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АВТОХВИЛЬОВІПРОЦЕССИ В АКТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Автохвильовими процесами називають процеси поширення 
хвилі збудження в активних середовищах. Стимулом до вивчення 
автовохвильових процесів стало відкриття в 1959 р Б.П.
Белоусовим автоколивальних процесів при реакції окислення 
лимонної кислоти броматом з каталізатором - іонами церію. 
Спостерігалися періодичні переходи церію з трехвалентной в 
чотирьохвалентну форму і назад Процес супроводжувався 
періодичними змінами забарвлення: від рожевого до блакитного й 
назад, Дослідження, проведені в 70-і рр,, А Ж  Жаботинським зі 
співробітниками довели існування автоколивань й автохвиль не 
тільки в разлічннх хімічних системах, але й в біологічних процесах, 
таких, якгліколіз, фотосинтез та ін. організмі хвилі збудження 
забезпечюють сполучення й координацію скорочень м'язових 
структур, синхронізацію окремих частин й систем органів, роботу 

"рухового апарату, здійснюють багато життєво важливгфункції. | ^ ) 
Порушення розповсюдження автохвиль може призводити до 
порушень функціонування різних органів й систем організму. Такі 
порушення можуть виникнути в провідній і м'язової системах 
серця, в нейронних мережах мозку, в гладком'язових структурах 
судин, в сітківці ока і інших системах, Показано, що порушення 
розповсюдження автохвиль в серце може викликати різні види 
аритмій, а утворення джерел спіральних й концентричних 
автохвиль - фібриляцію шлуночків, Л .
В даний час вивченню автохвиль присвячено велике чісло- 
експериментальних робіт, а також розроблений математичний 
апарат, що описує поширення автохвиль в самих різних за своєю 
природою активних середовищах. Автохвильові процеси є одним з 
характерних проявів самоорганізації систем. Процеси, які 
повторюється в часі, називають коливаннями. У біологічних 
об'єктах спостерігаються коливання різних видів на всіх рівнях їх 
організаціі.Розглянемо автоколивання й автохвилі в органах й 
тканинах, розповсюдження автохвиль в серці, що призводять до 
серцевих патологій.
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повторюється в часі, називають коливаннями. У біологічних 
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Так, в клітинах періодично змінюється- концентрація іонів, 
замикаються й розмикаються містки в саркомере, відбуваються 
механічні коливання в стінках судин, ритмічно скорочуються легкі 
й серце, багато життєві функції підпорядковуються біоритмам й так 
дали Розрізняють вільні, вимушені й автоколивання.
Вільні, то єсть коливання, що відбуваються без підведення знергїі 
ззовні, є затухаючими коливаннями.  ̂До них, можна віднести 
коливання тканин при перкусії.
Винужденнне коливання відбуваються під впливом зовнішньої, 
періодично змінюється сили. Такі коливання відбуваються, 
наприклад, голосові зв'язки під дією повітряного потоку.
Багато важливих функцій організму здійснюються
“  ..Уколивальними системами. зтих системах

авто- 
заповнення рас-

трачіваемой знергіі відбувається за рахунок внутрішнього джерела 
знергіі, що міститься в самій автоколивальній системі, а 
забезпечення необхідної фази подачі енергії здійснюється за 
допомогою ланцюгів зворотного зв'язку. До автоколивальних е 
систем відноситься, наприклад, синусовий вузол серця. У ньому є 
деяка невелика кількість клітин - "справжніх водіїв ритму". У таких 
клітинах за фазою реполяризації Іде слідом фаза самостійної
повільної деполяризації, що приводить до підвищення <рм до 
порогового рівня и генерації потенціалу дп. Потенційні дії 

^пейсмекерних клітей серця, представлені на рис. 6.1. У таких 
клітинах єсть власне джерело знергіі - знергія метаболізму клітин, 
коливальна система складається з мембрани й іонних каналів з 

^.регульованою провідністю § для кожного сорту іонів, а зворотний 
зв'язок здійснюється потенціалзалежною функцією провідності: § = 
£ (<рм„ і) У пейсмекерн^х клітинах формується потенціал дії 
тривалістю 200 - 300 мс з частотою близько 1 Гц в нормі. Багато 
видів збурень {механічні, злектрічні, хімічні та ін.) можуть 
передаватися по структурам організму у вигляді хвиль.
Хвиля - це процес поширення коливань або окремі обурення в 
просторі, наприклад, механічні, злектромагнітн^ хвилі.
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Здекхричі імпульсні збудження - потенціали дії поширюються по 
нервових й мишечних волоконам без згасання, так як в кожній 
точці активного середовища, що збуджено, до якої дійшло 
збудження, заново генерується потенціал дії. М ’яізові й нервові 
волокна є середовищем з розподіленими джерелами знергіі 
метаболізму клітин.

