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Фасцикуларни блокове
Концепцията за „фасцикуларните блокове” създава редициа неудобства, отчасти поради несъгласие с използваната терминология, но основно
поради липса на смисъл от терминологията. Според схващането за фасцикуларни блокове се оформят три фасцикула (снопчета) в проводната система – на дясното бедро, на предната част на лявото бедро и на задната част на лявото бедро.
Еднофасцикуларните блокове включват десен бедрен блок (ДББ), ляв преден хемиблок (ЛПХБ), ляв заден хемиблок (ЛЗХБ). Бифасцикуларните блокове
включват ЛББ, ЛПХБ+ДББ, ЛЗХБ+ДББ. Трифасцикуларният блок е пълен AV-блок при предшестващ
еднофасцикуларен или бифасцикуларен блок. Пълният блок може да се получи при пълно прекъсване
на провеждането през AV-възела или през двете
бедра. Трябва да се отбележи, че ЛББ може да бъде
в резултат на нарушения в провеждането на лявото бедро в проксималната му част или при едновременно нарушение на провеждането през левия преден и левия заден фасцикул (сноп).

Хемиблокове
Блокове могат да съществуват в една от двете части на системата на лявото бедро. При
здраво сърце последователността на деполяризацията може да бъде представена в 3 фази както
следва: фаза 1 – деполяризация на междукамерната преграда, фаза 2 – деполяризация на свободната стена на дясната камера, фаза 3 – деполяризация на свободната стена на лявата камера. При
анализа на хемиблоковете е нужно да анализираме
фаза 3 на деполяризацията (фиг. 269).
Нормално двете части на фаза 3 са успоредни
и се случават по същото време на фаза 2, но следват фаза 1. Деполяризацията може да бъде представена опростено (фиг. 270) като първоначално е
фаза 1, а фази 2, 3a и 3b следват фаза 1 и са по едно и също време. Последователността на камерната деполяризация във фронталната равнина е
както следва: начална фаза – септална деполяризация надолу и надясно (към III отвеждане), последвана от деполяризация с по-голям волтаж надолу и
наляво. При тази ситуация нормалната посока на
векторната бримка във фронталната равнина е
обратна на часовниковата стрелка (на фиг. 270 е
около +45º). Хемиблоковете се изобразяват с нарушения в провеждането във фаза 3а (преден хемиблок) или фаза 3b (заден хемоблок).
Нарушеното провеждане при хемиблоковете се
отразява със значима промяна на оста на QRS-комплекса във фронталната равнина без да се регистрират промени в началната част (септалната
част) на камерната деполяризация.

Фиг. 269. Фази 1, 2 и 3 отразяват деполяризацията (във
фронталната равнина) на междукамерната преграда,
свободната стена на дясната камера и свободната
стена на лявата камера. Фаза 3 изобразява деполяризацията на лявата камера в резултат на симултанен
процес в две направления – разпространение на импулсната вълна надолу, напред и наляво през долната част
(3b) и разпространение отгоре и наляво през горната
(предна) част (3a). И в двете части деполяризацията
се разпространява от ендокарда към епикарда.

Ляв преден хемиблок
При ЛПХБ предно-горната част на лявата камера не се активира през бързо провеждащата предно-горна част (сноп) на лявото бедро. Активирането се осъществява след разпространение на деполяризационната вълна, вече преминала през долната част на левокамерния миокард, активирана
от импулса, преминал през задно-долната част на
лявото бедро (фиг. 271)
Основните промени при ЛПХБ са:
1. забавяне в началото и
2. обратна посока на фаза 3а.
Забавянето в деполяризацията е по-малко, отколкото при бедрения блок, поради бързо предаване на импулса отдолу към средната част на лявата камера. Продължителността на QRS-комплекса
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е абнормна, но е в горните граници на нормата.
Ефектът на тези промени е представен на фигура 272.
Основен белег на ЛПХБ е патологичното изместване наляво на електрическата ос с начална посока на деполяризация надолу (т.е. лява ос но с начален r-зъбец във II, III, aVF).

Диагностични критерии за ЛПХБ
1. средната ос на QRS във фронталната равнина е по-негативна от -30º
2. начален r-зъбец във всички долни периферни
отвеждания (II, III, aVF)
3. липса на други причини за лява електрическа
ос.
Други причини за патологично ляво отклонение:
1. някои видове камерна преексцитация (ЕКГ-белези за WPW-синдром)
2. хиперкалиемия
3. трикуспидална атрезия
4. междупредсърден дефект – тип “ostium primum”.
Долният миокарден инфаркт е също с патологично ляво отклонение, но не влиза в диференциалната диагноза, тъй като липсва начален r-зъбец в
долните отвеждания (II, III, aVF).
Често при ЛПХБ продължителността на QRSкомплекса е в горната граница на нормата – 0.090.10 сек. Важен негативен белег е липсата на удължаване на камерния комплекс над нормата.
Пример за ЛПХБ е представен на фиг. 273.

