или на QRS-комплексите (фиг.
от 204 до 209).

Класификация на аритмиите
Като аритмия се обозначава всеки сърдечен ритъм, различаващ се от синусовия ритъм, при кой-

aVL

Фиг. 201
II

Фиг. 202

Фиг. 203
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то сърдечната честота не надхвърля границите от 60 до 100 удара в минута. По такъв начин
аритмиите се “диагностицират” по метода на
изключването. Дефиницията на аритмията съдържа общоприето ограничение на честотата.
От това следва, че камерното мъждене, от една
страна, и синусовата брадикардия с честота 59
удара в минута, от друга, едновременно се класифицират като “аритмия”, въпреки че степента,
в които те се отклоняват от нормалния ритъм,
и в двата случая се различава съществено.
Аритмиите могат да възникнат като следствие от:
1. Нарушение в образуването на импулса в сино-

Фиг. 204

Фиг. 205

Фиг. 206

Фиг. 207

Фиг. 208

Фиг. 209
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атриалния възел
2. Възникване на преждевременна ектопична
деполяризация
3. Поява на спасителна ектопична деполяризация
4. Нарушения в провеждането на нормално възникнала деполяризация
5. Комбинация от изброените възможности
Това описание е подходяща основа за класифициране на аритмиите (табл. 30).
ПРЕЖДЕВРЕМЕННИ ИМПУЛСИ/
ЕКТОПИЧНИ ИМПУЛСИ
Необходимо е ясно да се разграничат терми-

ните “преждевременен” и “ектопичен”. Преждевременният импулс възниква по-рано от
очакваното въз основа на предхождащата последователност. На фиг. 210 е представен преждевременен импулс.
Ектопичният импулс възниква във всеки един
участък, различен от сино-атриалния възел. Импулсът е очевидно ектопичен по няколко особености, една от които е отклонението му от
нормалната морфология на деполяризационната вълна, характерна за дадената кухина (предсърдие или камера), от която произлиза ектопичния импулс. Така предсърдните ектопични
импулси се отличават по абнормната форма на
Р-вълните, а камерните ектопични импулси се
характеризират с абнормна форма на QRS-комплекса. QRS-комплексът на петия импулс на фиг.
210 е с морфология, различаваща се от обичайНарушения във функцията на сино-атриалния възел
Синусова тахикардия
Синусова брадикардия
Синусова аритмия
Синус-арест
Преждевременен ектопичен ритъм
Преждевременен ектопичен ритъм с произход от
предсърдията
Предсърдни преждевременни импулси
Предсърдна тахикардия
Предсърдно трептене
Предсърдно мъждене
Преждевременен ектопичен ритъм с произход от AVсъединението
Преждевременни импулси от AV-съединението
Тахикардия от AV-съединението
Преждевременен ектопичен ритъм с произход от
камерите
Камерни преждевременни импулси
Камерна тахикардия
Камерно мъждене

ната за даденото лице (в сравнение с предходните импулси). Ето защо петият импулс на фиг.
210 е ектопичен (а също и преждевременен).
Повечето преждевременни импулси са ектопични (преждевременната деполяризация на
синусовия възел е единственият неектопичен
преждевременен импулс и такива деполяризации
са изключително редки). Повечето ектопични
импулси са преждевременни (ако не са преждевременни, те обикновено са потиснати в резултат от предходна деполяризация от нормален
импулс). Ектопичен импулс, който не е преждевременен, може да бъде единствено спасителен
импулс. Такива импулси не се срещат рядко. Те
възникват, когато даден второстепенен пейсмейкър (с присъща честота, по-ниска от тази
на SA-възела) се “спаси” от нормално доминиращото потискане, индуцирано от разпростраСпасителен ектопичен ритъм
Предсърдни спасителни импулси
Предсърден спасителен ритъм �
Спасителни импулси от AV-съединението
Спасителен ритъм от AV-съединението �
Камерни спасителни импулси
Спасителен ритъм от камерите �
Проводни нарушения *
Сино-атриален блок тип Wenckebach **
Сино-атриален блок (SА блок) **
Първа степен атрио-вентрикуларен блок
Втора степен атрио-вентрикуларен блок тип I
(феномен на Wenckebach)
Втора степен атрио-вентрикуларен блок тип II
(тип Mobitz)
Трета степен (пълен)
атрио-вентрикуларен блок
Комбинирани аритмии
Възможни са почти всички комбинации
от гореизброените нарушения