Вважається, що при поширенні волни в активних середовищах 
не відбувається переносу енергіі. Енергія не переноситься, а 
звільняється, коли до ділянки АС доходить збудження. Можна 
провести аналогію з пожежею в степу. Полум'я поширюється по 
області з розподіленими запасамиє енергіі (по сухій траві). Кожний 
наступний елемент (суха травинка) запалюється від попереднього И 
таким чином поширюється фронт волни збудження (полум'я) в 
активному середовищі (степу). У реальній системі деяка частина АЕ 
власної енергіі елементів витрачається на збудження наступного 
елемента, який в свою черіу виділяє власну енергію Е. При цьому в 
активних середовищах буде виконуватися нерівність: АЕ «Е.
Для опису процесів поширення нервового імпульсу по аксону 
представимо повний струм через мембрану І м.

Рівняння, які описують поширення хвилі збудження по 
структурам міокарда, що скорочується, суттєво ускладнюються 
тим, що в кардіоміоцнті потенціал дії формується додатково 
повільними струмами.

Основні властивості автохвиль в АС:
1 . Автоволни поширюються без згасання.
2.Автоволни НЕ интерферирують і не відбиваються від перешкод.
З .Напрям поширення автохвиль визначається зонами 
рефректорності і спокою.

В однорідних середовищах довжина хвилі збудження постоянна. 
У неоднорідних середовищах процес поширення автохвиль 
ускладнюється. Довжини автохвиль в різних ділянках 
неоднозначних, середовищ будуть неоднаковими, це може 
призводити до серцевих аритмій.
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Основним механізмом передачі потенціалів дії в живому організмі 
є поширення хвиль збудження. Так наприклад, авгоколивання ( фм), 
що виникають в пейсмекере, поширюються по нервових волокнах й 
м'язовим структурам серця. Хвилі збудження можуть також 
поширюватися по клітинам скелетної мускулатури* сечового 
міхура, кровоносних судин й іншим структурам.
Процес поширення хвиль збудження в тканинах організму має ряд 
суттзвих особливостей в порівнянні з механічними й 
злектромагнітннмі хвилями По-перше, ці хвилі поширюються в 
активних середовищах.. Активне середовище (АС) -це середовище, 
що складається з великого числа окремих елементів (наприклад, 
клітин), кожна з яких є автономним джерелом знергіі. Елементи 
активного середовища мають контакт між собою й можуть 
передавать імпульс збудження від однієї клітини до іншої. 
Прикладом активноого середовища в організмі є нервова волокна й 
нейроннне мережі, м’язові структури серця, гладкі м'язові волокна 
судин, шлунка, а також інші тканини. В таких середовищах 
поширюються хвилі збудження, назнваемие автохвилямі. 
Автохвилі - це самопідтримующієся хвилі збудження в активному 
середовищі, що зберігають свої характерістікі постійними за 
рахунок розподілених в середовищі джерел знергіі Характеристики 
хвилі - період, довжина хвилі, швидкість розповсюдження^ 
амплітуда й форма - в сталому режимі залежать тільки від 
локальних властивостей активної середовища й не залежать від 
початкових умов.
Механічні й злектромагнітних хвилі в неактивному середовищі 
переносять знергію від джерела о&урення джерела обурення, тобто 
хвиля загасає.

