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ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ 
Електрокардіографія - це метод графічної реєстрації біопотенціалів серця 

з поверхні тіла. Електрокардіограма (ЕКГ) - це крива, записана з поверхні тіла 
у певних електрокардіографічних відведеннях, що відображає коливання 
різниці потенціалів сумарної електрорухомої сили серця протягом всього його 
циклу. 

Формування біопотенціалу серця 
Електрокардіограма (ЕКГ) являє собою графічний запис біопотенціалів 

міокарда. В основі виникнення електричних явищ в серцевому м'язі лежить 
рух іонів через клітинну мембрану. Основне значення при цьому мають 
катіони натрію, калію, аніони хлору та ін. Вміст калію всередині клітини 
значно більший, ніж в позаклітинній рідині. Концентрація 
внутрішньоклітинного натрію, навпаки, набагато менша, ніж поза клітиною. В 
стані спокою зовнішня поверхня клітини міокарда заряджена позитивно 
внаслідок переваги там катіонів натрія, внутрішня поверхня клітинної 
мембрани має негативний заряд внаслідок переваги всередині клітини аніонів 
(С1-, НС03~) та інш. В цих умовах клітина поляризована, при реєстрації 
електричних процесів за допомогою зовнішніх електродів різниці потенціалів 
не буде виявлено. 

Під впливом зовнішнього електричного імпульсу клітинна мембрана стає 
проникликою для катіонів натрію, які швидко рухаються всередину клітини 
(внаслідок різниці внутрішньо- і позаклітинної концентрації) і переносять туди 
позитивний заряд. Зовнішня поверхня даної клітини набуває негативного 
заряду внаслідок переваги там аніонів. При цьому появляється різниця 
потенціалів між позитивними та негативними ділянками поверхні тіла, і 
прилад, що реєструє, зафіксує відхилення від ізоелектричної лінії. Цей процес 
носить назву деполяризації. Незабаром вся зовнішня поверхня клітини набуває 
негативного, а внутрішня - позитивного, тобто відбудеться зворотна 
поляризація. Зареєстрована крива повернеться до ізолінії. В кінці періоду 
збуджена клітинна мембрана стає менш проникликою для катіонів натрію, але 
більш проникливою для катіонів калію; останні виходять із клітини (внаслідок 
різниці зовні- і внутрішньоклітиннох концентрацій). Вихід калію із клітини в 
цей період переважає над надходженням натрію в клітину, тому зовнішня 
поверхня мембрани знову поступово набуває позитивного заряду, а внутрішня 
- негативний. Цей процес носить назву реполяризації. Прилад, що реєструє, 
знову зафіксує відхилення кривої, але в іншу сторону (тому що позитивний і 
негативний полюси клітини помінялися місцями) і меншої амплітуди (тому що 
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потік іонів К рухається повільніше). 
Описані процеси відбуваються під час систоли. Коли вся зовнішня 

поверхня знову набуває позитивний заряд, а внутрішня - негативний, на 
кривій знову буде зафіксована ізоелектрична лінія, що відповідає діастолі. Під 
час діастоли відбувається повільний зворотний рух іонів калію і натрію, що 
мало впливає на заряд клітини, так як вихід іонів Иа з клітини і входження 
іонів К в клітину відбуваються одночасно і врівноважують один одного. 

Описані процеси відносяться до збудження одиничного м'язового 
волокна міокарда. Таким чином, одиночне м'язове волокно в період збудження 
являє собою систему, що складається з двох протилежних зарядів, і є 
елементарним джерелом електричного струму. Збуджена клітина, як 
маленький двополюсний генератор електричного струму, одержала назву 
диполя. На стороні позитивного полюса диполя формується позитивний 
потенціал, а на стороні негативного - негативний, між полюсами виникає 
різниця потенціалів, що характеризує, електрорухому силу (ЕРС) диполя. ЕРС 
диполя (клітини) умовно можна представити у вигляді вектора, тобто прямої зі 
стрілкою, направленою від негативного до позитивного полюса диполя. 
Величина відрізка, виражена в масштабних одиницях, вказує величину ЕРС, а 
орієнтація стрілки - її напрям. 

При одночасному збудженні багатьох клітин навколо них утвориться 
сумарне електричне поле ніби від єдиного джерела струму, сумарна ЕРС якого 
складає ЕРС збуджених клітин за правилом додавання векторів (мал.1). 

а + в 

а — два вектори направлені 
в одну сторону 

б — два вектори направлені 
в протилежні сторони 

в — два вектори направлені 
під кутом один до одного 

Останнє полягає в тому, що коли два вектори розташовані паралельно і 
спрямовані в одну сторону, то сумарний (результуючий) вектор являє собою 
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суму векторів і спрямований у ту ж сторону. Якщо два вектори спрямовані в 
протилежні сторони, то результуючий вектор спрямований убік великого, але 
зменшується на величину протилежного вектора. Якщо два вектори 
спрямовані під кутом один до одного, то результуючий вектор є діагоналлю 
паралелограма, побудованого з двох векторів. Якщо два вектори рівні за 
величиною, але спрямовані в протилежні сторони, то їх сума дорівнює нулю. 

Під час систоли серця поширення хвилі деполяризації і реполяризації по 
міокарду являє собою складніший процес, ніж в одиночному м'язовому 
волокні. Це пояснюється тим , що в серці одночасно виникає безліч диполів 
(кожний з який - одиничне м'язове волокно). У зв'язку з цим процес 
збудження серця являє собою систему, що складається з безлічі часток струму, 
що генерують, які додаються й утворюють спільне джерело струму, а 
виникаюча при цьому різниця потенціалів складає сумарну ЕРС серця (мал. 2). 

Ось чому серце розглядається як точечне джерело струмів дії - єдиний 
диполь, розташований в об'ємному провіднику (тілі), навколо якого виникає 
електричне поле (мал. 3). 

Мал. 2. Динаміка напрямку сумарних моментних векторів збудження 
шлуночків серця; 
а) - серце; б) - векторна петля; в) - результуючий вектор ЕРС серця; 1-9 -
сумарні моментні вектори. 
Мал. 3. Електричне поле єдиного серцевого диполя. Пояснення в тексті. 0-0 -
лінія нульового потенціалу; 
А-Б - вісь струму дії; В - результуючий вектор ЕРС серця; +1, +2, +3, +4, +5 -
ізопотенціальні лінії позитивного полюса диполя; -1 , -2.. . - ізопотенціальні лінії 
негативного полюса диполя. 

Воно розділене на дві половин - з позитивним і негативним полюсами, на 
межі між якими проходить лінія нульового потенціалу. Позитивним полюсом 
серцевого диполя є верхівка серця, негативним - основа його. Частина тіла, 
розташована від нульового потенціалу убік позитивного полюса, заряджена 

Поширення хвилі деполяризації і реполяризації 
в серцевому м'язі 
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позитивно, а убік негативного полюса - негативно. Лінія, що з'єднує обидва 
полюси диполя, називається віссю струму дії. Лінії, що виходять з одного 
полюса диполя і спрямовуються до іншого, називаються силовими лініями 
струмів дії, лінії, що зв'язують точки електричного поля з однаковими 
потенціалами, - ізопотенціальними. 

Напрям поширення хвилі деполяризації в серці обумовлений 
субендокардіальним розташуванням провідної системи, а реполяризації -
особливостями коронарного кровообігу, що обумовлюють неоднакову 
інтенсивность обмінних процесів у різних ділянках міокарда. 

Субендокардіальне розташування провідної системи і розгалуження в 
напрямі до епікарда сприяє тому, що процес деполяризації в шлуночках іде від 
ендокарда до епікарда. Оскільки деполяризація починається від ендокарда, то 
першими набувають негативний заряд ділянки ендокарда. Між ендокардом (-) 
і епікардом (+) виникає різниця потенціалів, вектор якої орієнтований від 
негативного до позитивного заряду, тобто від ендокарда до епікарду (мал. 4). 
В результаті від розташованого над епікардом шлуночків активного електрода 
на ЕКГ реєструється висхідне коліно зубця її. В міру наближення до кінця 
процесу деполяризації шлуночків різниця потенціалів зменшується, писець 
гальванометра опускається до ізолінія, а на ЕКГ реєструється низхідне коліно 
зубця Я. Таким чином, під час деполяризації стінок шлуночків на ЕКГ 
реєструється зубець Я або комплекс (^118. 

Мал. 4. Поширення хвиль деполяризації в серцевому м'язі і формування 
комплексу С>І18Т під активним електродом. Пояснення в тексті: а) поширення 
деполяризації від ендокарда до епікарда й утворення зубця Я від електрода, 
розташованого над позитивним зарядом; б) - повне охоплення збудженням 
міокарда, зникнення різниці потенціалів і утворення сегменту БТ; в) -
поширення реполяризації від епікарда до ендокарда, виникнення знову різниці 
потенціалів і утворення зубця Т від електроду, розташованого над позитивним 
зарядом; г) - повернення міокарда в стан спокою, зникнення різниці потенціалів 
і утворення ізоляції Т-Р. Стрілки зверху показують направлення деполяризації 
від ендокарда до епікарда і реполяризації від епікарда до ендокарда; стрілками 
знизу позначені направлення вектора деполяризації і реполяризації до 
електрода. 
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Повне охоплення збудженням обох шлуночків підтримується деякий час, 
протягом якого різниця потенціалів відсутня, що супроводжується на ЕКГ 
реєстрацією сегмента БТ. Потім у міокарді настає процес швидкої 
реполяризації, при якому знову виникає різниця потенціалів і на ЕКГ 
реєструється зубець Т. Сповільнення біохімічних процесів у 
субендокардіальних шарах міокарда, пов'язане з особливістю коронарного 
кровообігу і високим внутрішньошлуночковим тиском, супроводжується 
подовженням ТППД на субендокардіальних ділянках у порівнянні із 
субепікардіальними. Укорочення ТМПД у субепікардіальних відділах 
шлуночків у порівнянні із субендокардіальних спричиняє те, що 
реполяризація починається раніше в епікарді. Через це процес реполяризації в 
шлуночках серця на відміну від деполяризації спрямований не від ендокарда 
до епікарда, а від епікарда до ендокарда. Оскільки процес реполяризації 
супроводжується відновленням у епікарді позитивного заряду, то вектор 
реполяризації буде орієнтований убік епікарда. В результаті від електрода, 
розташованого над епікардом, на ЕКГ реєструється позитивний зубець Т. 

