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 Камерна тахикардия (КТ): три или повече 
поредни съкращения с фр. >100 уд./мин., 
изхождащи дистално от бифуркацията на 
снопа на Хис

 Изключение: бавна КТ (AIVR) – фр. 55-110 
уд./мин.

Определение за камерна 
тахикардия



 Камерна тахикардия с продължителност от 
3 QRS комплекса до 30 секунди, не 
налагаща намеса за прекъсване

 Камерната екстрасистолия клас ІVb по Lown 
формално представлява непродължителна 
КТ

Определение за 
непродължителна камерна 
тахикардия



Мъж на 24-години, структурно здраво сърце. Симптоми – прекордиална 
тежест, изпотяване, прилошаване. Пропафенон + бета-блокер, 
амиодарон  – неефективни



Мъж на 55 години, ACBх3 (3-ти следоперативен ден). Симптоми – 
никакви.



Мъж на 71 г., структурно 
здраво сърце, без КБС. 
Рецидивиращи синкопи 
при лечение с бета-
блокер

QTc = 0.6



 КТ не е една болест или една аритмия – 
това е нееднородна група от различни 
аритмии, обединени единствено от 
локализацията на източника на 
възбуждението

 КТ се различават както по механизъм, така 
и по функционалното и анатомичното 
състояние на камерния миокард, в който се 
развива аритмията (наличие/липса на 
подлежащо структурно сърдечно 
заболяване)



 Идиопатични КТ - при структурно здраво 
сърце

 КТ при структурно сърдечно заболяване (ССЗ)
 КТ при генетични каналопатии

Видове КТ



В повечето случаи всяка ширококомплексна 
тахикардия се приема за камерна до 
доказване на противното.
 Поставяне на сигурна диагноза (ЕКГ, ЕФИ)
 Определяне на прогнозата (образни и 

функционални изследвания)
 Определяне на необходимостта от лечение 

(симптоматика, прогноза)
 Провеждане на лечение съобразно 

възможностите

Поведение при КТ



Сигурна диагноза може да се постави само 
по два начина:

 ЕКГ (стандартна 12-канална, мониторна, 
модифицирана, езофагеална, Holter-ЕКГ) ± 
сърдечна аускултация и/или шиен венозен 
пулс в момента на КТ

 Електрофизиологично изследване

Всички други изследвания (функционални, 
образни) могат само да насочат към 
диагнозата или да я подкрепят. Независимо 
от това те са много важни за прогнозата и 
за избора на лечение.

Диагноза на КТ



Тахикардия с широки QRS > 0,12 сек. 

Диференциална диагноза (алгоритми):
 надкамерна тахикардия с аберация 
 надкамерна тахикардия с предсъществуващ 

бедрен блок 
 антидромна тахикардия или друга 

преексцитирана тахиаритмия
 медикаментозен ефект

ЕКГ диагноза при КТ



 12-канална ЕКГ в синусов ритъм
 12-канална ЕКГ по време на тахикардия
 ЕхоКГ
 Холтер-ЕКГ
 РЕП
 Кръвна лаборатория

Само при индикации:
 СКАГ ± ЛВГ
 MDCT/МRI на сърце

Оценка на прогнозата при 
NSVT



 При планирана аблация на документирана 
КТ

 За изясняване механизма на документирана 
ширококомплексна Тх

 С Dx цел при пациенти със стар МИ и 
симптоми, суспектни за КТ (сърцебиене, 
синкоп)

 С Dx цел при пациенти с нарушена ЛК 
функция (ФИ<40%) или ССЗ и синкоп с 
неясна причина

 За стратификация на риска от ВСС при 
асимптомни пациенти със синдром на 
Brugada и спонтанна ST-елевация от тип 1 
или с медикаментозно провокирана ST-
елевация от тип 1 и фамилна анамнеза за 
ВСС

Показания за ЕФИ при КТ



ЕФИ не е показано за стратификация на 
риска/индукция на КТ при:
 LQTS
 ХКМП
 CPVT
 НИДКМП ( сензитивност)
 SQTS?