Табл. 30. Класификация на аритмиите. � Терминът “спасителен ритъм” се предпочита пред “спасителни импулси”
в случаите, когато спасителните деполяризации са трайни, а не преходни. В други отношения двата термина
са идентични. * Проводните нарушения на нивото на атрио-вентрикуларния възел, на снопа на His или едновременното блокиране на дясното и лявото бедро, могат да се приемат за аритмии в широкия смисъл на термина
(въпреки че според някои автори проводните нарушения въобще не се причисляват към аритмиите), но непълните
проводни нарушения под снопа на His (десен бедрен блок, ляв бедрен блок, ляв преден хемиблок, ляв заден хемиблок,
десен бедрен блок с ляв преден хемиблок, десен бедрен блок с ляв заден хемиблок) не се приемат за аритмии, а се
обозначават като вътрекамерни проводни нарушения. ** Сино-атриален блок тип Wenckebach е блок тип � на
нивото на SA-възела, а сино-атриалният блок е блок тип II.

Фиг. 210. Преждевременен импулс. Гръдно отвеждане от монитор. Импулсите от 1 до 4 и от 6 до 11 са синусови.
Синусовият ритъм е правилен. Въз основа на последователността на импулсите от 1 до 4, се очаква импулс 5 да
възникне по-късно (забележете очакваната Р-вълна (стрелка а) и очаквания QRS-комплекс (стрелка b)). Eто защо
импулс 5 е преждевременен.
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нението на деполяризационната вълна (инициирана в SA-възела) към второстепенния пейсмейкър. Този процес възниква само в случай, че синусовият възел не се деполяризира или честотата му на възбуждение се понижи. Ето защо спасителните импулси възникват само в условията
на забавена сърдечна честота (напр. при брадикардия). На фиг. 211 е представена диаграма на
Venn за взаимовръзката между ектопичните и
Диаграма на Venn за определенията „преждевременен”
и „ектопичен” като характеристики на сърдечния цикъл
Повечето преждевременни
съкращения са ектопични и обратно
Много рядко преждевременните
импулси не са ектопични
(преждевременни синусови импулси)
По-често ектопичните импулси не са
преждевременни (спасителни импулси)
преждевременни

спасителни

Фиг. 211

преждевременните импулси.
Въпреки че термините “ектопичен” и “преждевременен” не са синоними, особеностите, които те изразяват, много често се изявяват едновременно. Ето защо за описване на даден импулс често е допустима употребата и на двата
термина.

Нарушения в образуването
на импулса в сино-атриалния възел
Нарушенията в образуването на импулса в SAвъзела включват промени в честотата (синусова тахикардия, синусова брадикардия, синусова

аритмия) и патологична деполяризация на синоатриалния възел (синусов арест).
СИНУСОВА БРАДИКАРДИЯ
Критериите за диагностициране на този ритъм са недвусмислени. При него са изпълнени
всички условия за синусов ритъм с изключение на
честотата, която е по-малка от 60 удара в минута (фиг. 212 и 213).
- Трябва да са налице Р-вълни.
- Р-вълните трябва да имат морфология, характерна за
даденото лице в съответното отвеждане.
- Оста на Р-вълната трябва да бъде в нормални граници.
- Всички Р-вълни в дадено отвеждане трябва
да имат еднаква морфология.
- Честотата на Р-вълните трябва да е постоянна.
- Честотата на вълните трябва да бъде по-малка
от 60 удара в минута.�
- Трябва да са налице QRS-комплекси.
- Честотата на QRS-комплексите трябва
да е постоянна.
- На всеки QRS-комплекс трябва да съответства
по една Р-вълна.
- Р-вълната трябва да предхожда QRS-комплекса.
- РR-интервалът трябва да е нормален.
- РR-интервалът трябва да е постоянен.

Табл. 31. Критерии за синусова брадикардия
� Критериите се различават от тези за синусов ритъм
единствено в това отношение.

СИНУСОВА ТАХИКАРДИЯ
Критериите за диагностициране на този ритъм са недвусмислени. При него са изпълнени
всички условия за синусов ритъм с изключение на
честотата, която е повече от 100 удара в минута (фиг. 214 и 215).