Електичні імпульси збудження -  потенціали дії 
розповсюджуються по нервним і м ’язовим волокнам без згасання 

так як у кожній точці збудженного активного середовища, до якої 
дійшло збудження, заново генерується потенціал дії.
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Ф ібриляція (мерехтіння передсердь). V нормі електричний імпульс 
виникає в синусовому вузлі (в стінці правою передсердя), поширюється но 
міокарду передсердь І шлуночків, викликаючи їх послідовне скорочення і 
внкйд кроні. При # И  сле&трилтій імпульс шшшргшггьш х ш т т ,  
змушуючи передсердя «мерехтіти», коли волокна міокарда сдарочуштьса 
нсузічщжеїю ? дуже швидко, В результаті хаотичної передачі збудження на 
шлуночки, вони скорочуються неритмічно і  як правило,. недостатньо 
ефективно.

^ ‘рш ш іния шртщт>* У цьому випадку скорочення волокон міокарда 
гшдбувастьєя а  Шльш нші&ьжшу темні (20(1-400 уд, /  Х&). На відміну тщ Ф ІІ, 

при т р їж т п ш  передсердя все-таки скорочуються. Як правшю, за рахунок 
нераду рефрітріш ті атійовеш^&кул притча пущі в ж  т п у т ч т  
передається не кожен електричний імпульс, тому т ш  скорочуються не в 
такому швидкому темпі. Однак, як і при фШршшції, при т р іш т ш і маепси» 
ФУШНМ ССрЦЯ МвІрушуг'ГЬТЩ, Ш «Ф тф Ц  ШДЧуШ&Є деДОЗДЦ&е 
иаваитаиш ш я* За шгшйнімй давший, ш щ еш м з мшшлмвшо аритмією 
потрапляють в групу ризику не тільки з розвитку тромбоемІолічнош 
інсульту, а й інфаркту міокарда. Механізми уретен ш  такі: щт  ф ібриляції 
передсердь неможливе повноцінне скорочення передсердь, тому к р в  0 
них ш т ш г і ш  І н нрие геноч іт м  простер! передсердь у ш я р м т ж іЕ  
тромби. Якщо такий тромб з нотекеш крові п&тртмж в аорту і щ менш 
великі артерії, те виникає тромбоемболія артерії, яка живить будь-якої 
орган: головний моделе» серце, нирки, ш іш чвш :, нижні кінцівки. 
Припинення крошш остача*»* в викликає інф аркт (некроз) ділянки цього 
органу. Інф аркт мозку називається іш емічним інсультом. Найбільш часте 
зустрічаються ускладнення: Тромбоембшіія І інсульт. Ш йчастіше мішеиод* 
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ГОЛОВНИЙ МОЗОК (за Прямими Х^ХИііДПОРО ЯрГерІЯХ тромб досить 
легко «вистрілюєм в цьому напрямку). За статистикою , кожен п 'ятий 
пацієнт з Інсультом мас в  анамнезі ф вбріш ш цш о передсердь*
* Хронічна серцева недостатність. Ф ібриляція ї тріпотіння передсердь
можуть викликати посилення симптомів недостатності кровообігу, аж  до 
нападів серцевої астми (гострої лш ош душ ічкітоТ недостатності) і 
набряку легенів. МА- мерцательна а р т і і н .. ____
* Д илатаційна $^рдтміш гятш . Тагісістоліческая формігМ А, коли частота 
скорочень шлуночків постійно перевищує 90 ударів, швидко призводить до 
патологічного розширення всіх серцевих порожнин.
* Кардіогенний ш ок і зупивка серця. ¥  рідкісних випадках напад 
мерехтіння або трш ш їяш  передсердь з вираженими гсмодйшмїчішмй 
порушеннями може привести до аритмогенного шоку,
СЯ.. "Т/ 2_у ■'! А , „ Г̂&'/г І. ■■'. ї С ґ/' -■*■**  ̂ /в  АД

'-'■'Vі

У І

■ ■.. / -і

. іи^< ' * ! - - * * '  / - *

/V и.-ік С4ж іч.
, . Л 'у’ и^4~и<ГЇ е

і / и < ,  )  у і ! ~ ~ С ^ іу . у  - у  у 4 - ‘ -4 ’> и ^  . і

^іл-^АлТ .. V.-.; Г. -й.ьг. ’/
А І - V * Аг.,



1. Прилад, призначений для підтримки нормального 
серцевого ритму у хворих, страждаючих блокадо# 
серця. Він складається з батарейки, яка стимулює 
діяльність серця через введений в него електрод, який 
кріпиться до поверхні шлуночка (епікардіального 
пейсмейкер) (ерісаМіаі^ісегоакег)) або розтаШовуеться 
на поверхні ендокарда (ендокардіальної пейсмейкер) 
(епсіосаї’іііаірасетакег)).