Фиг. 270

Фиг. 271. Предно-горната част на лявото бедро не провежда импулса. Фаза 1 и фаза 2 са нормални. Фаза 3b
също е нормална. Деполяризацията на горната част на
лявата камера се осъществява след като деполяризацията е станала през долната част (фаза 3b) и се е разпространила по миокарда нагоре. Импулсът се разпространява бързо надолу (фаза 3b). Фаза 3а е минимално забавена,
но посоката на фаза 3а е обратна на нормалната.
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Фиг. 272. Ляв преден хемиблок. Предно-горната част на
лявото бедро не провежда.
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Интермитентен ЛПХБ
ЛПХБ може да бъде интемитентен, както се установява това при ДББ и ЛББ.

не на вълната от предно-горната част на лявото
бедро през миокарда до задно-долната част на камерата (фиг. 274)

Клинично значение
Най-често хроничният ЛПХБ се установява при
стари хора без данни за сърдечно заболяване. В
тези случаи най-вероятно се дължи на фиброзни
промени в предната част на лявото бедро. Може да бъде установен при болни с хронична ИБС
(хронична стабилна ангина), при остри исхемични състояния (остър коронарен синдром в зоната на предния сноп на лявото бедро), при хипертония, дилатативна кардиомиопатия, хипертофична кардиомиопатия, аортна стеноза с калцификация (калцификацията може да се разпространи до проводната система), миокардити или
в резултат на хирургична интевенция (например
след аортно клапно протезиране).

Основните промени при ЛЗХБ са:
1. забавяне в началото и
2. обръщане на посоката на фаза 3b.
Забавянето в деполяризацията е по-малко, отколкото при бедрените блокове, тъй като импулсът се разпространява бързо надолу по предния
сноп до средата на лявата камера. Продължителността на QRS-комплекса не е патологична, но е
към горната граница на нормата.
Ефектът от тези промени е представен на фигура 275.

Диференциална диагноза на ЛПХБ
Най-важният белег на ЛПХБ е абнормното ляво отклонение на електрическата ос. Друга причина за абнормно ляво отклонение е долният миокарден инфаркт. При долния инфаркт са налице
Q-зъбци в долните отвеждания (II, III, aVF), докато при ЛПХБ се регистрират начални r-зъбци в тези отвеждания. Третата причина за ляво отклонение на оста е WPW-синдром.
Ляв заден хемиблок
Левият заден хемиблок (ЛЗХБ) се установява порядко, отколкото ЛПХБ, но както и при ЛПХБ, найзначимите промени се наблюдават във фронталната равнина на оста на QRS-комплекса. При ЛЗХБ
задно-долната част на лявата камера не се активира по бързия проводен задно-долен сноп на лявото бедро, а деполяризацията става чрез предава-

Основни белези на ЛЗХБ
Изместването на електрическата ос надясно (между +90º и +120º) и продължителност на
QRS-комплекса между 0.09 и 0.10 сек могат да
ни насочат към тази проводна лезия.
Тези критерии създават затруднения да бъдем
максимално точни при определянето на ЛЗХБ само по ЕКГ-белези. Трябва да бъдат изключени другите възможни причини за дясно отклонение на оста както при вертикално разположено сърце при
слаби индивиди, емфизем, деснокамерна хипертрофия, междупредсърден дефект и голям преднолатерален миокарден инфаркт. На фиг. 276 е представен ЛЗХБ.

Бифасцикуларни блокове
Терминът „бифасцикуларни блокове” се използва, когато е нарушено провеждането през 2 проводни снопа. По-често се установява ДББ и ЛПХБ,
а по-рядко – ДББ и ЛЗХБ.