Фиг. 212. Отвеждане II. Синусова брадикардия. Честота 44 импулса в минута

Фиг. 213. Отвеждане V1. Синусова брадикардия. Честотата е 45 удара в минута.

Фиг. 214. Гръдно отвеждане от монитор. Синусова тахикардия. Честотата е 115 удара в минута.
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Р-вълни
- Трябва да са налице Р-вълни.
- Р-вълните трябва да имат морфология, характерна за даденото лице в съответното отвеждане.
- Оста на Р-вълната трябва да бъде в нормални граници.
- Всички Р-вълни в дадено отвеждане трябва да имат еднаква
морфология.
- Честотата на Р-вълните трябва да е постоянна.
- Честотата на вълните трябва да бъде повече от 100 удара
в минута. �
QRS-комплекси
- Трябва да са налице QRS-комплекси.
- QRS-комплексите трябва да имат морфология, характерна
за даденото лице в съответното отвеждане.
- Честотата на QRS-комплексите трябва да е постоянна.
Взаимовръзка между Р-вълната и QRS-комплекса
- На всеки QRS-комплекс трябва да съответства по една Рвълна.
- Р-вълната трябва да предхожда QRS-комплекса.
- РR-интервалът трябва да е нормален.
- РR-интервалът трябва да е постоянен.

Табл. 32. Критерии за синусова тахикардия
� Критериите се различават от тези за синусов ритъм
единствено в това отношение.

СИНУСОВА АРИТМИЯ
Критериите за диагностициране на този ритъм са ясни. При него са изпълнени всички условия
за синусов ритъм с изключение на честотата, която е неправилна (фиг. 216).
Тези вариации се изразяват в циклично увеличаване и понижаване на честотата на сърдечния
ритъм (фиг. 217).
На фиг. 217 е представен пример за синусова
аритмия. Очевидно е, че са изпълнени всички критерии за синусов ритъм с изключение на изискването за регулярност на Р-вълните. Тъй като РRинтервалът е постоянен, честотата на QRS-

комплексите повтаря точно неправилността в
честотата на Р-вълните. Съответните RR-интервали и сърдечни честоти са отбелязани под
записа на фигурата.
Р-вълни
- Трябва да са налице Р-вълни.
- Р-вълните трябва да имат морфология, характерна за даденото лице в съответното отвеждане.
- Оста на Р-вълната трябва да бъде в нормални граници.
- Всички Р-вълни в дадено отвеждане трябва да имат еднаква
морфология.
- Честотата на Р-вълните трябва да варира циклично.
QRS-комплекси
- Трябва да са налице QRS-комплекси.
- QRS-комплексите трябва да имат морфология, характерна
за даденото лице в съответното отвеждане.
- Честотата на QRS-комплексите трябва да варира циклично.� �
Взаимовръзка между Р-вълната и QRS-комплекса
- На всеки QRS-комплекс трябва да съответства по една Рвълна.
- Р-вълната трябва да предхожда QRS-комплекса.
- РR-интервалът трябва да е нормален.
- РR-интервалът трябва да е постоянен.

Табл. 33. Критерии за синусова аритмия
� Най-типичната форма е цикличната вариация, свързана с дихателния ритъм, изразяваща се в нарастване
на сърдечната честота при вдишване и понижаването
й при издишване. Продължителността на най-дългия
синусов цикъл минус продължителността на най-късия
синусов цикъл, разделена на минималния синусов цикъл
надвишава 10 %. (Според друга дефиниция продължителността на максималния синусов цикъл надвишава продължителността на минималния синусов цикъл със 120
милисекунди или повече).
� Ако РR-интервалът е постоянен, вариациите в честотата на QRS-комплексите съвпадат с честотата на
Р-вълните.

Фиг. 215

Фиг. 216. Отвеждане ��. Синусова аритмия. Моментните RR-итервал и сърдечна честота са дадени под ЕКГ-записа.
В този случай (и най-често) честотата се променя внезапно от най-висока (91) до най-ниска (63).