Таким чином, при різноспрямованому поширенні хвиль деполяризації і 
реполяризації, вектори їх у нормі орієнтовані від ендокарда до епікарда, тому 
зубці И. і Т спрямовані в одну сторону (конкордантно). Після завершення 
реполяризації серцевий м'яз повертається в стан спокою (діастоли), що 
реєструється на ЕКГ ізолінією Т-Р. 

Методика реєстрації електрокардіограми 
Електрокардіограф - апарат, що реєструє різницю біопотенціалів 

електричного поля серця. Вітчизняна і закордонна промисловість випускає 
одно- і багатоканальні електрокардіографи з механічним записом ЕКГ за 
допомогою чорнильних і термічних писців. Для комплектування машин 
"швидкої допомоги", реєстрації ЕКГ у палатах, вдома в хворих і т.інш. 
випускають одноканальні портативні електрокардіографи типу "Салют", 
"Мальїш", та ін. У кабінетах функціональної діагностики, у терапевтичних і 
кардіологічних відділеннях використовують електрокардіографи типу ЕЛКАР, 
ЕК6Т-02, Лєнта-МТ, ЗИЕК-І, мінгографи та ін. Багатоканальні 
електрокардіографи на відміну від одноканальних дозволяють синхронно 
реєструвати ЕКГ у двох, чотирьох, шести і восьми відведеннях. 
Багатоканальні електрокардіографи комплектуються датчиками для запису 
фонокардіограм, венозного й артеріального пульсу, верхівкового поштовху, 
вимірювання тиску в порожнинах серця. 

Принцип роботи електрокардіографа полягає в тому, що електричні 
сигнали, сприйняті електродами і направлені по кабелю відведень через 
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комутатор на блок підсилювача, підсилюються в сотні, тисячі разів і 
передаються на гальванометр. Електричні коливання в гальванометрі 
перетворюються в механічні, в результаті чого зміщається якір електромагніта 
гальванометра і приводиться в рух пристрій для запису. 

Для запобігання технічних помилок і перешкод під час запису ЕКГ 
необхідно звернути увагу на правильність накладання електродів та їхній 
тісний контакт зі шкірою. Шкіру в місцях накладання електродів знежирюють 
спиртом, при волосатості змазують мильним розчином або збривають волосся. 
Під електроди підкладають марлеві прокладки, змочені в 10% розчині 
кухонної солі, або змазують електроди тонким шаром спеціальної пасти. Сухі 
прокладки збільшують опір шкіри, знижують амплітуду зубців. 

Незалежно від технічної конструкції кожен електрокардіограф має 
пристрій для регулювання і контролю посилення. Для цього на підсилювач 
подається стандартна калібрована напруга, що дорівнює ішу. Посилення 
електрокардіографа звичайно встановлюється таким чином, щоб ця напруга 
викликала відхилення реєструючої системи на 10мм. Така калібровка 
підсилення дозволяє порівняти між собою ЕКГ, зареєстровані в пацієнтів у 
різний час і різними приладами. 

Стрічкопротягувальні механізми у всіх сучасних електрокардіографах 
забезпечують рух паперової стрічки з різною швидкістю 25, 50, 100 мм\с і т.д. 
Залежно від обраної швидкості руху стрічки змінюється форма реєструючої 
кривої: ЕКГ записується або розтягнутою, або більш стиснутою. Дуже часто в 
практичній електрокардіографії швидкість реєстрації ЕКГ складає 50 або 25 
мм/с. 

ЕКГ реєструють у спеціальному заекранованому приміщенні віддалік від 
електроприладів і апаратів. При реєстрації ЕКГ вдома, в кімнаті, де роблять 
запис, усю електроапаратуру відключають. Якщо електрокардіограф працює 
від постійного джерела струму (батареї), то електроапаратуру в кімнаті не 
відключають і апарат не заземлюють. Обстеження проводять при кімнатній 
температурі, тому що холод викликає в людини м'язове тремтіння, що 
відбивається нерівномірними осциляціями на ЕКГ. Запис ЕКГ проводиться 
після 10-хвилинного відпочинку хворого, не раніш ніж через 2 години після 
прийняття їжі, при спокійному і рівномірному диханніУ виключних випадках 
ці умови можуть не дотримуватися. ЕКГ реєструється в положенні хворого 
лежачи на спині. У хворого з вираженою декомпенсацією записують ЕКГ 
можна в напівсидячому положенні. 

Електрокардіограф установлюють праворуч від хворого біля головної 
частини ліжка (кушетки). Для дотримання техніки безпеки й усунення 
перешкод під час запису ЕКГ заземлюють окремо апарат і ліжко. З цією метою 
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один кінець першого проводу підключають до гнізда "земля" апарата, другий 
- до кабелю "земля" або водопровідної труби. Другим проводом заземлюють 
ліжко. 

Електрокардіографічні відведення 
Зміни різниці потенціалів на поверхні тіла, що виникають під час роботи 

серця, записуються за допомогою різних систем відведень ЕКГ. Кожне 
відведення реєструє різницю потенціалів, що існує між двома визначеними 
точками електричного поля серця, в яких встановлені електроди. Таким чином 
різні електрокардіографічні відведення відрізняються між собою перш за все 
ділянками тіла, від яких відводяться потенціали. 

У наш час у клінічній практиці найбільш широко використовують 12 
відведень ЕКГ, запис яких є обов'язковим при кожному 
електрокардіографічному обстеженні хворого: 3 стандартні відведення, З 
посилені однополюсні відведення від кінцівок і 6 грудних відведень. 

Стандартні двополюсні відведення, запропоновані в 1913 р. 
Зйнтховеном, фіксують різницю потенціалів між двома точками 
електричного поля, віддаленими від серця і розташованими у фронтальній 
площині тіла на кінцівках. Для запису цих відведень електроди накладають на 
правій руці (червоне маркірування), на лівій руці (жовте маркірування) і на 
лівій нозі (зелене маркірування). Ці електроди попарно підключають до 
електрокардіографа для реєстрації кожного з трьох стандартних відведень. 
Четвертий електрод установлюють на праву ногу для підключення проводу, 
що заземлий, (чорне маркірування). 

I відведення - права рука (-) і ліва рука (+) 
II відведення - права рука (-) і ліва нога (+) 
III відведення - ліва нога (+) і ліва рука (-). Знаками (+) і (-) позначено 

відповідні підключення електродів до різних полюсів гальванометра 
(позитивному і негативному), тобто вказані позитивний і негативний полюси 
кожного відведення. 

Гіпотетична лінія, що з'єднує два електроди, які беруть участь в 
утворенні електрокардіографічного відведення, називається віссю відведення. 
Осями стандартних відведень є сторони трикутника Ейнтховена (мал. 5). 
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Мал. 5. Формування трьох стандартних електрокардіографічних відведень від 
кінцівок. Внизу - трикутник Ейнтховена, кожна сторона якого є віссю того чи 
іншого стандартного відведення. 

Перпендикуляри, проведені з центра серця, тобто з місця розташування 
єдиного серцевого діполя, до осі кожного стандартного відведення, поділяють 
кожну вісь на рівні частини: позитивну, повернуту в сторону позитивного 
(активного) електрода (+), і негативну, звернену до негативного електрода (-). 

Якщо ЕРС серця в який-небудь момент серцевого циклу проектується на 
позитивну частину осі відведення, на ЕКГ записується позитивне відхилення 
(позитивні зубці Я, Т, Р). Якщо ЕРС серця проектується на негативну 
частину осі відведення, на ЕКГ реєструються негативні відхилення (зубці (2, 
Б, іноді негативні зубці Т чи Р). 

Для полегшення аналізу ЕКГ, зареєстрованих у стандартних 
відведеннях, і прискорення операції розкладання вектора ЕРС серця 
прийнято трохи зміщати осі цих відведень, як показано на мал. 6 

Мал. 6. Трьохосьова система координат стандартних відведень 
Червоним кольором показані осі трьох стандартних відведень від кінцівок у 
трикутнику Ейнтховена (а) і в трьохосьовій системі координат (б). 
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Підсилені однополюсні відведення від кінцівок були запропоновані 
Гольдбергером у 1942 р. Вони реєструють різницю потенціалів між однією з 
кінцівок, на якій встановлений активний позитивний електрод даного 
відведення (права рука, ліва рука, або ліва нога), і середнім потенціалом двох 
інших кінцівок. 

Таким чином, як негативний електрод у цих відведеннях використовують 
так званий об'єднаний електрод Гольдбергера. 

Три посилених однополюсних відведення від кінцівок позначають у 
слідуючим чином: 

аУЯ - посилене однополюсне відведення від правої руки; 
аУЬ - посилене однополюсне відведення від лівої руки; 
аУЕ - посилене однополюсне відведення від лівої ноги. 
Як видно на мал. 7, осі посилених однополюсних відведень від кінцівок 

з'єднують місце накладання активного електрода даного відведення, тобто 
фактично одну з вершин трикутника Ейнтховена, із серединою відстані між 
двома іншими електродами на кінцівках. Електричний центр серця ніби 
поділяє осі цих відведень на дві рівні частини: позитивну, обернену до 
активного електрода, і негативну, обернену до об'єднаного електрода 
Гольдбергера. 

О ш м » « «УЯ От і ї » »« 1 4 О ч и н и «УГ 

Мал. 7. Формування трьох підсилених однополюсних відведень від кінцівок. 
Внизу - трикутник Ейнтховена і розташування осей трьох підсилених 
однополюсних відведень від кінцівок. 

Стандартні і посилені однополюсні відведення від кінцівок дають 
можливість зареєструвати зміни ЕРС серця у фронтальній площині, тобто в 
площині в якій розташований трикутник Ейнтховена. Для більш точного і 
наочного визначення різних відхилень ЕРС серця в цій фронтальній площині, 
зокрема для визначення положення електричної осі серця, була запропонована 
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шестиосьова система координат (1943 р.). Вона одержується при сполученні 
осей трьох стандартних і трьох посилених відведень від кінцівок, проведених 
через електричний центр серця (мал. 8). 

Мал. 8. Розміщення осей відведення ЕКГ у фронтальній площині (а - в 
трикутнику Ейнтховена; б - в шестиосьовій системі Бейлі). 

Останній поділяє вісь кожного відведення на позитивну і негативну 
частини, обернені відповідно до активного (позитивного) і негативного 
електроду. 

Електрокардіографічні відхилення в різних відведеннях від кінцівок 
можна розглядати як проекції однієї і тієї ж ЕРС серця на осі даних відведень. 
Тому співставляючи амплітуду і полярність електрокардіографічних 
комплексів у різних відведеннях, що входять до складу шестиосьової системи 
координат, можна досить точно визначити величину і напрямок вектора ЕРС 
серця у фронтальній площині. 

