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Т
ерміном «суправентри-

кулярні тахікардії» (СВТ) 

позначають порушення 

ритму серця, які 

характеризуються підвищеною 

частотою формування та про-

ведення імпульсів у синусовому 

вузлі, тканині передсердь, 

атріовентрикулярному (АВ) вузлі 

і додаткових шляхах. Частота 

виникнення СВТ становить при-

близно 35 випадків на 100 000 

осіб на рік, поширеність – близько 

2,25 на 1000 [6]. СВТ можуть 

бути різними за своїм перебігом 

і нерідко зумовлюють потребу в 

наданні невідкладної допомоги. 

Основою сучасного ведення паці-

єнтів із СВТ є катетерні втручання, 

які у більшості пацієнтів забез-

печують радикальне усунення 

передумов для виникнення аритмії 

та нерідко дозволяють уникнути 

потреби в профілактичному 

медикаментозному лікуванні [3]. 

Для ефективної корекції субстрату 

СВТ необхідно точно визначити її 

джерело, елект рофізіологічний 

механізм та перебіг. У багатьох 

випадках для вирішення цих 

завдань достатньо аналізу 

звичайної ЕКГ або даних амбу-

латорного моніторування ЕКГ.

Критерії класифікації 
суправент рику-
ляр них тахікардій

За локалізацією джерела роз-

різняють синоатріальну, перед-

сердну, АВ вузлову і АВ тахікардію 

за участі додаткових шляхів про-

ведення (ДШП) імпульсів; за меха-

нізмами формування – реципрокні 

(ріентрі) та ектопічні (автоматичні); 

за перебігом – пароксизмаль-

ні, постійно-зворотні та постійні 

(перманентні) тахікардії [4].

У більшості випадків СВТ 

формуються за механізмом по-

вторного входу збудження. Серед 

СВТ до 60% припадають на тахі-

кардію, зумовлену ріентрі в АВ 

вузлі (АВ вузлову реципрокну та-

хікардію – АВВРТ), а близько 30% 

перебігають із залученням ДШП 

(АВ реципрокні тахікардії – АВРТ). 

Реципрокні (ріентрі) тахікардії най-

частіше запускаються передсерд-

ними екстрасистолами. Ще 10% 

випадків становлять передсердні 

тахікардії (ПТ), які переважно зу-

мовлені вогнищем патологічного 

автоматизму у передсердях [7]. 

Втім, пароксизмальна ПТ, яка ви-

никає через тривалий час після 

катетерних процедур або кардіохі-

рургічних втручань з пошкоджен-

ням передсердя, зазвичай зумов-

лена саме ріентрі у передсерді [8]. 

Незначна частка СВТ припадає 

на синоатріальну реципрокну, 

невідповідну синусову, ектопічну 

вузлову, а також непароксиз-

мальну АВ вузлову тахікардію.

Переважно СВТ виникають 

у пацієнтів без структурної хворо-

би серця. Винятком можуть бути 

АВРТ у хворих з ДШП, асоційо-

ваними з гіпертрофічною кардіо-

міопатією, аномалією Ебштейна, 

а також ПТ при вроджених або 

набутих вадах серця. Тригерами 

(запускаючими факторами) СВТ 

можуть бути надмірне споживання 

кофеїну, алкоголю, деяких ліків 

(зокрема, бронхо- і вазодилата-

торів) або гіпертиреоз. Частота 

серцевих скорочень (ЧСС) під 

час СВТ переважно знаходиться 

в діапазоні 100–250 за хвилину. 

Щоправда, вона залежить від 

стану проведення імпульсів через 

АВ вузол. При поєднанні частої 

імпульсації із суправентрикуляр-

ного водія ритму з АВ блокадою 

частота скорочень шлуночків 

може бути в нормальних меж-

ах або навіть сповільненою.

Пароксизмальні СВТ – регуляр-

ні зворотні тахікардії, які харак-

теризуються раптовістю початку 

та припинення. Непароксизмальні 

форми СВТ – повторні (постійно-

зворотні) або постійні (перманент-

ні, безперервні) тахікардії, які за 

відсутності лікування можуть при-

звести до дилатації і систолічної 

дисфункції лівого шлуночка – так 

званої «тахікардіоміопатії». Ці та-

хікардії (наприклад, постійно-

зворотна ПТ або перманентна 

вузлова реципрокна тахікардія) 

асоціюються з відносно помірним 

збільшенням ЧСС, можуть довго 

залишатися без- або малосимп-

томними, і їх тривалість встано-

вити неможливо. Ще одна форма 

непароксизмальної СВТ – невід-

повідна синусова тахікардія (СТ).