ЕФИ при КТ



Провежда се само при необходимост. 
Необходимост има, когато NSVT:
 Влошава прогнозата:
• по отношение на живота – предиктор за 

риск от ВСС
• по отношение на здравето – риск от 

развитие на тахикардно-медиирана КМП 
при репетитивна NSVT

 Предизвиква лимитираща симптоматика

Лекува се не електрокардиограмата, а 
пациентът.

Лечение



 Медикаментозно
 Катетърна аблация

 ICD – не лекува NSVT, а потенциално 
леталните камерни аритмии, предиктор за 
които може да бъде NSVT

Лечение на NSVT



Препоръки за първична профилактика:
 Имплантиране на ICD е показано при 

пациенти с NSVT след преживян МИ, 
ФИ<40% и индуцируемо при ЕФИ камерно 
мъждене или продължителна КТ – клас I 
(В)

 Имплантиране на ICD е разумно при 
пациенти с ХКМП и един или повече 
големи рискови фактори за ВСС (NSVT!) – 
клас IIa (C)

 Имплантиране на ICD е разумно при 
пациенти с ARVC и един или повече 
рискови фактори за ВСС (NSVT!) – клас IIa 
(C)

 Имплантиране на ICD е разумно при 
пациенти с LQTS и синкоп и/или КТ на 
фона на бета-блокер – клас IIa (B)

 Имплантиране на ICD е разумно при 
пациенти със с-м на Brugada и 
документирана КТ, която не е довела до 
сърдечен арест – клас IIa (C)

Лечение на КТ – NSVT в 
показанията за ICD

J Am Coll Cardiol 2008;51;1-62



 Персистиращи или често рецидивиращи 
симптоми на СН IV ФК (освен амбулаторно 
очакващи трансплантация или CRT-D)

 Разумна очаквана продължителност на 
живота в приемлив функционален статус <1 
година

 Непрекъсната КТ или КМ
 Възможност за катетърна аблация/хирургия
 Обратими причини

Противопоказания за ICD

J Am Coll Cardiol 2008;51;1-62



 Чести КЕС, непродължителна или 
продължителна КТ, довели до ЛК 
дисфункция

 Мономорфна КТ, предизвикваща тежки 
симптоми при пациенти със структурно 
здраво сърце

 Мономорфна КТ при пациенти със 
структурно здраво сърце, когато 
медикаментозното лечение не е ефективно, 
има непоносими странични ефекти или е 
нежелано

Лечение на КТ - показания за 
КА

Europace 2009;11:771–817



 Асимптомна камерна 
екстрасистолия/непродължителна КТ, която 
не предизвиква ЛК дисфункция (или не 
влошава съществуваща ЛК дисфункция)

 КТ, дължаща се на преходни, обратими 
причини (остра исхемия, 
диселектролитемия, медикаментозна 
проаритмия)

 Вътрекамерна тромбоза (не е 
противопоказание за епикардна аблация)

Противопоказания за КА при 
КТ

Europace 2009;11:771–817



 Развиват се при структурно здраво сърце – 
без анатомична или функционална 
аномалия, установима със съвременните 
диагностични техники 

 Редки - ~10% от всички КТ
 Освен палпитации рядко има по-сериозна 

симптоматика (пресинкоп, синкоп) 
 Прогноза по отношение на живота – по 

правило добра поради структурно здравото 
сърце и нормалната ЛК функция. ВСС е 
казуистика

Идиопатични КТ



 Обикновено са фокални тахикардии с 
всички аритмогенни механизми

Може да се представят под формата на:
 Множествени епизоди на мономорфна 

камерна екстрасистолия 
 Залпове от репетитивна непродължителна 

мономорфна КТ 
 Продължителна КТ

Идиопатични КТ



 Най-честата идиопатична КТ: >70% от 
всички идиопатични КТ

 Предимно при млади хора, но може да се 
изяви във всяка възраст

 По-честа при жени
 Често е свързана с натоварване
 Много често е под форма на мономорфна 