Шість грудних відведень позначають Уі - У6. При цьому електрод від 
позитивного полюса встановлюють на слідуючі точки: 

V] - у IV міжребер'я біля правого краю грудини; 
У 2 - у IV міжребер'я біля лівого краю грудини; 
У3 - посередині між точками У2 і Уь 
У4 - у V міжребер'я по лівій серединно-ключичній лінії; 
У 5 - на рівні відведення У4 по лівої передній аксилярній лінії; 
У6 - на тому ж рівні по лівій середній аксилярній лінії. 
До негативного полюса апарата підводиться об'єднаний електрод 

Вільсона, що поєднує потенціали від правого і лівого передпліч і лівої 
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гомілки через опір, що дозволяє звести до мінімуму вплив цих потенціалів 
на форму ЕКГ. 

У деяких випадках доцільно реєструвати додаткові грудинні відведення. 
До них відносяться крайні ліві відведення У7, У8, і У9, коли активний електрод 
розміщений на рівні відведення У4, відповідно по задній аксилярній, 
лопатковій і паравертебральній лініях. При діагностиці вогнищ уражень 
високих відділів передньої і бокових стінок лівого шлуночка використовують 
"високі" грудинні відведення, що реєструють по тих же лініях, що і звичайні 
грудинні відведення, але на 2 міжребер'я вище. Іноді грудинні відведення 
реєструють на одне-два міжребер'я нижче звичайного рівня. 

На відміну від стандартних і посилених відведень від кінцівок грудинні 
відведення реєструють зміни ЕРС серця переважно в горизонтальній площині 
(мал. 9). 

Мал. 9. Розташування осей 6 грудних відведень в горизонтальній площині. 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКГ 
Елементи ЕКГ формуються в результаті деполяризації і реполяризації 

передсердь і шлуночків. Спочатку збуджуються передсердя, а потім 
шлуночки; у такій же послідовності, відбувається перехід у стан спокою. 
Процес охоплення збудженням волокон міокарда супроводжується ЕДС, що 
виражається у виді ЕКГ- кривої, що складається з зубців і інтервалів. Зубці 
ЕКГ позначають латинськими буквами: збудження передсердь - зубцем Р, 
збудження шлуночків - зубцями Я, Б, Т, и (мал. 10). 

•НЛ-іші̂ —тк 
Мал. 10. Позначення зубців та інтервалів ЕКГ, записаної на міліметровому 
папері зі швидкістю 50 мм/с. Кожен міліметр по горизонталі відповідає 0,02 с. 
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При нормі збудження починається з правого передсердя, оскільки в 
ньому розташований синусовий вузол. Синусовий імпульс поширюється по 
міжвузлових шляхах у міокарда передсердь зверху вниз у напрямку до 
передсердно-шлуночковому вузлу. При збудженні правого передсердя виникає 
різниця потенціалів, сумарний вектор якої спрямований вниз і реєструється на 
ЕКГ у вигляді висхідного коліна зубця Р. У результаті триваючого збудження 
правого передсердя і збудження, що починається, лівого, ЕРС їх зростає, а 
сумарний вектор змінює свій напрямок трохи вліво. На ЕКГ це зображується 
кінцевою частиною висхідного коліна і початком верхівки зубця Р. При 
охопленні збудженням лівого передсердя вектор спрямовується справа наліво, 
але ЕРС не зростає, так як маса обох передсердь однакова. У результаті на ЕКГ 
реєструється заокруглення-верхівка зубця Р. Оскільки деполяризація лівого 
передсердя починається пізніше правого на 0,03 с, то в кінці збуджується 
тільки ліве передсердя. У зв'язку з цим до кінця збудження буде залучатись все 
менша і менша кількість м'язових волокон, ЕРС передсердь падає і на ЕКГ 
реєструється нисхідне коліно зубця Р (мал.11). 

Мал. 11. Моментні вектори ЕРС єдиного сердечного диполя під час 
деполяризації передсердь і шлуночків. Пояснення в тексті: Р! - вектор 
деполяризації правого передсердя; Р2 - лівого передсердя; Р3 - сумарний вектор 
деполяризації обох передсердь; вектор деполяризації шлуночків: 0,02 с -
початковий; 0,04 с - середній і 0,06 с - кінцевий. 

Таким чином, генезис зубця Р зумовлений певною послідовністю і 
спрямованістю збудження передсердь. Хід збудження по передсердях умовно 
можна розділити на три фази: у першій (0,02 - 0,03 с) збуджується частина 
правого передсердя (висхідне коліно зубця Р), у другий (0,02- 0,03) - інша 
частина правого і лівого передсердь (подальший підйом висхідного коліна і 
початок верхівки зубця Р), у третій (0,02 - 0,03) - тільки ліве передсердя 
(верхівка і низхідне коліно зубця Р). 
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Другим елементом ЕКГ є Р-<3 виникаючий у момент поширення хвилі 
збудження по провідній системі по передсердно-шлуночковому вузлі, 
пучку Гісса і його ніжках, до волокон міокарда шлуночків. На ЕКГ сегмент 
представлений ізоелектричною лінією, що починається від кінця зубця Р до 
початку зубця СХЯ). Інтервал Р-С> характеризує поширення електричного 
імпульсу від синусового вузла по передсердях і провідній системі шлуночків 
до волокон міокарда шлуночків. Виміряється від початку зубця Р до початку 

о . 
Слідуючим елементом ЕКГ є шлуночковий комплекс, що складається з 

початкової його частини (зубців (ЗЯБ) і кінцевої (сегмент БТ і зубця Т). 
Початкова частина шлуночкового комплексу виникає в результаті 
деполяризації правого і лівого шлуночків. Охоплення збудженням міокарда 
шлуночків має визначену послідовність, що умовно можна розділити на три 
фази. Першій фазі відповідає зубець С> - перший зубець шлуночкового 
комплексу С^ЯБ, спрямований униз від ізолінії. Він обумовлений початковим 
сумарним моментним вектором 0,02 с, що виникає в результаті деполяризації 
м'язової частини міжшлуночкової перегородки і спрямований зліва направо. 
Збудження міжшлуночкової перегородки в стандартному і лівому грудинному 
відведеннях (У4.6) часто відбивається зубцем а в правих грудних 
відведеннях Уі (У2) складає частина зубця г. 

Другій фазі відповідає зубець Я - другий зубець шлуночкового 
комплексу С^ЯБ. спрямований нагору від ізолінії. Зубець Я обумовлений 
другим сумарним моментним вектором (0,04 - 0,05 с), що позначається як 
середній вектор 0,04с. Вектор зубця Я відображає процес поширення 
збудження вправо по правому шлуночку і вниз на верхівку серця, а потім 
уліво по лівому шлуночку від ендокарда до епікарду. Внаслідок такої 
послідовності збудження виникає два протилежних вектори (ЕРС) - правого 
шлуночка, спрямованого зліва направо, і лівого - справа наліво. Але в зв'язку 
з тим, що маса лівого шлуночка майже в 3 рази більше маси правого, сумарний 
вектор шлуночків обумовлений в основному лівим шлуночком і проектується 
на позитивні частини осей відведень І, II, III, аУЕ, аУЕ, V 2-в- В результаті 
цього на ЕКГ у всіх відведеннях, за винятком відведень V] і аУЯ, реєструється 
зубець Я. 

Третій фазі відповідає зубець Б - третій зубець шлуночкового комплексу 
С>Я8, спрямований униз від ізолінії після зубця Я. Зубець Б обумовлений 
третім кінцевим сумарним вектором (0,06 - 0,08 с), що позначений умовно як 
вектор 0,06 с. Він виникає в результаті збудження базальних відділів правого і 
лівого шлуночків. 

Слідуючим елементом ЕКГ є сегмент БТ, що відбиває фазу повільної 
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При нормі збудження починається з правого передсердя, оскільки в 
ньому розташований синусовий вузол. Синусовий імпульс поширюється по 
міжвузлових шляхах у міокарда передсердь зверху вниз у напрямку до 
передсердно-шлуночковому вузлу. При збудженні правого передсердя виникає 
різниця потенціалів, сумарний вектор якої спрямований вниз і реєструється на 
ЕКГ у вигляді висхідного коліна зубця Р. У результаті триваючого збудження 
правого передсердя і збудження, що починається, лівого, ЕРС їх зростає, а 
сумарний вектор змінює свій напрямок трохи вліво. На ЕКГ це зображується 
кінцевою частиною висхідного коліна і початком верхівки зубця Р. При 
охопленні збудженням лівого передсердя вектор спрямовується справа наліво, 
але ЕРС не зростає, так як маса обох передсердь однакова. У результаті на ЕКГ 
реєструється заокруглення-верхівка зубця Р. Оскільки деполяризація лівого 
передсердя починається пізніше правого на 0,03 с, то в кінці збуджується 
тільки ліве передсердя. У зв'язку з цим до кінця збудження буде залучатись все 
менша і менша кількість м'язових волокон, ЕРС передсердь падає і на ЕКГ 
реєструється нисхідне коліно зубця Р (мал.11). 

Мал. 11. Моментні вектори ЕРС єдиного сердечного диполя під час 
деполяризації передсердь і шлуночків. Пояснення в тексті: Р! - вектор 
деполяризації правого передсердя; Р2 - лівого передсердя; Р3 - сумарний вектор 
деполяризації обох передсердь; вектор деполяризації шлуночків: 0,02 с -
початковий; 0,04 с - середній і 0,06 с - кінцевий. 

Таким чином, генезис зубця Р зумовлений певною послідовністю і 
спрямованістю збудження передсердь. Хід збудження по передсердях умовно 
можна розділити на три фази: у першій (0,02 - 0,03 с) збуджується частина 
правого передсердя (висхідне коліно зубця Р), у другий (0,02- 0,03) - інша 
частина правого і лівого передсердь (подальший підйом висхідного коліна і 
початок верхівки зубця Р), у третій (0,02 - 0,03) - тільки ліве передсердя 
(верхівка і низхідне коліно зубця Р). 
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Другим елементом ЕКГ є Р-<3 виникаючий у момент поширення хвилі 
збудження по провідній системі по передсердно-шлуночковому вузлі, 
пучку Гісса і його ніжках, до волокон міокарда шлуночків. На ЕКГ сегмент 
представлений ізоелектричною лінією, що починається від кінця зубця Р до 
початку зубця СХЯ). Інтервал Р-С> характеризує поширення електричного 
імпульсу від синусового вузла по передсердях і провідній системі шлуночків 
до волокон міокарда шлуночків. Виміряється від початку зубця Р до початку 

о . 
Слідуючим елементом ЕКГ є шлуночковий комплекс, що складається з 

початкової його частини (зубців (ЗЯБ) і кінцевої (сегмент БТ і зубця Т). 
Початкова частина шлуночкового комплексу виникає в результаті 
деполяризації правого і лівого шлуночків. Охоплення збудженням міокарда 
шлуночків має визначену послідовність, що умовно можна розділити на три 
фази. Першій фазі відповідає зубець С> - перший зубець шлуночкового 
комплексу С^ЯБ, спрямований униз від ізолінії. Він обумовлений початковим 
сумарним моментним вектором 0,02 с, що виникає в результаті деполяризації 
м'язової частини міжшлуночкової перегородки і спрямований зліва направо. 
Збудження міжшлуночкової перегородки в стандартному і лівому грудинному 
відведеннях (У4.6) часто відбивається зубцем а в правих грудних 
відведеннях Уі (У2) складає частина зубця г. 