Залежно від тривалості шлу-

ночкового комплексу розрізняють 

СВТ з вузькими (менше 120 мс) 

і поширеними (120 мс і більше) 

комплексами QRS. Саме з оцінки 

цього критерію починається ди-

ференціальна діагностика СВТ. 

У понад 90% випадків картина 

ЕКГ під час СВТ характеризуєть-

ся вузькими комплексами QRS. 

В інших випадках СВТ, які поєд-

нуються з ДШП або порушеннями 

внутрішньошлуночкової провіднос-

ті, потрібно диференціювати від 

шлуночкових тахікардій (ШТ) [2].

Клінічні симптоми 
та методи 
обстеження хворих

Оцінка клінічних симптомів 

має ключове значення для ви-

значення стратегії ведення паці-

єнтів із СВТ. Поширені симптоми 

СВТ – серцебиття, тривога, запа-

морочення, дискомфорт у грудній 

клітці, відчуття нестачі повітря, 

інколи – передсинкопальний 

стан. При стійких епізодах СВТ 

може виникати поліурія, зумов-

лена розтягненням передсердь 

і підвищенням вмісту натрійуре-

тичних пептидів. При обстеженні 

пацієнтів із СВТ важливо оцінити 

тривалість і частоту епізодів арит-

мії, характер їх початку та припи-

нення, ймовірні тригери, а також 

виключити наявність структурної 

хвороби серця. Пароксизмальні 

СВТ характеризуються раптовим 

початком і припиненням, на від-

міну від синусової та ектопічних 

тахікардій, яким притаманні по-

ступові початок і сповільнення.
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Після відновлення синусового 

ритму потрібно зареєструвати ЕКГ 

у 12 відведеннях. Виявлення на 

ній дельта-хвилі і/або короткого 

інтервалу PQ вказує на наявність 

ДШП. Однак приблизно у 30% па-

цієнтів з АВРТ додаткові шляхи є 

прихованими, тобто не проявля-

ються на ЕКГ під час синусового 

ритму. Ці ДШП здатні проводи-

ти імпульси лише ретроградно, 

під час пароксизму тахікардії.

В амбулаторних пацієнтів з час-

тими нападами серцебиття для їх 

документування можна використо-

вувати добове моніторування ЕКГ 

або моніторування подій [1, 9]. З ме-

тою виключення наявності струк-

турної хвороби серця здійснюють 

ехокардіографічне дослідження. 

Крім того, у пацієнтів з СВТ по-

трібно оцінити рівень електролітів 

та гормонів щитоподібної залози.

Точно визначити механізм СВТ 

можна за допомогою електро-

фізіологічного дослідження. Втім, 

воно має сенс лише в тих ситу-

аціях, коли розглядається мож-

ливість катетерної абляції СВТ.

Синусові тахікардії
Для звичайної синусової та-

хікардії, яка виникає внаслідок 

підвищеного автоматизму синусо-

вого вузла, характерні поступові 

початок і припинення епізоду 

тахікардії. Загалом, СТ є фізіоло-

гічною відповіддю на фізичне або 

емоційне навантаження; під час 

навантажувальної проби у мо-

лодих осіб ЧСС може досягати 

180–200 за хвилину. СТ спостері-

гають також при деяких хворобах 

і станах: гарячці, гіпертиреозі, 

серцевій недостатності, гостро-

му інфаркті міокарда, емболії 

легеневої артерії. Невідповідна 

синусова тахікардія зазвичай 

з’являється у жінок віком менше 

50 років. Ця нечаста форма СТ, 

очевидно, пов’язана з недостат-

ньою вагусною активністю. Вона 

характеризується стійким і над-

мірним збільшенням ЧСС під час 

навантажень, з нормалізацією 

під час сну. Виникнення надмір-

ної СТ при переході в ортостаз 

позначають останнім часом як 

синдром постуральної ортоста-

тичної тахікардії. Її формування 

пояснюють різними механізмами, 

у тому числі дисбалансом вегета-

тивної нервової системи та змен-

шенням притоку крові до серця.

Основою формування си-

ноатріальної реципрокної тахі-

кардії є кільце ріентрі у межах 

синусового вузла або біля нього. 

Ця рідкісна тахікардія за своєю 

природою є пароксизмальною. 

Вона характеризується раптовим 

збільшенням ЧСС без суттєвих 

змін морфології зубця Р порівняно 

з таким до початку пароксизму, 

припиняється на фоні вагусних 

проб або введення АТФ. Інколи 

дуже висока частота збуджень 

передсердь супроводжується 

появою АВ блокади ІІ ступе-

ня з періодикою Венкебаха.

Передсердні 
тахікардії

Передсердні тахікардії можуть 

виникати за механізмами ріентрі 

або патологічного автоматизму. 