2. Пейсмейкер може застосовуватися в якості 
тимчасового заходу і харчуватися від зовнішньої 
батарейки, бути постійним - в цьому випадку від шкіру 
хворого імплантується весь прилад цілком. Деякі види 
пейсмебкерів застосовуються для того, щоб змусити 
серце скорочуватися з деякою визначеною швидкістю; 
інші стимулюють серцеві скорочення в разі, якщо їх 
частота знижується нижче визначеної величини 
(деманд-кардіостимулятор (бешаткі расетпакег)).

Л 3. И^инусно-передеердний вузол, котрий регулює частоту 
! серцевих скорочень (с водієм ритму - ред.).
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Что такое дефибрилляция сердца, 
как проходит процедура
Из зтой статьи ви узнаєте, когда и для чего проводят дефибрилляцию. 
Что зто такое, какой алгоритм проведення. Есгь ли противопоказания, 
зффективносгь процедури, возможние осложнения.
Содержание статьи:

» Разновидносги и суть проіієдурьі

* Показання к проведенню
• Противопоказания
* Как проводится зкстоенная дефибрилляция
• Как проводится плановая кардиоверсия
• Возможньїе осложнения
* Уровень зффективности и дальнейший ПРОГНОЗ 

Профессиональньїй дефибриллятор
Дефибрилляция -  зто нанесение на область сердца злектрического 
разряда. Нужна она для лечения серьезньїх аритмийг которпе 
невозможно купировать с помощью медикаментов. Данная процедура 
входит в комплекс реанимационньїх действий при тяжельїх нарушениях 
сердечного ритма. Вьіполняют ее с помощью специального устройства -  
дефибриллятора.
Вопреки распросграненному мнению, дефибрилляцию не проводят 
при остановке сеолиа. При зтом зффективна тдлько сердечно-легочная 
оєанимаиия (непоямой массаж сердаа и искусственное дпхание). 
Дефибрилляцию проводит врач скорой помощи, реаниматолог либо 
кардиолог.

Разновидности и суть процедури
Вьщеляют две разновидности злектрической стимуляции сердца:
1. Дефибрилляция.

2. Кардиоверсия (дефибрилляция предсердий).

Дефибрилляцию проводят для восстановления ритма желудочков, а̂  
кардиоверсию ^для нормализации ритма предсердий. Во втором случае 
злектрический разряд наносят одновременно с комплексом <ЗЯ5 или 
зубцом Я (процедура проходит под контролем ЗКГ).
Нанесение разряда вьіполняется наружно -  на грудную клетку пациента 
-  с помощью двух злектродов дефибриллятора.



Также сущесгвуют имплантируемьіе дефибрилляторьі-кардиовертерьі. 
Зто слециальньїе кардиостимуляторьі, которьіе имеют еще и функцию 
немедленного купирования аритмий (как предсердньїх, так и 
желудочковьіх). Их устанавливают пациентам с повьішенньїм риском
возникновения фибрилляции желудочков или предсердий.
Отличия кардиоверсии и дефибриляции

Показання к применению

| ( Фибрилляция желудочков -  смертельная 
і і аритмия, при которой желудочки хаотично 
| [ сокращаются со скоростью 200-300 ударов в 
! минуту. Из-за такого бьістрого темпа они не 

успевают нормально наполннться кровью,
І что приводит к серьезному нарушению 
; кровообращения. При зтом пульс на 
! конечностях может отсутствовать.

І)

|( Трепетание предсердий -  
11 учащенньїе ритмичньїе их 
|| сокращения (до 240 
І! уд./мин).

г

; Трепетание желудочков -  аритмия, похожая 
| на предьідущую. Желудочки также 
} сокращаются со скоростью до 300 в минуту, 
І но ритмично, а не хаотично. Трепетание 
| может легко превратиться в фибриллядию.