Другій фазі відповідає зубець Я - другий зубець шлуночкового 
комплексу (ЗЯБ. спрямований нагору від ізолінії. Зубець Я обумовлений 
другим сумарним моментним вектором (0,04 - 0,05 с), що позначається як 
середній вектор 0,04с. Вектор зубця Я відображає процес поширення 
збудження вправо по правому шлуночку і вниз на верхівку серця, а потім 
уліво по лівому шлуночку від ендокарда до епікарду. Внаслідок такої 
послідовності збудження виникає два протилежних вектори (ЕРС) - правого 
шлуночка, спрямованого зліва направо, і лівого - справа наліво. Але в зв'язку 
з тим, що маса лівого шлуночка майже в 3 рази більше маси правого, сумарний 
вектор шлуночків обумовлений в основному лівим шлуночком і проектується 
на позитивні частини осей відведень І, II, III, аУЕ, аУЕ, V 2-в- В результаті 
цього на ЕКГ у всіх відведеннях, за винятком відведень V] і аУЯ, реєструється 
зубець Я. 

Третій фазі відповідає зубець Б - третій зубець шлуночкового комплексу 
С>Я8, спрямований униз від ізолінії після зубця Я. Зубець Б обумовлений 
третім кінцевим сумарним вектором (0,06 - 0,08 с), що позначений умовно як 
вектор 0,06 с. Він виникає в результаті збудження базальних відділів правого і 
лівого шлуночків. 

Слідуючим елементом ЕКГ є сегмент БТ, що відбиває фазу повільної 
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реполяризації шлуночків. Потім майже одночасно в обох шлуночках виникає 
фаза швидкої реполяризації, що супроводжується появою різниці потенціалів, 
що виражається на ЕКГ зубцем Т. Результуючий вектор зубця Т в нормі 
співпадає з направленням зубця Я. Тому у відведеннях, де реєструється 
високий зубець Я, зубець Т позитивний. Причому найбільшому зубцю Я 
відповідає найбільший по амплітуді зубець Т. Процес реполяризації йде 
повільніше, ніж деполяризації шлуночків, тому зубець Т нижче, але ширше 
зубця Я і комплексу С^ЯБ. Сегмент БТ і зубець Т є кінцевою частиною 
шлуночкового комплексу і відображають процес реполяризації шлуночків. 
Весь електричний процес у шлуночках (деполяризація і реполяризація) 
називається електричною систолою шлуночків і на ЕКГ відповідає інтервалу 
від початку зубця <3(Я) до кінця зубця Т (інтервал РЯБТ). Іноді після зубця Т 
йде позитивний зубець и, генезис якого до кінця не ясний. Припускають, що 
зубець и є відображенням слідового потенціалу у фазі підвищеного збудження 
міокарду або запізнілим переходом частини волокон міокарда до стану 
спокою. 

Після реполяризації шлуночків настає електрична діастола. ЕРС у цій 
фазі відсутня, тому від зубця Т (и) до зубця Р на ЕКГ реєструється 
горизонтальна лінія - інтервал Т-Р. 

ЗАГАЛЬНА СХЕМА РОЗШИФРОВКИ ЕКГ 
I. Аналіз серцевого ритму і провідності: 
1) оцінка регулярності серцевих скорочень; 
2) підрахунок числа серцевих скорочень; 
3) визначення джерела збудження; 
4) оцінка функції провідності. 
II. Визначити положення електричної осі серця (визначення поворотів 

серця навколо передньозадньої, поздовжньої і поперечної осей). 
III. Аналіз передсерцевого зубця Р. 
IV. Аналіз шлуночкового комплексу (ЗЯБТ: 
1) аналіз комплексу С^ЯБ; 
2) аналіз сегмента ЯБ-Т; 
3) аналіз зубця Т; 
4) аналіз інтервалу <3-Т. 
V. Електрокардіографічний висновок. 



17 

Елементи і параметри ЕКГ 
На нормальній ЕКГ міститься ряд зубців і інтервалів між ними. Зокрема, 

виділяють зубець Р, зубці С>, Я і Б, що утворять комплекс РЯБ. зубці Т і и, а 
також інтервали Р-(} (Р-Я). Б-Т, (^-Т, С>-и і Т-Р (мал. 12). 

Мал.12. Компоненти ЕКГ і їх нормальні величини. 

Для характеристики відносної амплітуди зубців Я і Б використовують 
не тільки заголовні, але і малі літери ц, г і б. При цьому заголовними буквами 
позначають переважаючі зубці, а рядковими - зубці малої амплітуди. 

Амплітуду зубців вимірюють у мілівольтах (мВ). При цьому 1 мв 
відповідає відхиленню від ізоелектричної лінії на 1 см. Ширину зубців і 
тривалість інтервалів вимірюють у секундах. При швидкості руху стрічки 50 
мм 1 мм відповідає 0,02 з (5мм-0,1), а при швидкості 25 мм 1 мм відповідає 
0,04 з (5мм-0.2с). Ширину зубців і протяжність інтервалів оцінюють по тому 
відведенню, чи де параметри мають найбільшу величину. 

Зубець Р відбиває збудження передсердь. У нормі зубець Р частіше 
позитивний (спрямований нагору) у всіх відведеннях, крім аУЯ. Іноді зубець Р 
буває двофазним чи негативним у відведеннях III, аУь, У ь Амплітуда зубця Р 
не перевищує 1,5-2,5мм, а тривалість - 0,1 с. Перші 0,02-0,03 з відбивають 
збудження правого передсердя, останні 0,02-0,03 з обумовлені тільки 
лівопередсерцевим компонентом зубця. 

Інтервал Р - 0 (Р-ІІ) відраховується від початку зубця Р (тобто містить у 
собі ширину останнього) до початку зубця <3 (при його відсутності - до 
початку зубця Я). Цей інтервал відображає час, необхідний для деполяризації 
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передсердь (зубець Р), проведення імпульсу через атріовентрикулярне 
з'єднання, пучок Гісса і його гілки (інтервал від кінця зубця Р до початку 
комплексу (ЗЯБ, називаний також сегментом Р-(}). Таким чином, інтервал Р-С) 
характеризує проходження імпульсу по найбільшій ділянці провідної системи 
серця. Тривалість інтервалу залежить від частоти серцевого ритму (чим рідше 
ритм, тим довше інтервал), однак у нормі цей інтервал не повинний бути 
коротше 0,12 з і не повинний перевищувати 0,2 с. 

Зубець (2 являє собою перший спрямований униз зубець шлуночкового 
комплексу, що передує зубцю Я. 

Якщо комплекс С^ЯБ представлений єдиним негативним зубцем (тобто не 
реєструється зубець Я), то цей комплекс позначать як зубець (^Б. Зубець С? 
відбиває деполяризацію міжшлуночкової перегородки. Цей зубець -
необов'язковий елемент ЕКГ, у багатьох осіб відсутній. 

У нормі зубець О може бути глибоким, навіть переважаючим у 
відведенні аУЯ. Глибокий зубець у відведеннях III і аУР у сполученні з 
глибоким зубцем Б у відведеннях І і аУЬ може спостерігатися при 
вертикальному положенні електричної осі серця з поворотом навколо 
подовжньої осі по годинній стрілці. Виражений зубець у всіх 3 стандартні 
відведення (1,11,111) може мати місце при рідкісному положенні серця з 
поворотом верхівкою вперед. "Позиційний" зубець С>, як правило, значно 
зменшується або зникає при реєстрації ЕКГ на висоті вдиху. Зрідка в нормі 
зустрічається "позиційний" зубець <3, що досягає 50% амплітуди зубця Я і 
навіть зубець (^Б у відведенні аУЬ, а також зубець у відведенні V. В інших 
відведеннях у нормі зубець <3 не перевищує по глибині 25% амплітуди зубця 
Я. По ширині він не повинний перевищувати 0,8 с. Наявність зубця С>, що 
виходить за вказані параметри, звичайно вказує на патологічні зміни міокарда. 

Зубець Я. Зубцем Я називається будь-який позитивний зубець комплексу 
СЖБ (тобто такий, що піднімається вище ізоелектричної лінії). Цей зубець 
відбиває деполяризацію верхівки передньої, задньої і бічної стінок шлуночків 
серця. Висота зубця Я у нормі змінюється в широких межах: від 5 до 25 мм. В 
окремих випадках, при розщепленні комплексу С^ЯБ останній може мати 2 чи 
навіть 3 зубці Я, що частіше є патологічною ознакою. Ці зубці позначаються 
відповідно Рч і Я " . Важливе значення для аналізу електрокардіограми має 
покажчик, іменований часом внутрішнього відхилення (інтервал С>-Я), що 
виміряється від початку шлуночкового комплексу (зубця С? або Я) до проекції 
вершини зубця Я на ізоелектричну лінію). Якщо комплекс С^ЯБ розщеплений і 
є декілька зубців Я, то враховується вершина останнього зубця Я. Вважається, 
що цей показник характеризує час поширення збудження від ендокарду до 
епікарду в місці розположення електроду, і використовують для оцінки 
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послідовності збудження шлуночків. У відведеннях V] і У2 (над правим 
шлуночком) час внутрішнього відхилення в нормі не перевищує 0,03 с, а у 
відведеннях У5 і Уб (над лівим шлуночком) - 0,05 с. У нормі амплітуда зубця Я 
поступово збільшується ВІД відведення V) до відведення У4, а потім знову 
трохи зменшується у відведенні У5 і У6. Висота зубця Я у відведеннях від 
кінцівок не перевищує звичайно 20 мм, а в грудних відведеннях 25 мм. Інколи 
у здорових людей зубець гу настільки слабо виражений, що шлуночковий 
комплекс у відведенні V] здобуває вид С>8. 