Унікальними характеристиками ПТ 

є можливість перебігу у вигляді 

рецидивуючих коротких пробіжок, 

а також феномен «розігріву» з по-

ступовим підвищенням частоти 

передсердних імпульсів протя-

гом 5–10 секунд до її стабілізації. 

Джерело ПТ розташоване поза 

синусовим вузлом, що зумовлює 

змінену морфологію зубця Р та 

нерідко – зміни тривалості інтер-

валу PR порівняно з такими під 

час синусового ритму (рис. 1). 

На відміну від фібриляції та трі-

потіння передсердь, при перед-

сердній тахікардії зубці Р добре 

ідентифікуються і відокремлені 

один від одного ізолінією у всіх 

відведеннях ЕКГ. Інколи при вира-

женій тахікардії зубці Р нашарову-

ються на Т, змінюючи їх графіку. 

Оцінка морфології зубців Р та 

вектора збудження передсердь 

дозволяє локалізувати джерело 

передсердної тахікардії. Зокре-

ма, при ПТ, які походять з лівого 

передсердя, зубець Р позитивний 

або -/+ у відведенні V
1
, з ділянки 

вушка лівого передсердя – нега-

тивний у відведеннях І і aVL, при 

Рис. 1. Постійно-зворотна нижньопередсердна тахікардія. В обох епізодах тахікардії перший передчасний 
комплекс QRS – аберантний

Рис. 2. Нижньопередсердна тахікардія з частотою серцевих скорочень 125 за хвилину

Рис. 3. Нижньопередсердна тахікардія з атріовентрикулярною блокадою ІІ ступеня 1-го типу

Суправен-
трикулярні 

тахікардії
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правопередсердній – негативний 

або +/- у відведенні V
1
, при ниж-

ньопередсердній – негативний 

у відведеннях ІІ, ІІІ, aVF (рис. 2). 

Водночас у випадку парасинусо-

вого (біля синусового вузла) роз-

ташування джерела тахікардії гра-

фіка зубця Р може істотно не змі-

нюватися. Нерідко під час епізоду 

тахікардії з’являється АВ блокада 

ІІ ступеня з періодикою Венкебаха 

(рис. 3) або з проведенням 2:1.

Картина ЕКГ у пацієнтів з ПТ 

має певні особ ливості залежно від 

їх механізму та локалізації джерела 

тахікардії. При реципрокній перед-

сердній тахікардії кільце повторно-

го входу збудження знаходиться 

у передсердях, інтервали Р-Р од-

накові, перебіг тахікардії пароксиз-

мальний. Частота передсердних 

імпульсів може становити від 100 

до 240 за хвилину. Загалом, вона 

є більшою при пароксизмальних 

ПТ, які походять з лівого перед-

сердя, ніж при правопередсердних 

тахікардіях. Частота шлуночкових 

скорочень у пацієнтів з ПТ за-

лежить від стану АВ проведення 

імпульсів і переважно не пере-

вищує 180 за хвилину. Інколи ПТ 

з високою ЧСС трансформується 

у фібриляцію або тріпотіння пе-

редсердь. Особливості ектопічних 

передсердних тахікардій (механіз-

ми – патологічний автоматизм або 

тригерна активність) – поступовість 

початку та припинення, наявність 

періодів «розігріву» та «охолод-

ження» з відповідними змінами 

тривалості інтервалів між зубця-

ми Р. Перебіг ектопічних ПТ – паро-

ксизмальний, постійно-зворотний 

або перманентний (рис. 4).

Постійно-зворотні ПТ подіб-

ні за механізмами та графікою 

ЕКГ до частих, групових перед-

сердних екстрасистол. В обох 

випадках формування аритмії 

пов’язане з джерелом патологіч-

ного автоматизму у передсерді, 

що зумовлює зміни морфології 

зубця Р. Початок епізоду може 

бути раптовим або поступовим, за-

лежно від фонової ЧСС. Ритм не-

регулярний, ЧСС у межах 100–150 

за хвилину. При груповій перед-

сердній екстрасистолії переважна 

тривалість епізодів становить 3–5 

передчасних комплексів, а при 

постійно-зворотній ПТ є більшою.

При багатофокусній (хаотичній) 

ПТ частота передсердного ритму 

може досягати 180, інколи 240 за 

хвилину, видно принаймні 3 різно-

види зубців Р, неоднакові інтер-

вали Р-Р, P-R, ритм шлуночків не-

регулярний. Нерідко наявна також 

аберація шлуночкових комплексів. 