І Фибрилляция предсердий -  І
; неритмичное, хаотичное их |
| биение со скоростью свьппе |
(| 300 уд./мин. Встречается І
|| чаще трепетання. і

Дефибрилляцию проводят в качестве реанимационного мероприятия. 
Кардиоверсия же может проводиться как зкстренно, так и планово (в 
случае длительно текущих приступов предсердньїх аритмий).
Показання к применению злектрического разряда в качестве зкстренной 
медицинской помощи:

• Хаотичньїе сокращения сердца (проверяются именно на грудной
клетке, так как пульс может отсутствовать).

* Бессознательное состояние пациента.

Противопоказания
Противопоказание к проведенню зкстренной дефибрилляции 
только одно -  остановка сердца- В зтом случае дефибрилляция 
просто незффективна. При остановке сердца в качестве срочной 
медицинской помощи зффективньї непрямой массаж сердца, 
искусственная вентиляция легких, введение атропина, зпинефрина. Если 
сердце остановилось на фоне фибрилляции желудочков. то после



появлення вновь его активносги уже возможна дефибрилляция для 
нормализации ритма. Однако ее вьіполняют только после приведеннях 
вьіше реанимационньїх мероприятий.
Противопоказания к плановой кардиоверсии (дефибрилляции 
предсердий)^

• троибьі в предсердиях;
• ускоренньїй АВ-узловой ритм;
• политопная предсердная тахикардия;
• синусовая тахикардия;
• отравление гликозидами;
. серьезньїе злектролитньїе нарушения;
• противопоказания к применению анестезин (тяжелое общее 

состояние больного, преклонньїй возраст и т. д.).

П релараш ткоторьіе применяют при остановке сердца:

Как проводится дефибрилляция
Зкстренную дефибрилляцию проводят следующим образом:

1. Медик убеждается в том, что у пациента тяжелая аритмия, и 
что он находится в бессознательном состоянии.

2. Пациента укладьівают на твердую поверхность.

3. Грудную клетку освобождают от одеждьі.
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ВХД, 1 + 2  у
Анатомо-фізіологічні основи діяльності серця

Серце має ряд фізіологічних функцій, які визначають особливості 
його роботи і залежать від нервової регуляції та гуморального 
впливу. Результатом взаємозв’язку цих функцій є постійна 
автоматична дія серця.

Ф ункція автоматизму -  це здібність серця спонтанно 
активізуватися та виробляти електричні імпульси.

Ф ункція провідності -  це здібність до проведення збудження, 
що з ’являється в якій-небудь ділянці серця, до інших відділів 
серцевого м’яза.

Функція збудливості -  це властивість збуджуватися (електрично 
активізуватися) під впливом різних подразників. Цю функцію 
мають клітини як системи, що проводить ритм, так і 
скорочувального міокарда. Збудження серця тим вище, чим 
слабший подразник здатен викликати електричну активність 
клітини.

Функцшрефрактерпостіг—щдтшть не скорочуватися в окремі 
періо ди серцевого циклу (абсолютно рефракторні періоди), не 
зважаючи н; силу подразника, та активізуватися в інші періоди 
(відносно рефрактерн періоди) при подразнені сильнішому, ніж 
звичайне.

Функція скоротливості — здатність серцевого м'яза 
скоротливого міокарда скорочуватися у відповідь на збудження.

Серцевий м'яз складається з двох видів клітин: клітин системи, яка 
проводить ритм (Р-клітини, що створюють ритм, і Т-клітини, що 
проводять імпульси) та клітин скоротливого міокарда. Автоматична 
діяльність серця, процеси деполяризації та їх розповсюдження по 
міокарду передсердь і шлуночків здійснюється завдяки наявності 
нервово-м'язової тканини, яка проводить ритм..

Найбільше число збуджуючих імпульсів виробляється у 
синоатріальному вузлі (СА-вузол,), який розташовується під епікардом, 
у стінці правого передсердя, біля пучка верхньої полої вени.. СА-вузол 
складається з Р-клітин і Т-клітин і в ньому знаходиться велика кількість 
нервових волокон симпатичного та блукаючого нервів. У нормі СА- 
вузол дорослої людини виробляє 60—90 електричних імпульсів за 
хвилину. Він називається центром автоматизму першого порядку.



Функціярефрактерності^здатність не скорочуватися в окремі періо ди 
серцевого циклу (абсолютно рефрактерні періоди), не зважаючи н; силу 
подразника, та активізуватися в інші періоди (відносно рефрактерн періоди) 
при подразнені сильнішому, ніж звичайне.