Зубець Б визначається як будь-який слідуючий за зубцем негативний 
зубець комплексу РЯБ. Цей зубець відбиває процес збудження основи 
шлуночків серця. У здорової людини амплітуда зубця Б у різник 
електрокардіографічних відведеннях коливається у великих межах, не 
перевищуючи 25 мм. При нормальному положенні серця в грудній клітці у 
відведеннях, від кінцівок амплітуда Б мала, крім відведення аУЯ. У грудних 
відведеннях зубець Б поступово зменшується від У ь У2 до У4, а у відведеннях 
У5, У6 має малу амплітуду або відсутній зовсім. Рівність зубців Я і Б у грудних 
відведеннях ("перехідна зона") звичайно реєструється у відведенні У3 або 
(рідше) між У2 і У3 чи У5 і У4. 

Комплекс С^ИБ. Цей комплекс відбиває процес деполяризації шлуночків. 
Ширину комплексу С^ЯБ вимірюють від початку зубця С> до кінця зубця Б. У 
нормі ця ширина не перевищує 0,1 с. Максимальна амплітуда комплексу С^ЯБ 
у грудних відведеннях у нормі не перевищує 26 мм. Амплітуда і 
співвідношення позитивних (Я) і негативних зубців (<3 і Б) у різних 
відведеннях багато в чому залежать від поворотів осі серця навколо трьох його 
осей: передньозадньої, подовжньої і сагитальної. 

Сегмент 8-Т це відрізок від кінця комплексу С^ЯБ до початку зубця Т. 
При відсутності зубця Б його іноді позначають сегмент ЯТ чи ЯБТ. Він 
відповідає періоду згасання збудження шлуночків до початку повільної 
деполяризації. Тому в нормі в стандартних і посилених однополюсних 
відведеннях від кінцівок, електроди яких розташовані на великій відстані від 
серця, сегмент БТ розташований на ізолінії і його зміщення вгору або вниз від 
неї не перевищує + 0,5 мм. У грудних відведеннях (V] - У5) навіть у здорової 
людини нерідко спостерігається невелике зміщення сегмента БТ вгору від 
ізолінії (не більш 2мм). У лівих грудних відведеннях сегмент БТ частіше 
реєструється на рівні ізолінії, так само як і в стандартних (+ 0,5 мм). 

Зубець Т відображає процес швидкої реполяризації шлуночків. Зубець Т 
позитивний у всіх відведеннях, крім аУЯ, де він завжди негативний; інколи 
зубець Т буває негативний у відведеннях III і V]. Дуже рідко зустрічається 
негативний зубець Т у відведеннях аУР, У2, і У5 як варіант норми. Висота 
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зубця Т знаходиться у визначеному співвідношенні з зубцем II. Зокрема, 
позитивний зубець Т має найбільшу висоту в тому відведенні, де відмічається 
найбільша амплітуда зубця Я. У грудних відведеннях амплітуда зубця Т, так 
само як і висота зубця Я поступово наростає від Уі до У4 трохи знижуючи в У5 

і У6. Амплітуда зубця Т в нормі звичайно складає 1/8 - 2/3 амплітуди зубця Я, 
хоча у здорових людей можуть відзначатися відхилення від цих величин у ту 
або іншу сторону. Ширина зубця Т коливається від 0,1 до 0,25. 

Інтервал С*-Т виміряються від початку зубця до кінця зубця Т. Цей 
інтервал відповідає електричній систолі шлуночків. Довготривалість інтервалу 
С>-Т залежить від ЧСС і ряду інших факторів. Нормальна довготривалість 
інтервалу С?-Т визначається по формулі Базетта: ()-Т = К • V Я - Я (де ДО -
коефіцієнт, рівний 0,37 для чоловіків і 0,40 для жінок: Я-Я - тривалість одного 
серцевого циклу). 

Зубець и виявляється не завжди. В нормі він іде слідом через 0,02-0,04 с 
після зубця Т. Походження цього зубця остаточно не з'ясовано. Вважають, що 
він відображає послідовну реполяризацію волокон провідної системи серця, 
однак існують і різні інші гіпотези. Зубець и звичайно краще видний у 
відведеннях У2 - У4 . Його амплітуда, як правило не перевищує 25 мм, а 
ширина - 0,25с. 

Інтервал СЬТ вимірює від початку зубця до кінця зубця и (по 
спеціальних таблицях). 

Інтервал Т-Р - це відрізок ЕКГ від кінця зубця Т до початку зубця Р. 
Цей інтервал відповідає стану спокою міокарда. При відсутності зубця и 
інтервал Т-Р цілком збігається з ізоелектричною лінією. 

АНАЛІЗ СЕРЦЕВОГО РИТМУ І ПРОВІДНОСТІ 
Аналіз ритму серця включає визначення регулярності і числа серцевих 

скорочень, перебування джерела збудження, а також оцінку функції 
провідності. 

1) Оцінка регулярності серцевих скорочень 
Регулярність серцевих скорочень оцінюється при порівнянні 

довготривалості інтервалів Я-Я між послідовно зареєстрованими серцевими 
циклами. Інтервал Я-Я звичайно вимірюється між вершинами зубців Я. 
Регулярний, або правильний, ритм серця діагностується в тому випадку, якщо 
довготривалість вимірюваних інтервалів Я-Я однаковий і розкид отриманих 
величин не перевищує +10% від середньої тривалості інтервалів Я-Я. В інших 
випадках діагностується неправильний (нерегулярний) серцевий ритм, 
неправильний ритм серця (аритмія) може спостерігатися при екстрасистолії, 
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миготливій аритмії, синусовой аритмії і т.д. 

2) Підрахунок числа серцевих скорочень 
Підрахунок числа серцевих скорочень (ЧСС) проводиться за допомогою 

різних методик, вибір яких залежить від регулярності ритму серця. 
При правильному ритмі ЧСС визначать по формулі: 
ЧСС- 60 = 60 : (Я-Я), 
де 60 - число секунд у хвилині, Я-Я- тривалість інтервалу, виражена в 

секундах. Набагато зручніше визначати ЧСС за допомогою спеціальних 
таблиць, у яких кожному значенню інтервалу Я-Я відповідає заздалегідь 
обчислена ЧСС. У здорової людини в спокої ЧСС складає від 60 до 90 у 
хвилину. Підвищення ЧСС (більш 90 у хвилину) називається тахікардією, а 
сповільнення (менш 60 у хвилину) - брадікардією. 

3) Визначення джерела збудження 
Для визначення джерела збудження, чи так названого водія ритму, 

необхідно оцінити хід збудження по передсердях і встановити відношення 
зубців Я до шлуночківьім комплексів (ЗЯБ. 

Синусовий ритм. У нормі електричний імпульс, що виникає в СА-вузлі, 
поширюється по передсердях зверху вниз, вектор деполяризації передсердь (Р) 
при цьому направлений в сторону позитивного електрода II стандартного 
відведення, і на ЕКГ у цьому відведенні фіксуються позитивні зубці Р. 
Позитивний зубець Р також реєструється у відведеннях І, аУР, У4- У6. 
Збудження передсердь при цьому завжди передує порушенню шлуночків, тому 
позитивні зубці Р реєструються перед кожним комплексом (ЗЯБ. У більшості 
випадків у кожнім відведенні вони мають однакову форму і звичайно 
розташовуються на однаковій відстані від комплексу С^ЯБ. 

До аритмій, обумовлених порушеннями функції автоматизму синусового 
вузла відносять: 

- синусовую тахікардію - водієм ритму є синусовьій вузол, ритм 
правильний, частота серцевих скорочень перевищує 80 у 1хв. Зубці ЕКГ 
звичайно не відрізняються від норми, відстань Я-Я однакова, скорочена, 
скорочений і інтервал Т-Р. 

Синусова тахікардія може бути пов'язана з: 
- підвищенням тонусу симпатичної нервової системи; 
- зниженням тонусу блукаючого нерва; 
- ураженням синусового вузла внаслідок його ішемії, некрозу; 
- впливом на синусовий вузол різних інфекцій, токсичних агентів, 

підвищеної температури і т.д. 



22 

- синусову брадикардію - характеризується сповільненням синусового 
ритму, коли частота серцевих скорочень від 40 до 60 у 1хв. Ритм правильний. 
Водієм ритму є синусовий вузол, автоматизм якого знижений. Зубці ЕКГ 
звичайно не змінені. Інтервали Я-Я однакові і подовжені в результаті рідшого 
ритму. 

синусова брадикардія може бути зв'язана з; 
- підвищенням тонусу блукаючого нерва: 
- зниженням тонусу симпатичної нервової системи; 
- місцевим впливом на синусовий вузол (інфаркт, гіпоксія і т.д.); 
- інфекційно-токсичним впливом. 
- синусова аритмія - яка є наслідком нерегулярної діяльності 

синусового вузла, що приводить до нерівномірного утворення в ньому 
імпульсів до збудження. Це викликає чергуючі періоди пришвидшення і 
сповільнення ритму. Відстань 11-11 між різними комплексами (ЗЯБ неоднакові і 
різниця в тривалості самого короткого і самого довготривалого інтервалу Я-Я 
перевищує 10% від середньої відстані Я-Я. 

Розрізняють дихальну і недихальну аритмію. 
Найчастіше спостерігається дихальна форма: зміни частоти серцевих 

скорочень під час подиху можуть бути пов'язані з коливаннями тонусу 
симпатичного і блукаючого нервів у зв'язку з фазами дихання; з різними 
заповненнями передсердь і шлуночків під час дихання; зі змінами ударного 
об'єму під час. дихання з відповідним роздратуванням депресорних нервів: з 
гуморальним впливом. 

Передсерцевий ритм. У тих випадках, коли джерело збудження 
розміщується в нижніх відділах передсердь (наприклад, в ділянці коронарного 
синусу), електричний імпульс по передсердях поширюється в протилежному 
напрямку (знизу нагору). Тому передсерцеві ритми характеризуються 
наявністю негативних зубців Р ] Ь Р 1 П , і наступних за ними незмінених 
комплексів С^ЯБ. 

При активних ектопічних ритмах збудження ектопічного вогнища 
підвищена, він придушує синусовий ритм і тимчасово або постійно стає водієм 
ритму серця. До активних ектопічних ритмів відноситься екстрасистолія. 
Екстрасистоли - це передчасні збудження і скорочення всього серця або його 
відділів, імпульс для який звичайно виходить з різних ділянок провідної 
системи серця. 