камерна алоритмия или кратки залпове от 
репетитивна непродължителна КТ

КТ от изходните трактове (OT 
VT)



 ББ с долна (вертикална) ел. ос
 Прекордиален преход при ЛББ: 
• V3-4 (по-краниално изходно място – под 

пулмоналната клапа)
• V4-5 (по-каудално изходно място – над 

снопа на Хис)
 Гладки високоволтажни QRS-комплекси

ЕКГ при OT VT



ЕКГ при OT VT



 При идиопатична КТ от Ао синуси или LVOT 
ЕКГ изглежда по подобен начин. RV1-2 
може да е по-широк и по-
високоамплитуден. Прекордиалният 
преход може да е по-ранен. 

ЕКГ при RVOT и LVOT VT

McAlpine, W. Heart and 
coronary arteries, 1975 Шалганов, Стоянов. Българска 

кардиология, 2012;18(3):41-8.





Лечение е необходимо само при:
 Наличие на лимитираща симптоматика 

(може да варира от напълно асимптомно 
протичане до синкопи и СН)

 Риск от развитие на тахикардно-медиирана 
КМП с ЛК дисфункция или СН

При тези пациенти практически няма риск от 
ВСС

Лечение при идиопатични КТ



Медикаментозно:
 могат да се използват медикаменти от 

всички класове. 
 предпочитани са бета-блокери, 

пропафенон, соталол, верапамил
 Често са необходими високи дози.
Катетърна аблация:
 при симптоми и неповлияване от 

медикаменти 
 когато КТ води до ЛК дисфункция
 непосредствен успех 75-95%, рецидиви 

<14%.

Лечение при идиопатични КТ



 КБС - след миокарден инфаркт 
 НИДКМП/миокардит
 ХКМП (обструктивна, необструктивна)
 Клапни КМП
 ARVC
 Некомпактна КМП
 ВСМ

Структурното сърдечно заболяване най-често 
води до формиране на фиброза/цикатрикс, 
т.е. създава аритмогенен субстрат

NSVT при ССЗ



 Зависи основно от ЛК функция
 Необходимо е максимално изясняване на 

функционалното и анатомичното състояние 
на миокарда – ЕКГ, ЕхоКГ, РЕП/стрес-ЕхоКГ, 
СКАГ, ЛВГ, ДВГ, EMB, манометрия, MDCT, 
MRI

КТ при ССЗ - прогноза



 Няма данни, че потискането на асимптомна 
NSVT при хронична КБС удължава живота, 
следователно няма индикации за лечение

 При наличие на симптоми може да се 
прилагат антиритъмни препарати или 
катетърна аблация, особено ако няма 
връзка между NSVT и стар МИ

 Медикаментозно лечение – бета-блокери, 
амиодарон, соталол

 NSVT при КБС обаче предсказва уместна 
ICD Тх

NSVT при КБС - лечение

J Am Coll Cardiol 2006;48:е247-е346
Europace 2009;11:476–82



 NSVT при ХКМП сама по себе си не изисква 
лечение, но е белег за висок риск от ВСС

 Няма връзка между брой епизоди, 
продължителност и сърдечна честота, и 
прогноза (при пациенти <30 г.)