Фиг. 273. Синусов ритъм. Електрическа ос на QRS-комплекса във фронталната равнина -45º. ЛПХБ, завъртане по
часовниковата стрелка. Установяват се r-зъбци в долните отвеждания (II, III, aVF) и патологично отклонение на
оста - ляво отклонение. Продължителността на QRS-комплекса е 0.10 сек (най-добре се установява във II отвеждане). Няма септален q-зъбец във V6, който липсва и в I отвеждане, но е налице в aVL. Поради наличието му в aVL не
може да се твърди за непълен ЛББ.
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Десен бедрен блок с ляв преден хемиблок
Тази комбинирана проводна патология се установява лесно, тъй като към критериите за ДББ се
добавя патологична лява ос.
Критерии за ДББ+ЛПХБ
1. Продължителност на QRS-комплекса повече
от 0.12 сек;
2. втори R-зъбец във V1;
3. електрическата ос на QRS-комплекса във
фронталната развнина е по-негативна от
-30º;
4. начален r-зъбец в долните отвеждания (II, III,
aVF).
Фиг. 274. Задно-долният сноп на лявото бедро не провежда. Септалната деполяризация (фаза 1) и деполяризацията на свободната стена на дясната камера (фаза
2) са нормални. Деполяризацията на горната част на
лявата камера (фаза 3а) също е непроменена. Както и
преди, фаза 1 е първа, следвана от фази 2 и 3а, които
са едновременни. Деполяризацията на долната част на
лявата камера може да се осъществи едва след като
деполяризационната вълна е преминала бързо през предния сноп на лявото бедро. Фаза 3b е минимално забавена, а деполяризацията на долната част на камерата
започва отгоре, т.е. фаза 3b е променена по посока.

Пример за тази комбинирана проводна патология е представен на фиг. 277

Десен бедрен блок с ляв заден хемиблок
Както е трудно да бъдем сигурни от ЕКГ за наличието на ЛЗХБ, също така можем да се затрудним в установяването на комбинацията от ДББ
и ЛЗХБ. Необходимите критерии за наличето на
този бифасцикуларен блок са критериите за ДББ и
данните за абнормна дясна електрическа ос. Преди обаче да поставим тази диагноза, трябва да
изключим състояния, които причиняват отклонение надясно на електрическата ос.
Основни критерии за ДББ + ЛЗХБ
1. Продължителност на QRS-комплекса над 0.12
сек;
2. втори R-зъбец във V1;
3. електрическа ос на QRS-комплекса във фронталната равнина над +90º.
Първите два критерия са за ДББ, но преди да
приемем, че се касае за съпътстващ ЛЗХБ по третия критерий, трябва да сме анализирали възможностите за друга причина за отклонение надясно
на електрическата ос.
Пример за този бифасцикуларен блок е представен на фигура 278.

Фиг. 275. Ляв заден хемиблок. Задно-долният сноп на
лявото бедро е напълно прекъснат и не провежда импулси.

Клинично значение
на бифасцикуларните блокове
Комбинацията на ДББ и ляв преден хемиблок
е твърде честа. Тя се установява при възрастни хора с фиброзни промени в проводната система и много рядко дегенерира в пълен AV-блок. Установява се при коронарна болест на сърцето,
калцифицирана аортна стеноза, хипертрофична кардиомиопатия, дилатативна кардиомиопатия. Появата на бифасцукуларен блок при остър
миокарден инфаркт трябва да ни направи внимателни в проследяване на болния, тъй като в 2550% от случаите проводната патология може
да еволюира до пълен AV-блок. При други условия
обаче само до 15% от проводните нарушения може да прогресират до пълен блок.
Комбинацията от ДББ и ЛЗХБ, която е много
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по рядка, може да се получи в резултат на същите увреждания на сърцето, но появата й много
по-често (60-70%) може да прерасне в пълен AVблок.

Вероятно ЛЗХБ се появява много по-рядко, тъй
като снопът е на малка площ и зоната се кръвоснабдява много по-добре, отколкото зоната на
предния сноп на лявото бедро.

Фиг. 276. Синусов ритъм. Електрическата ос на QRS-комплекса във фронталната равнина е +105º. Установява се
патологично дясно отклонение на оста. Няма данни за деснокамерна хипертрофия и може да се приеме ЛЗХБ. Няма
завъртане по часовниковата стрелка, както при хронично белодробно заболяване.

Фиг. 277. Синусов ритъм. Регистрира се пълен ДББ. Налице е и ЛПХБ, променящ електрическата ос на QRS, която
е -75º. Установява се левопредсърдна хипертрофия и изразено завъртане на сърцето по часовниковата стрелка, rзъбците са с патологично нисък волтаж в левите прекордиални отвеждания.

Фиг. 278. Синусов ритъм. Пълен ДББ. Патологично отклонение надясно (+120º), сочещо за ЛЗХБ. Завъртане на сърцето по часовниковата стрелка. Не се установяват други причини за патологичното дясно отклонение на оста.
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