Екстрасистоли часто помітні у практично здорових людей. При масових 
обстеженнях їх знаходять приблизно в 5% людей. До сприятливих факторів 
відносяться органічні захворювання серця, легень, шлунково-кишкового 
тракту, нирок і т.д. Факторами, що викликають екстрасистолію, можуть бути -
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фізична йди нервова перевтома, сильні позитивні чи негативні емоції, стресові 

ситуації, різні інфекції. 

У залежності від місця виникнення імпульсів розрізняють: 
передсерцеві екстрасистолії - передчасні скорочення, імпульс для яких 

виходить з лівого чи правого передсердя. При цьому порушується хід 
збудження по передсердях. У зв'язку з цим спостерігається деформація зубця Р 
екстрасистоли. Комплекс (ЗЯБ не змінений. Після предсердной акстрасистоли 
настає компенсаторна пауза. Звичайно це неповна компенсаторна пауза. Вона 
подовжена в порівнянні зі звичайним Я-Я на той час, який необхідний 
імпульсу - для проходження шляху до синусового вузла і зруйнування там 
процесу підготовки чергового імпульсу для збудження серця. Неповна 
компенсаторна пауза характеризується тим, що відстань від екстрасистоли до 
попереднього скорочення разом з відстанню від екстрасистоли до наступного 
комплексу менше двох періодів Я-Я. 

Ритми з АВ-вузла характеризуються: 
а) відсутністю на ЕКГ зубця Р, що зливається зі звичайним незмінним 

комплексом С^ЯБ або; 
б) наявністю негативних зубців Р, розташованих після звичайних 

незмінених комплексів С^ЯБ. 
Шлуночковий ритм характеризується: 
а) повільним шлуночковим ритмом (менш 40 в хвилину); 
б) наявністю розширених і деформованих комплексів С^ЯБ; 
в) відсутністю закономірного зв'язку комплексів С^ЯБ і зубців Р. 
шлуночкові ексрасистоли - передчасні скорочення, імпульс для яких 

виходить з різних ділянок внутрішлуночкової провідної системи. Відмічається 
розширення і деформація комплексу С^ЯБ; відсутній зв'язок із зубцем Р; 
спостерігається повна компенсаторна пауза. 

Для лівошлуночкової екстрасистолії характерний високий зубець Я... і 
глибокий зубець Б.... 

Для правошлуночкової екстрасистолії характерний високий зубець Я.. . , 
глибокий зубець Б... . 

Аллоритмія - правильне чергування екстрасистол і нормальних 

екстрасистола. 
Квадригенемія - екстрасистола наступає після кожних трьох 

нормальних скорочень. 

скорочень. 
Бігемінія - після кожного нормального скорочення наступає 

екстрасистола. 
- після кожних двох скорочень наступає Тригемінія 



24 

ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ПРОВІДНОСТІ 
Для грубої попередньої оцінки функції провідності необхідно виміряти 

тривалість зубця Р, що характеризує швидкість проведення електричного 
імпульсу по передсердях, тривалість інтервалу P-Q (R) (швидкість проведення 
по передсердях, АВ-вузлу і системі Гисса) і загальну тривалість шлуночківого 
комплексу QRS (проведення збудження по шлуночках). При цих вимірах варто 
враховувати швидкість реєстрації ЕКГ. 

Збільшення тривалості зазначених зубців і інтервалів вказує на 
сповільнення проведення у відповідному відділі провідної системи серця. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ОСІ СЕРЦЯ 
Електрична вісь серця - це проекція сумарного вектора ЕРС 

деполяризації шлуночків на фронтальну площину. Електрична вісь серця 
характеризує напрям хвилі збудження за весь період її поширення по 
міокарду шлуночків. Електрична вісь серця по величині й орієнтації близька 
до основного вектора, але цілком не ідентична йому й обчислюється з 
розрахунку початкового і кінцевого векторів серця. Направлення електричної 
осі виражається величиною кута (< а), утвореного горизонтальною лінією 
(паралельної осі І стандартного відведення) і електричною віссю. Лівий кінець 
горизонтальної лінії (по відношенню до досліджуваного) позначають 0°, 
правий + 180°. Кути, утворені донизу від цієї лінії, умовно позначаються як 
позитивні, вгору від неї - як негативні. Якщо величина кута < а коливається 
від +30° до +69°, то напрямок електричної осі серця позначається як 
нормальне. Напрям електричної осі серця вважається горизонтальним, коли < 
а коливається від +29° до 0°; електрична вісь серця відхилена вліво при < а від 
0° до -90°. Направлення електричної осі серця називається вертикальним, якщо 
< а коливається від +70° до +90°; вісь відхилена вправо при величині < а від 
+90° до + 180° (мал.13). 
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Мал. 13. Різноманітні варіанти положення середньої електричної осі серця. 
нормальне положення, коли кут < а складає від +30° до 69°; 
вертикальне положення - кут < а від +70° до 90°; 
горизонтальне положення - кут < а від 0° до + 29°; 
відхилення осі вправо - кут < а від +91° до ±180°; 
відхилення осі вліво - кут < а від 0° до -90° . 

Напрям електричної осі серця в здорових людей залежить від положення 
серця в грудній клітці. У нормі електрична й анатомічна осі серця мають 
майже однакове положення (кут між ними коливається в межах 5° - 15°). 
Вертикальний напрям електричної осі серця частіше спостерігається в 
молодому віці, при астенічній статурі, горизонтальне - в осіб літнього віку, 
при гіперстенічній конституції. У здорових осіб у залежності від статури < а 
розміщується в секторі від 0° до 90°. Виражене відхилення електричної осі 
серця вліво (< а більше -30° ) чи вправо (< а більше +110°) є ознакою патології. 
Причиною відхилення електричної осі серця можуть бути не тільки зміни 
положення серця в грудній клітці, але й патологічні процеси в міокарді, що 
приводять до електричної переваги одного з шлуночків. 



26 

Як моментні вектори, так і середні результуючі вектори (ЗЯБ, Р и Т 
можуть бути спроектовані на фронтальну, горизонтальну і сагітальную 
площини тіла. В цих площинах і проходять повороти серця відповідно навколо 
умовних передньозадньої, подовжньої і поперечної осей. При розшифровці 
будь-якої ЕКГ необхідно визначити ці повороти серця. 

Для визначення електричної осі серця використовується 6-осьова 
система. Якщо результуючий вектор спрямований майже паралельно до осі 
відведення, то вольтаж зубців у цьому відведенні буде найбільшим, якщо 
вектор направлений перпендикулярно, то зубці в цьому відведенні стануть 
мінімальними. 

1) Повороти серця навколо передньозадньої осі. 
Розглянемо два методи визначення положення електричної осі серця: 
а) визначення < а графічним методом. 
Для точного визначення положення електричної осі серця графічним 

методом досить обчислити суму амплітуд зубців комплексу С^ЯБ у будь-яких 
двох відведеннях від кінцівок, осі яких розташовані у фронтальній площині. 
Як правило, з цією метою використовують І і III стандартні відведення (мал. 
14). Позитивна чи негативна величина алгебраїчної суми зубців С^ЯБ у 
довільно вибраному масштабі відкладається на позитивну чи негативну 
частину осі відповідного відведення в шестиосьовій системі координат Бейли. 

Мал. 14. Приклад визначення кута а графічним методом. Пояснення в тексті. 
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Наприклад, на ЕКГ, поданій на мал. 14, алгебраїчна сума зубців 
комплексу СЖБ у І стандартному відведенні складає +12 мм (11= 12мм, (}=0мм, 
8=0мм). Цю величину відкладають на позитивну частину осі відведення І. 
Сума зубців у III стандартному відведенні дорівнює -12мм (Я= +3 мм, 8= -15 
мм); її відкладають на негативну частину цього відведення. 

Ці величини, (що відповідають алгебраїчній сумі амплітуд зубців) 
фактично являють собою проекції шуканої електричної осі серця на осі І і III 
стандартних відведень. З кінця цих проекцій відновлюють перпендикуляри 
до осей відведень. Точка перетину перпендикулярів з'єднується з центром 
системи. Ця лінія і є електричною віссю серця. В даному випадку кут < а 
дорівнює -30° (різке відхилення вліво електричної осі серця). 

Кут < а можна також визначити після обчислення алгебраїчних сум 
амплітуд зубців комплексу С>118 у двох відведеннях від кінцівок по різних 
таблицях і діаграмам. 

б) візуальне визначення кута < а 
Описаний вище графічний метод визначення положення електричної осі 

серця, хоча і є найбільш точним, на практиці досить рідко використовується в 
клінічній електрокардіографії. Більш простим і доступним є візуальний метод 
визначення положення електричної осі серця, що дозволяє швидко оцінити кут 
< а з точністю до ± 10°. 

Метод заснований на двох добре відомих принципах. 
1. Максимальне позитивне значення алгебраїчної суми зубців 

комплексу ОИ-Б спостерігається в тому електрокардіографічному відведенні, 
вісь якого приблизно співпадає з розміщенням електричної осі серця, 
паралельна їй. 

2. Комплекс типу ЯБ, де алгебраїчна сума зубців дорівнює нулю (11=8 чи 
Я=(3+8), записується в тім відведенні, вісь якого перпендикулярна 
електричній осі серця. 

Приклад (мал. 15): максимальна алгебраїчна сума зубців комплексу (ЗЯБ 
до найбільш високий зубець Я спостерігаються в II стандартному відведенні, а 
комплекс типу ЯБ (11=8) - у відведеннях аУЬ. Це свідчить про те, що 
електрична вісь серця розташована під кутом < а близько 60° (співпадає з 
віссю II стандартного відведення і перпендикулярна до осі відведення аУЬ). 
Це підтверджується також приблизною рівністю амплітуди зубців Я у І і III 
стандартних відведеннях, осі яких у даному випадку розташовується під 
деяким однаковим (!) кутом до електричної осі серця (Яц >1^ - ЯІП). Таким 
чином, на ЕКГ є нормальне положення електричної осі серця (кут < а = 60°). 
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Мал. 15. Приклад візуального визначення кута < а за формою шлуночкового 
комплексу С̂ ЯБ в 6 відведеннях від кінцівок (кут < а = +60°), 

Розглянемо ще один варіант нормального положення електричної осі 
серця (кут < а=45 ), зображений на мал. 16а. 

Зс - ч м -і-
-ЛІ/" К-тл 

Мал. 16. Форма шлуночкового комплексу ( ^ Б в 6 відведеннях від кінцівок у 
нормальному (а), вертикальному положенні (б) і різкому відхиленні вправо (в) 
електричної осі серця. 