Фиг. 217. Отвеждане II. Синусова аритмия. Налице е вариация в синусовата честота във връзка с дишането. Тази
вариация не е задължително плавна и синусоидална (доколкото плавен и синусоидален е дихателният цикъл).
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СИНУС АРЕСТ
При тази аритмия възниква преходно преустановяване на активността на синусовия възел, обикновено за части от секундата (фиг. 218).
Впоследствие нормалната синусова активност
обикновено се възстановява, въпреки че нарушението често рецидивира след един или повече импулса. Това е относително рядка аритмия
(за разлика от синусовата тахикардия, синусовата брадикардия и синусовата аритмия, които
се срещат често). Механизмът е описан на фиг.
219.
По дефиниция синус-арест възниква еднократР-вълни
- Трябва да са налице Р-вълни.
- Р-вълните трябва да имат морфология, характерна за даденото лице в съответното отвеждане.
- Оста на Р-вълната трябва да бъде в нормални граници.
- Всички Р-вълни в дадено отвеждане трябва да имат еднаква
морфология.
- Честотата на Р-вълните трябва да е постоянна с изключение
на случаите, когато възниква синус-арест. По време на такива периоди честотата на Р-вълните преходно се забавя.�
- Честотата трябва да бъде под 60 удара в минута.
QRS-комплекси
- Трябва да са налице QRS-комплекси.

но преди да се инициира следващия синусов импулс. Ако синусовият възел не възобнови активността си, вероятно е възникването на спасителен ритъм. На фиг. 191 е представен пример
за синусов арест с камерен спасителен импулс.
Синус арест обикновено възниква на фона на синусова брадикардия. Той винаги е признак на увреждане на синусовия възел. Неоснователно е да
се приеме погрешно за синусова аритмия поради
липсата на циклични промени. Синусовата аритмия обикновено възниква при нормално функциониращ синусов възел.
Следва продължение
- QRS-комплексите трябва да имат морфология, характерна за даденото лице в съответното отвеждане.
- Честотата на QRS-комплексите трябва
да е постоянна с изключение на случаите,
когато възниква синус-арест.
По време на такива периоди честотата
на QRS-комплексите преходно се забавя.��
Взаимовръзка между Р-вълната и QRS-комплекса
- На всеки QRS-комплекс трябва да съответства
по една Р-вълна.
- Р-вълната трябва да предхожда QRS-комплекса.
- РR-интервалът трябва да е нормален.
- РR-интервалът трябва да е постоянен.

Табл. 34. Критерии за синус арест
� Допустима е 10% вариация в честотата на Р-вълните. � При възникване на синус-арест при всеки втори импулс
(изключително рядко, но не невъзможно) записът не може да бъде различен от синусова брадикардия. Отдиференцирането им има само теоретично значение, тъй като и при двете състояния последствията и повлияването на
аритмията са еднакви. ° Ако РR-интервалът е постоянен, вариациите в честотата на QRS-комплексите съвпадат
с честотата на Р-вълните.

Фиг. 218. Гръдно отвеждане от монитор. Синус-арест. В началото са записани два нормални импулса, а след тях
необичайно дълга пауза. Всички останали критерии за нормален синусов ритъм са изпълнени. Налице е обичайната
(минимална) вариация на синусовата честота. Продължителността на синусовата пауза може да бъде определена
(приблизително) от РР-интервала при абнормната пауза минус средния РР-интервал (= RR, тъй като PR-интервалът е постоянен) при синусов ритъм (в този случай 1,61 – 1,02 = 0,59)

Фиг. 219. Синус-арест. При всеки от трите последователни импулса (от а до с) синусовият възел се възбужда спонтанно до праговия потенциал и се записва синусов ритъм (интервалите ab и bc са еднакви). След деполяризация
с синусовият възел преустановява активността си за период от време t, след което цикълът се възстановява.
Ето защо е налице преходно удължаване на паузата между следващите синусови импулси (cd-de). Продължителността на синусовия арест лесно може да се изчисли като de-cd (теоретично е възможно да е имало по-скоро
просто забавяне на скоростта на деполяризацията (фаза 4 на акционния потенциал), отколкото синус-арест, тъй
като процесите, протичащи в синусовия възел, е по-реално да бъдат описани чрез права линия, свързваща fd, а не
последователно чрез fg и gd, но тъй като крайният резултат върху електрокардиограмата е еднакъв, неговото
изражение е известно като синус-арест. Ако основният синусов ритъм е постоянен и не възниква синус-арест при
последователни импулси, интервалът de ще е равен на нормалния интервал ab. Трябва да се обърне внимание, че
интервалът t не е равен (освен при просто съвпадение) на нормалния синусов интервал ab.
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