Функція скоротливості —  здатність серцевого м'яза скоротливого 
міокарда скорочуватися у відповідь на збудження.

Серцевий м'яз складається з двох видів клітин: клітин системи, яка 
проводить ритм (Р-клітини, що створюють риш , і Т-клітини, що проводять 
імпульси) та клітин скоротливого міокарда. Автоматична дальність серця, 
процеси деполяризації та їх розповсюдження по міокарду передсердь і 
шлуночків здійснюється завдяки наявності нервово-м'язової тканини, яка 
проводить ритм..

Найбільше число збуджуючих імпульсів виробляється у сино- 
атріальному вузлі (СА-вузол, або вузол Кіса — Флека), який розташовується 
під епікардом, у стінці правого передсердя, біля вічка верхньої полої вени 
(рис. 1.5). СА-вузол складається з Р-клітин і Т-клітан і в ньому знаходиться 
велика кількість нервових волокон симпатичного та блукаючого нервів. У 
нормі СА-вузол дорослої людини виробляє 60—90 електричних імпульсів за 
хвилину. Він називається центром автоматизму першого порядку.



Схема розповсюдження збудження в серці (за 0.3. Черновим):
1 — синоатріальний вузол; 2— міжпередеердієва перегородка; 3 — 
праве передсердя; 4  — ліве передсердя; 5— атріовентрикулярний вузол; 
6— правий шлуночок; 7—лівий шлуночок; 8 — міжшлуночкова 
перегородка; 9 — стовбур передсердієво-шлуночкового пучка; 10— права 
ніжка передсердієво-шлуночкового пучка; 11 — ліва ніжка
передсердієво-шлуночкового пучка



В.ІД 2 Елементи нормальної ЕКГ

Інтервал К—К

Т зубці



Схема розповсюдження збудження в серці

Схема розповсюдження збудження в серці 
1 — синоатріальний вузол; 2— міжпередсердієва

перегородка; 3 — праве передсердя; 4 — ліве передсердя;

5—  атріовентрикулярний вузол; &— правий шлуночок;

7—лівий шлуночок; 8 — міжшлуночкова перегородка; 9 —

стовбур передсердієво-шлуночкового пучка; 10— права

ніжка передсердієво-шлуночкового пучка; 11 —  ліва

ніжка передсердієво-шлуночкового пучка
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Ф ормування та вид нормальноїелектрокардиограми

ЕК Г -  це запис різниці потенціалів, які виникають на поверхні тіла під 
час розповсюдження хвилі збудження по серцю. При відсутності різниці 
потенціалів на поверхні тіла на ЕКГ з'являються горизонтальні 
ділянки або ізоелектичні лінії.

Зубці та хвилі ЕКГ мають найменування: Р> Я  8 Ту К  їх величина і 
напрямок залежать від вектора потенціалів правих і лівих відділів серця, 
тому вони чітко характеризують розміщення, значення та взаємодію цих 
потенціалів. Існують позитивні зубці та хвилі (їх вершини направлені 
вгору від ізоелектричної лінії) та негативні (їх вершини направлені вниз). 
Зубці К, 8, складають єдиний комплекс С>К8, де будь-який позитивний 
зубець позначають літерою К (у випадку декількох таких зубців вводять 
позначки
Кл &2 Кз і т. д.). Зубець () завжди негативний і тільки один, зубець 8  також 
негативний, але при деяких патологіях їх може бути декілька (наприклад 
81 82 83, і т. д.). Зубці Р9 Т і ї  люжуть бути позитивними, негативними та 
двохфазними. Висота або амплітуда зубців вимірюється в міліметрах.