У цьому випадку електрична вісь серця розташована між осями відведень 
II і аУЯ. Максимальний зубець Я буде зареєстрований так само, як і в 
попередньому прикладі, у відведенні II, причому Яи>Яь>Яіц. При цьому 
електрична вісь перпендикулярна гіпотетичній лінії, яка ніби то проходить між 
осями III стандартного відведення і відведення аУЬ. При певних припущеннях 
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можна вважати, що осі відведень III і аУЬ майже перпендикулярні до 
електричної осі серця. Тому саме в цих відведеннях алгебраїчна сума зубців 
наближається до нуля, а самі комплекси С>Я8 приймають вид ЯБ, де зубці Ящ, і 
Яауь мають мінімальну амплітуду, що лише трохи перевищує амплітуду зубців 
8ці і 5ауь • 

При вертикальному положенні електричної осі серця (мал. 166) коли 
кут а становить біля +90°, максимальна алгебраїчна сума зубців комплексу 
С>Я8 і максимальний позитивний зубець Я будуть виявлятися у відведенні 
а \ Т , вісь якого співпадає з напрямком електричної осі серця. Комплекс типу 
ЯБ, де Я=8, реєструється в І стандартному відведенні, вісь якого 
перпендикулярна направленню електричної осі серця. У відведенні аУЬ 
переважає негативний зубець Б, а у відведенні III - позитивний зубець Я . 

При ще більш вираженому повороті електричної осі серця вправо, 
наприклад якщо кут а складає +120°, як це зображено на мал. 16в 
максимальний зубець Я реєструється в III стандартному відведенні. У 
відведенні аУЯ записується комплекс С>Я, де Я=С>. У відведенні II і аУїї 
переважають позитивні зубці Я, а у відведенні І і аУЬ - глибокі негативні 
зубці Б. 

Навпаки, при горизонтальному положенні електричної осі серця (кут а 
від -30° до 0°) максимальний зубець Я буде фіксуватися в І стандартному 
відведенні (мал. 17а), а комплекс типу Я8 - у відведенні аУР. У відведенні III 
реєструється заглиблений зубець Б, а у відведенні аУЬ - високий зубець Я. 
Яі>Яп>Яш <8іц. 

При значному відхиленні електричної осі серця вліво (кут а=-30°), як 
показано на мал. 176, максимальний позитивний зубець Я зміщується у 
відведення аУЬ, а комплекс (}Я8 типу Я8 - у відведення II. Високий зубець Я 
фіксується також у І відведенні, а у відведеннях III і аУР переважають глибокі 
негативні зубці Б. Я І>Я І І>ЯШ . 

Мал. 17. Форма шлуночкового комплексу С^ЯБ у 6 відведеннях від кінцівок 
при горизонтальному положенні (а) і різкому відхиленні електричної осі серця 
вліво (б). 
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У цьому відведенні реєструються однакові по амплітуді зубці Я і Б . 
У відведенні У6 шлуночковий комплекс звичайно має форму яЯб. При 

цьому зубці q і б мають дуже малу амплітуду. 
Як видно на мал. 206, при повороті серця навколо подовжньої осі за 

годинниковою стрілкою (якщо стежити за обертанням серця знизу з боку 
верхівки) міжшлуночкова перегородка розміщується відносно паралельно до 
передньої грудної стінки, перехідна зона зміщується дещо вліво, в ділянку 
відведення У4. При цьому серце повертається таким чином, що напрямок 
початкового моментного вектора (0,02 с), обумовлено збудженням 
міжшлуночкової перегородки, виявляється майже перпендикулярним до осі 
відведення У6, і тому зубець q тепер реєструється в цьому відведенні. 
Навпаки, напрямок кінцевого моментного вектора (0,06 с) майже співпадає з 
віссю відведення У6. Вектор 0,06 спроектується на негативну частину осі 
відведення У6, у результаті чого на ЕКГ в цьому відведенні реєструється 
виражений зубець Б. Комплекс типу ЯБ фіксується також у І стандартному 
відведенні, тоді як у III відведенні наявна форма ції. 

Таким чином, електрокардіографічними ознаками повороту серця 
навколо подовжньої осі за годинниковою стрілкою є: 

1) комплекс типу (ЗЯБ форми ЯБ у відведенні У6, а також у І 
стандартному відведенні; 

2) можливе зміщення перехідної зони вліво у відведення У4-У5. 
При поворотах серця навколо поздовжньої осі проти годинникової 

стрілки (мал. 20в) міжшлуночкова перегородка перпендикулярна до 
передньої грудної стінки, тому перехідна зона може зміститися вправо до 
відведення У2. Початковий моментний вектор і (0,02 с) виявляється майже 
паралельним до осі відведення У6, у зв'язку з чим відбувається деяке 
поглиблення зубця С> у цьому відведенні. Зубець <3 фіксується тепер не тільки 
в У5>6, але й у відведенні У4 (рідше в У.). Навпаки, напрямок кінцевого 
моментного вектора (0,06 с) виявляється майже перпендикулярним осі 
відведення У6, тому зубець Б у цьому відведенні не виражений. Таку форму 
має комплекс (ЗЯБ у І стандартному відведенні (яЯ). 

Таким чином, електрокардіографічними ознаками повороту серця 
навколо поздовжньої осі проти годинникової стрілки є: 

комплекс С^ЯБ форми q у відведенні У6, а також у І стандартному 
відведенні; 
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Нормальное положение сердца 

У а = П З а 

Поворот по часовой стрелке 

Поворот против часовой стрелки 

Мал. 20. Форма іплуїючкоіюго комплекс С ^ Б в грудинних відведеннях при 
поворотах серця паїїколо поздонжньої осі (модефікація схеми А.З. Чернова і 
М.І. Кечкера, 1979). Пояснения и тексті. 
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Визначите положення електричної осі серця: 

Мал. 18. Завдання. 

Еталони правильних відповідей: 
Мал. 18а, аналіз співвідношення зубців комплексу С^ЯБ на 

представлених ЕКГ дозволяє передбачити, що існує нормальне положення 
електричної осі серця ( Я ^ Я ^ Я щ ) . Дійсно, сума зубців комплексу (ЗЯБ 
дорівнює нулю у відведенні аУЕ (Я^Б). Таким чином, електрична вісь серця 
приблизно розташовується під кутом а +60° до горизонталі і збігається з віссю 
II стандартного відведення. Алгебраїчна сума зубців комплексу (ЗЯБ має 
максимальне значення в II стандартному відведенні. Це підтверджує 
висловлене припущення про значення кута а+60°. 

Висновок. Нормальне положення електричної осі серця. Кут а +60°. 
Мал. 186. На ЕКГ існує відхилення електричної осі серця вліво: високі 

зубці Я зареєстровані у відведеннях І і аУЬ, глибокі зубці Б - у відведеннях III 
і аУБ, причому Яі>Яц>Я т . 

Алгебраїчна сума амплітуд зубців комплексу С^ЯБ рівна нулю в II 
стандартному відведенні. Отже, електрична вісь серця перпендикулярна осі II 
відведення, тобто розташована під кутом а -30°. Максимальне позитивне 
значення суми зубців С^ЯБ виявляється у відведенні аУЬ, що підтверджує 
висловлене припущення. 

Висновок. Відхилення електричної осі серця вліво. Кут а=-30° 
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Мал. 19а. На ЕКГ знаходимо відхилення електричної осі серця серця 
вправо; високі зубці Я в III, аУР відведеннях і глибокі зубці Б у І і аУЬ, 
причому Я///>Я//>Я/. Алгебраїчна сума амплітуд зубців комплексу (}ЯБ рівна 
нулю у відведенні аУЯ. Отже, електрична вісь серця, перпендикулярнаі осі 
відведення аУЯ, розташована під кутом а+120° і приблизно співпадає з віссю 
III стандартного відведення. Це підтверджується тим, що максимальна 
амплітуда зубця Я визначається у відведенні III. 

Висновок. Відхилення електричної осі серця вправо. Кут а = +120°. 
Мал. 196. На ЕКГ зареєстровані високі зубці Я у III, аУБ і відносно 

глибокі зубці Б в І, аУЬ, причому Я///>Я//>Я/. Сума амплітуд зубців С>ЯБ рівна 
нулю у відведенні І. Електрична вісь серця розташована під кутом а = +90°, 
співпадаючи з віссю відведення аУР. У відведенні аУБ знаходиться 
максимальна позитивна сума амплітуд зубців С^ЯБ, що підтверджує дане 
припущення. 

Висновок. Вертикальне положення електричної осі серця. Кут а = +90°. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОВОРОТІВ СЕРЦЯ 
НАВКОЛО ПОЗДОВЖНЬОЇ ОСІ 

Повороти серця навколо подовжньої осі, умовно проведеної через 
верхівку і основу серця, визначаються по конфігурації комплексу С>ЯБ у 
грудних відведеннях, осі яких розташовані в горизонтальній площині 
(мал. 20). 

Для цього звичайно необхідно встановити локалізацію перехідної зони, а 
також оцінити форму комплексу С>ЯБ у відведенні У6 . 

При нормальному положенні серця в горизонтальній площині (мал. 
20а) перехідна зона, як відомо, розташована найчастіше за все у відведенні У3. 
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2) можливе зміщення перехідної зони вправо до відведення У2. Слід 
відзначити, що повороти серця навколо поздовжньої осі за годинниковою 
стрілкою, часто поєднується з вертикальним положенням електричної осі чи 
серця відхиленням осі серця вправо, а повороти проти годинникової стрілки -
з горизонтальним положенням або відхиленням електричної осі серця вліво. 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОВОРОТІВ СЕРЦЯ 
НАВКОЛО ПОПЕРЕЧНОЇ ОСІ 

(верхівкою вперед або назад) 
Рідше на ЕКГ фіксуються повороти серця навколо його поперечної осі, 

що відбуваються в передньозадньої (сагітальній) площині. Повороти серця 
навколо поперечної осі заведено пов'язувати з відхиленням верхівки серця чи 
вперед назад стосовно її звичайного положення. 

Повороти серця навколо поперечної осі верхівкою чи вперед назад 
краще фіксуються в трьох стандартних відведеннях від кінцівок (мал.21). 

і в ш І в м 

Мал. 21. Форма ЕКГ в трьох стандартних відведеннях а - при нормальному 
положенні серця, б - при повороті серця навколо поперечної осі верхівкою 
вперед; в - при повороті серця навколо поперечної осі верхівкою назад. 