 Пациентите с ХКМП и NSVT са показани за 
имплантация на ICD с цел първична 
превенция на ВСС

NSVT при ХКМП - лечение

J Am Coll Cardiol 2003;42:873–9
J Am Coll Cardiol 2008;51:1-62



 Неясно прогностично значение – 
разнопосочни данни

 ICD за първична превенция при НИДКМП и 
NSVT:

- ВСС (DEFINITE, 2004), 
- неутрален ефект по отношение на обща 
смъртност (CAT, 2002; AMIOVIRT, 2003; 
DEFINITE, 2004)
-  обща смъртност (SCD-HeFT, 2005)

NSVT при НИДКМП - лечение

Circulation 2002;105:1453-58
J Am Coll Cardiol 2003;41:1707–12

N Engl J Med 2004;350:2151-8
N Engl J Med 2005;352:225-37

Ital Heart J 2005; 6:721-7
Eur J Heart Fail 2008;10:1007–14



 Амиодарон – намалява СС смъртност с 18% 
(NNT 42) и ВСС с 29% (NNT 38)

 Увеличава 2х риска от БД токсичност (NNH 
69), и 5,5х риска от тиреоидна токсичност 
(NNH 32)

 Неутрален по отношение обща смъртност

Eur Heart J 2009;30:1245–53

Лечение на NSVT при ССЗ – 
антиаритмични медикаменти



Всъщност най-ефективни за превенция на 
ВСС са медикаменти без директен ЕФ ефект 
в/у работния миокард и специализираната 
възбудно-проводна система:

 Бета-блокери
 АСЕ-инхибитори и АР-блокери
 Статини 
 Спиронолактон и аналози
 Антитромбозни препарати,
т.е. медикаменти, предотвратяващи или 

забавящи развитието на аритмогенен 
субстрат (фиброза, дилатация, 
ремоделиране), и потискащи 
катехоламиновото потенциране

Лечение на КТ при ССЗ – 
други медикаменти



 Коригиране на обратими причини за КТ
 Медикаменти – бета-блокери, соталол (при 

EF>40%), амиодарон
 Катетърна аблация
 ICD за първична превенция на ВСС - когато 

NSVT предсказва повишен риск

Лечение на NSVT при ССЗ



 LQTS
 Синдром на Brugada
 CPVT
 SQTS

КТ при генетични 
каналопатии



Генетичните клинико-електрокардиографски 
синдроми се характеризират с:
 Генетичен дефект в йонни канали на 

сърдечните клетки
 Структурно нормално сърце
 Характерна ЕКГ в синусов ритъм при 

повечето от тях
 Камерните аритмии при тях най-често са 

полиморфна КТ и/или камерно мъждене

КТ при генетични 
каналопатии



 Прогнозата не се определя от ЛК функция, 
а от редица други фактори – генотип, 
фенотип (степен на изразеност на ЕКГ 
аномалията), симптоматика, пол, фамилна 
анамнеза.

 ЕФИ за стратификация на риска се прилага 
само при някои пациенти със синдром на 
Brugada и дори при тях е с оспорвана 
стойност 

КТ при генетични 
каналопатии



 QT-интервалът се определя като средна 
стойност от 3-5 сърдечни цикъла 

 Измерва се в отв. II и V5 или V6, като се 
взема най-голямата стойност

 Коригира се по формулата на Bazett – 
QTc=QT/RR0.5 (всички измервания – в 
секунди)

LQTS - диагноза

Оценка 1-15 год. Възрастни 
мъже

Възрастни 
жени

Норма <440 <430 <450
Граничен 440-460 430-450 450-470
Удължен >460 >450 >470

J Am Coll Cardiol 2008;51:2291–300



 Скъсен QT и QTc-интервал – измерва се в 
отвежданията с най-висока и островърха Т-
вълна (обикновено V2-3)

 QT и QTc не се удължават при ниска СЧ
 Стойности на QTc–интервала, диагностични 

за SQTS:

SQTS - диагноза

Мъже Жени
Асимптомни QTc ≤330 мс QTc ≤340 мс 
Симптомни или с фамилна 
анамнеза

QTc ≤360 мс QTc ≤370 мс 



 LQTS – бета-блокери ± РМ, ICD, цервикална 
симпатектомия

 CPVT - бета-блокери, CCB, ICD
 С-м на Brugada – хинидин, ICD
 SQTS - хинидин, ICD

Генетични каналопатии - 
лечение
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