Між зубцями розташовані відрізки ЕКГ, які називаються сегментами. 
Вкупі сегмент та зубець, розташований за ним, позначаються як інтервал. 
Тривалість сегментів та інтервалів вимірюється в секундах або долях 
секунд и. При аналізі ЕКГ розрізнюють сегменти Щ  5Т і ТР, інтервали
Р —  й  5 —  - Т. Інтервал Р — £> складається з сегмента Р<2 і зубця Р
та вимірюється від початку зубця Р  до початку зубця <2, а при відсутності 
зубця <2 — до початку зубця ТІ До складу інтервалу 8 —  Т  входить сегмент 
5Т  і зубець Т, а інтервал О  — Т вимірюється від початку зубця 0  до 
закінчення зубця Т. Весь цикл електричної активності серця реєструється 
протягом інтервалу К — Я
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Розглянемо, як відображуються на ЕКГ електричні процеси, які 
виникають під час серцевого скорочення. При розповсюдженні хвилі 
збудження по міокарду передсердь електричний імпульс рухається від 
СА-вузла до АВ-вузла (деполяризація передсердь), а на ЕКГ реєструється 
зубець Р. За нормальних умов цей зубець має округлу форму, тривалість 
його складає 0,07-0,11 с, і амплітуда — 2-2,5 мм.

Сегмент Р —0  відповідає періоду рівномірного охоплення збуджен
ням міокарда передсердь і проведення його по АВ-вузлу, передсердієво- 
шлуночковому Сегмент Р  — (І відображує розглянуту вище затримку 
електричного імпульсу в АВ-вузлі, розташується на рівні ізоелектричної 
лінії, і має горизонтальний напрямок запису, а  його тривалість в нормі 
складає 0,12—ОДО с.

Комплекс ЄА$ є  початком шлуночкового комплексу, відповідає 
процесу деполяризації шлуночків і утворюється внаслідок збудження 
міокарда шлуночків. У нормі тривалість комплексу (ЖУ не повинна 
перевищувати 0,07—0,11с; тривалість зубця () —  0,03 с, його глибина в 
більшості відведень не має бути більшою за 1/4 висоти зубця К, який 
зареєстровано в тому самому відведенні. Час від початку комплексу 
()К 8 до вершини зубця Я  (до вершини останнього зубця К, якщо їх 
декілька) називається часом внутрішнього відхилення.

У період повного охоплення збудженням міокарда обох шлуночків 
різниця потенціалів відсутня, на ЕКГ реєструється ізоелектрична лінія — 
сегмент 5Т, відхилення якого від нульової лінії має важливе значення 
при діагностиці ішемічної хвороби серця.

Процесу швидкої деполяризації шлуночків або виходу їх зі стану 
збудження на ЕКГ відповідає зубець Т. У нормальних умовах цей зубець 
має закруглену вершину, пологу висхідну та круту низхідну частини, а 
його висота складає 2— 10 мм. Інколи в Систолічному інтервалі ЕКГ 
після зубця Т реєструють зубець 11 (амплітуда — 2—3 мм), який 
пов'язують зі спізнешіям реполяризації окремих ділянок міокарда 
шлуночків.

Інтервал (? — Т  називають електричною систолою серця, а його 
довжина залежить від частоти серцевих скорочень (ЧСС) — числа 
серцевих скорочень за хвилину Діапазон значень для типових пара
метрів елементів ЕКГ в нормі наведено в табл. 1.2.



ВХД. 3—2
Таблиця 1.1

Довжина інтервалу О —Т (верхня межа норми)

чес Довжина чес Довжин,Я ІНТРПВЯПУ
Члппвіїги Ж і™ . Чоттовіки Жїши»

40
45
50
55
60
65
70
75

0 40 
0.47 
0.45 
0.43 
0.42 
0.40 
0.40 
0,38

0 50 
0.48 
0.46 
0.44 
0.43 
0.41 
0.41 
0,39

80
85
90
100
110
120
130

0 37 
0.36 
0.35 
0.34 
0.33 
0.31 
0.29

0 38 
0.37 
0.36 
0.35 
0.33 
0.32 
0.30

Таблиця 1.2

Параметри елементів ЕКГ

Найменуванн
я параметра

Значення параметрів елементів ЕКГ

зубця?

інте
реал

р -о

кемпле
кс

<}К8

інтерв
ал

0 - т

Сегмент
8-Т

зубець
Т

Амплітуда,
мВ

0-0,25
■

0,3-5,5 0
 

>> 1
1 

V» О

—---------------;

Довжина, с о
 Я

 
Т—

 о
И-

 <
1 0,12-
0,02

0,06-
0,1

0,35-
0,44

0,06-0,15 0,1-0,25