При повороті серця навколо поперечної осі верхівкою вперед 
шлуночковий комплекс (ЗЯБ у стандартних відведеннях здобуває форму цЯі 

і яЯ ш . 
При поворотах серця навколо поперечної осі верхівкою назад 

шлуночковий комплекс у стандартних відведеннях здобуває форму ЯБь Я8 ІЬ 

М ш . 
Таким чином, для визначення поворотів серця навколо поперечної осі 

необхідно оцінити конфігурацію комплексу (ЗЯБ у стандартних відведеннях. 
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМАЛЬНОЇ ЕКГ У ДІТЕЙ. 
У плоду в зв'язку з особливостями внутрішньоутробного кровообігу 

м'язова маса шлуночків розвинута майже однаково. До 3 років життя маса 
серця збільшується втроє, при цьому маса лівого шлуночка збільшується 
швидше, ніж правого, і вже в шкільному віці співвідношення маси лівого і 
правого шлуночків дорівнює приблизно 2:1, тобто як у дорослих людей. Це, 
звичайно, позначається на показниках ЕКГ. 

Якщо у віці до одного року дихальна аритмія не властива для 
нормальної ЕКГ, то вона стає закономірною в дошкільному віці, причому в 
шкільному віці вона більш виражена в порівнянні з дошкільним. Таким чином, 
для ЕКГ дитячого віку характерна дихальна аритмія як варіант норма, у той 
час як у зрілому віці вона розглядається як патологія. 

Другою особливістю ЕКГ у дітей є зменшення ЧСС із віком. 
З віком відзначається деяке зниження амплітуди зубця Р в III 

стандартному відведенні. Орієнтація зубця Р в відведеннях від кінцівок така 
ж, як і комплексу С^ЯБ. З віком довготривалість зубця Р зростає : до 1 року 
вона складає 0,04-0,06 с, то вже в шкільному віці вона коливається в межах 
0,06-0,09с., тобто майже досягає верхньої межі норми дорослих. (0,1с). 
Подібна закономірність спостерігається і в збільшенні тривалості комплексу 
(ЗЯБ. Якщо тривалість С^ЯБ у дошкільному віці досягає верхньої границі - 0,08 
с., то в шкільному віці вона не перевищує 0,085 с. Тривалість С^ЯБ, більш 0,085 
с. у дітей шкільного віку варто розглядати як сповільнення 
внутрішлуночкової провідності. У підлітковому віці тривалість С^ЯБ не більш 
0,1 с. Інтервал <3-Т з віком також збільшується. 

Третьою особливістю ЕКГ у дітей є збільшення тривалості зубця Р, 
комплексу С^ЯБ і Т, а також інтервалу С>-Т у зв'язку зі зменшенням ЧСС із 
віком. Тривалість інтервалу Р-<3 у шкільному віці коливається в межах 0,12-
0,18 с. Зубець О у відведеннях Уі.3 відсутній, тривалість його не перевищує 
0,03 з: 

Ще однією особливістю ЕКГ у дітей є зменшення з віком амплітуди 
зубця Я у III відведенні й особливо у відведенні У ь У2 і деяке збільшення 
зубця Я у лівих грудипиих відведеннях. Амплітуда Я у грудинних відведеннях 
у дитячому віці має таку ж закономірність, як і в дорослих людей, тобто 
наростає від VI до У4, а потім трохи знижується до У6. 

Дуже важливою особливістю ЕКГ у дітей є правильна оцінка полярності 
зубця Т. У більшості випадків у ді тей, що досягли шкільного віку, негативний 
зубець Т в відведеннях V, , с варіантом норми. В окремих випадках 
негативний зубець Т в III і аVI"' відведеннях при вертикальній позиції серця 
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також є нормою. В подальшому позитивний зубець Т усе більше поширюється 
вправо і вже у віці 10-12 років, в основному у відведеннях У2, У3, стає 
позитивним. Зубець Т в правих грудних відведеннях іноді залишається 
негативним. Тому таку ЕКГ не слід вважати патологією. Причиною змін може 
бути підвищений тонус блукаючого нерва, що спостерігається і в підлітковому 
(допризовному) віці. 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБИ В ЕКГ 
Функціональні проби з реєстрацією ЕКГ у значній мірі доповнюють 

діагностичні можливості електрокардіографії. ЕКГ у поєднанні з цими 
пробами дає можливість провести диференціальну діагностику 
функціональних розладів сердечно-судинної системи і органічних уражень 
серця; виявити приховану недостатність коронарного кровообігу; знайти 
порушення ритму і провідності й уточнити їхній генез; підібрати раціональне 
лікування й оцінити його ефективність; вирішити питання з працездатністю 
хворих і т.д. Функціональні проби умовно можна розділити на 
медикаментозні, механічні й у дозованим фізичним навантаженням. 

Проба з дозованим фізичним навантаженням 
Внаслідок простоти виконання, високої інформативності пробу широко 

застосують з метою діагностики прихованої форми ІБС, кардіалгій порушень 
ритму серця, коронаритів, початкової стадії серцевої недостатності, 
встановлення індивідуальної толерантності до фізичного навантаженню в 
хворих ІБС, розробки індивідуальних програм фізичної реабілітації хворих 
гострим інфарктом міокарда, виявлення осіб з факторами ризику гіпертонічної 
хвороби, вирішенні питання про працездатність. В наш час найбільше 
поширення одержала проба з дозованим навантаженням на велоергометрі і 
тредміллі, більш доступна велоергометрія. Інші види проб з навантаженням 
недостатньо інформативні. 

Толерантність (витривалість) до фізичного навантаження залежить від 
віку, статі і маси тіла, тому вона індивідуальна для кожної людини і визначає 
рівень його фізичного стану щодо норми. З віком толерантність до фізичного 
навантаження зменшується, внаслідок чого воно повинне оцінюватися 
співвідношенням порогового навантаження до належного (нормального) у 
відсотках. 

При проведенні проби використовують слідуючі типи навантажень: 1) 
одноступінчаста, субмаксимальна чи максимальна для даного пацієнта; 2) 
безперервно зростаюча потужність навантаження; 3) безперервно ступінчасто 
наростаюча потужність навантаження; 4) ступінчасто зростаюча потужність 
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навантаження з періодами короткочасного відпочинку; 5) постійне 
навантаження на субмаксимальних рівнях. Перші два типи в основному 
використовують у спортивній медицині. Третій тип застосовують для 
діагностики прихованої форми ІБС, кардіалгій, визначення толерантності до 
фізичного навантаження в хворих зі стабільною стенокардією, при інших 
захворюваннях з помірним ураженням міокарда; 

четвертий - при прогресуючій стенокардії, гострому інфаркті міокарда, 
хронічному аневризмі серця, порушеннях ритму і провідності; п'ятий - при 
тренуваннях. 

Пробу проводять натщесерце або не раніше, ніж через 2 години після 
прийому їжі. За день до дослідження хворому забороняється пити чай, каву, 
алкоголь, палити; бета-адреноблокатори, серцеві глікозиди, препарати калію, 
сечогінні. 

При гарному функціональному стані серця ЕКГ після проби 
характеризується незначними змінами: 

1. Частота серцевих скорочень збільшується на 50-60%. 
2. Зберігається синусовий ритм. 
3. Положення електричної осі серця не змінюється або трохи зміщується 

вправо (°до 15 ), рідко вліво. 
4. Інтервал Р-<3 не змінюється або незначно укорочується. 
5. Тривалість комплексу (ЗЯБ не змінюється або незначно укорочується. 
6) Сегмент Б-Т залишається на ізоелектричній лінії або зміщується 

донизу (не більш, ніж на 0,5мм). 
7) спостерігається ущільнення зубця Р в І стандартному відведенні і 

збільшення його в II відведенні не більш, ніж на З мм. 
8) Трохи збільшується амплітуда зубця Т у II, III і У2, відведеннях. 
9) Зубці О і Я істотно не змінюються або злегка заглиблюються в І, У4, і 

У6 відведеннях. 
10) Відмовлення всіх показників закінчується на 5-й хвилині відпочинку. 
Інколи подовження інтервал}' Р-С) є наслідком підвищення тонусу 

блукаючого нерва. В цьому випадку після навантаження Р-С> нормалізується. 
Подовження Р-С) після фізичного навантаження вказує на органічну природу 
подовження передсерцсво-шлуночковій провідності. 

Задовільна реакцій виявляється значним збільшенням числа серцевих 
скорочень, більш вираженим відхиленням електричної осі серця вправо або 
вліво, збільшенням або відсутністю змін тривалості інтервалу Р-(2, (ЗЯБ, 
зниженням сумарною иолі.іажу зубців і особливо зубця Т в стандартних 
відведеннях, зниженням ( СІМСІІ і ім І'-(,) і Б-Т нижче ізолінії. 

Незадовільна реакцій виражається в значній тахікардії або появі 
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екстрасистол, у різкому відхиленні електричної осі серця, зниженні 
сумарного вольтажу зубців Я в стандартних відведеннях, подовження 
інтервалу Р-<3, йди <3-Т і виникненні інших патологічних змін 

Передача ЕКГ по телефону 
Реєстрація ЕКГ по телефону одержала в останні роки широке поширення 

в зв'язку зі створенням сітки дистанційних кардіологічних консультативно-
діагностичних центрів. 

Методика реєстрації ЕКГ по телефону дозволяє при порівняно 
невеликих затратах часу і коштів зробити електрокардіографичне дослідження 
і одержати консультацію кваліфікованого фахівця, що дуже важливо в 
практичній роботі бригад швидкої допомоги і дільничних лікарів. Дана 
методика дозволяє також робити у відносно короткий термін 
електрокардіографичне обстеження великих контингентів населення, 
особливо при використанні для аналізу ЕКГ електроннообчислювальних 
пристроїв. 

У систему дистанційного запису входить портативний передавач, що 
дозволяє передавати по телефону ЕКГ. Він складається із перетворювача, 
блоку живлення і акустичної приставки, а також консультативно-
діагностичний пульт, призначений для прийому і відтворення ЕКГ. 

Для трансляції ЕКГ передаючий набирає номер телефону 
консультативного центру, повідомляє основні відомості про пацієнта і мету 
консультації, потім з'єднує акустичну приставку передавача з мікрофоном 
телефона і передає ЕКГ, яка приймається і відтворюється в центрі. Після 
цього консультант робить аналіз отриманих даних і повідомляє результат і 
рекомендації з ведення хворого. Передача ЕКГ по телефону може 
здійснюватися самим пацієнтом (автотрансляція). Для цього використовують 
той же передавач із двома електродами, які зручніше за все розміщувати в 
пахви пацієнта. Пацієнт може здійснювати зв'язок з консультативним центром 
з появою в нього болісних відчуттів або в певний час кілька разів у добу. 
Автотрансляція ЕКГ по телефону є цінним методом виявлення аритмій серця і 
за інформативністю її можна порівняти з тривалою реєстрацією ЕКГ на 
магнітну стрічку. 
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