
ЕКГ за (кардио)рентгенолози:

Защо винаги да прегледаме ЕКГ 

на пациента преди всяко образно 

изследване на сърце
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1. Ритъмът има значение за подготовка на 

изследването

•ПКС

•ПМ

•Камерна аритмия 

•Медикаментозна подготовка  - Corlentor/Digoxin/

Betaloc/Lidocain



2. Мониториране на пациента

Промяна в ЕКГ = промяна на 

състоянието на пациента

Стрес тест  - критерии за прекратяване 

на натоварването



3. Електро-(пато)анатомични корелации –

изолирано ПМ

•Robert S. Oakes et al. Circulation 2009

•ПМ ↔ фиброза ↔ размери на ЛП

•Osranek M et al. Eur Heart J 2005;26:2556-2561



ПМ определя рaзмера на ЛП, но не и на ДП

•Тsао et al. J Cardiovasc Magn Reson. 2008; 



4. Електро-(пато)анатомични корелации -

Хиперторфия на миокарда

Ниска чувствителност (10%-26%) и висока 

специфичност (88%-99%) в сравнение с 

ЯМР за определяне на  хипертрофия на 

миокарда     Aditija et al. AHJ 2010



4. Електро-(пато)анатомични корелации- P 

вълна

• специфичност /чувствителност за ↑ р-ри на Пр.

• P –митрале                                      98%                                         23%

• P-пулмонале                                    90% 26%

•Тsао et al. J Cardiovasc Magn 

Reson. 2008



4. Електро-(пато)анатомични корелации-

q –зъбец – винаги патологичен > 40 ms; 

локализира инфаркта; 

•Корелация с общото количество цикатрикс/миокардната маса,  

но не и с липса на хиберниран миокард
•Plein et al.J.Cardiovasc Magn Reson. 2008; 10(1): 47К,  Ananthasubramariam. K et al. Can J Cardiol 2005

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2584062/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2584062/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2584062/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2584062/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2584062/


QRS  скор в сравнение с ЯМР

•Strauss D G et al. Circ Arrhythm Electrophysiol 2008;1:327-

336

• Copyright © American Heart Association



4. Електро-(пато)анатомични корелации –

Персистираща елевация на ST сегмента

•В острата фаза на МИ – микроваскуларна обструкция ( висока специфичност)

локализира зоната на исхемия;

•В хроничната фаза на МИ – патологичен стрес в зоната на инфаркта

/аневризма на ЛК (ниска специфичност и чувствителност) 



5. ЕКГ като физиономия на редки 

кардиологични заболявания - ХКМП

1. Почти винаги аномална ЕКГ

2. Белези на ЛК хипертрофия

3. Патологични q зъбци

4. Гигантски инвертирани Т вълни



Q вълни ≥40 ms белег за миокардна фиброза респ . LE

•Dumont C A et al. Eur Heart J 2006;27:1725-1731

• © The European Society of Cardiology 2006. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: 

journals.permissions@oxfordjournals.org



•(Гигантски негативни T -вълни – белег за апикална хипертрофия

•Dumont C A et al. Eur Heart J 2006;27:1725-1731

• © The European Society of Cardiology 2006. All rights reserved. For Permissions, please e-mail: 

journals.permissions@oxfordjournals.org



5. ЕКГ като физиономия на редки 

кардиологични заболявания ARVD/C

Критерии:

Epsilon вълни

QRS  >110 ms in V1-V3

Късни потенциали 

Негативна T- вълна V1-V3

Удължен TAD (terminal activation delay)

LBBB VT

LBBB VT with axis −30° to −150°



Примери за TAD (ms) при А – носители, В  и С пациенти .

•Cox M G et al. Circ Arrhythm Electrophysiol 2009;2:524-530

• Copyright © American Heart Association



6. ЕКГ като основен критерий за 

ресинхронизация

= оценка на ЛК функция + оценка на МР+

оценка за асинхронност на съкращението



Заключение:  ЕКГ е образно изследване !

• Има “образ”

• Може да бъде измерено

• Носи специфична информация, която чрез 

дедукция може да бъде надеждно екстрахирана

• Съдържа множество патогномонични  констелации

• Характеризира се с висока специфичност и ниска 

чувствителност в предсказването на промени в 

миокарда



Финален апел

• Моля, подбирайте (скъпият) образен 

метод, така че да потвърждава 

информацията съдържаща се в ЕКГ 