Такі тахікардії можуть виника-

ти на фоні гіпоксії, підвищеного 

тиску в передсердях, переважно 

у пацієнтів із хронічними бронхо-

легеневими хворобами, вадами 

серця, дилатаційною кардіоміопа-

тією, при застосуванні теофіліну, 

інтоксикації серцевими глікози-

дами. Оскільки фоновим ритмом 

переважно є синусова тахікардія, 

а частота скорочень шлуночків 

під час багатофокусної ПТ може 

збільшуватися незначно, початок 

епізоду тахікардії може не супро-

Рис. 4. Постійно-зворотна нижньопередсердна тахікардія. В другому епізоді тахікардії комплекси QRS абе-
рантні за типом блокади правої ніжки пучка Гіса. По каналу V1 зареєстрована черезстравохідна електрограма

Рис. 5. Атріовентрикулярна вузлова реципрокна тахікардія з одночасним збуджен-
ням передсердь і шлуночків з частотою серцевих скорочень 197 за хвилину
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воджуватися вираженими симп-

томами. Кожному комплексу QRS 

обов’язково передує зубець Р.

Атріовентрикулярні 
вузлові тахікардії

Серед АВ вузлових тахікардій 

найчастіше спостерігається АВ 

вузлова реципрокна тахікардія 

(АВВРТ), яка формується за ме-

ханізмом ріентрі. У нормі під час 

синусового ритму імпульси про-

ходять через АВ вузол від перед-

сердь до шлуночків по швидкому 

(бета- ) каналу. У випадку антеро-

градної блокади проведення по 

бета-каналу, яка виникає після 

передчасного збудження перед-

сердь (передсердної екстрасисто-

ли або стимульованого комплек-

су), імпульси проходять до шлуноч-

ків по повільному (альфа-) каналу 

і повертаються до передсердь по 

бета-каналу. Якщо до моменту по-

вернення імпульсу альфа-канал 

встигає вийти із стану рефрактер-

ності, кільце ріентрі замикається, 

і виникає пароксизм АВВРТ.

Зазвичай АВВРТ з’являється 

у жінок молодого і середньо-

го віку, у яких немає структурної 

хвороби серця. ЧСС під час цієї 

тахікардії може становити 140–220 

за хвилину. Для АВВРТ характерні 

початок з передсердної екстра-

систоли з подовженням інтервалу 

PQ, раптовість запуску та при-

пинення. Зубців Р не видно (якщо 

збудження шлуночків і передсердь 

відбувається одночасно) (рис. 5) 

або негативні Р з’являються 

в кінцевій частині чи відразу 

після комплексу QRS (інтервал 

RP’ <70 мс). Після відновлення 

синусового ритму інколи можна 

помітити чергування звичайних 

та більш тривалих інтервалів PQ, 

різниця між якими перевищує 

80 мс, а перехід від одних до інших 

відбувається стрибкоподібно. Вка-

зані зміни характерні для типової 

(slow-fast) форми АВВРТ з по-

вільним антероградним і швидким 

ретроградним проведенням ім-

пульсів. Важливий критерій дифе-

ренціальної діагностики АВВРТ – 

відсутність ознак преекзитації 

після припинення пароксизму.

При рідкісній безперервній 

(incessant) формі вузлової реци-

прокної тахікардії (fast-slow) ЧСС 

переважно знаходиться у межах 

120–150 за хвилину. Зубець P’ роз-

ташований ближче до наступного 

комплексу QRS, і тому RP’>P’R. 

Початок цієї тахікардії асоцію-

ється з критичним зменшенням 

тривалості інтервалу RR, переваж-

но – внаслідок передсердної екст-

расистоли. Найчастіше ця тахі-

кардія характеризується постійно-

зворотним перебігом, коли про-

біжки тахікардії перериваються 

на кілька синусових імпульсів. 

Якщо тахікардія не перериваєть-

ся, її називають перманентною.

Інколи зустрічається також ек-

топічна АВ вузлова тахікардія, яка 

переважно поєднується з АВ ди-

соціацією. Вона зумовлена меха-

нізмом патологічного автоматизму 

і є пароксизмальною за перебігом, 

з ЧСС у межах 100–200 за хви-

лину. Цю форму тахікардії спо-

стерігають при тяжких хворобах 

серця, таких як інфаркт міокарда, 

а також при електролітних розла-

дах. Натомість непароксизмальна 

АВ вузлова тахікардія пов’язана 

з механізмом тригерної активності 

та інколи може бути безперерв-

ною. Характерними є поступові 

початок і припинення цієї форми 

тахікардії, діапазон ЧСС 100–130 

за хвилину. Можливими етіоло-

гічними факторами є глікозидна 

інтоксикація, міокардити, стани 

після кардіохірургічних втручань.

Атріовентрикулярні 
реципрокні тахікардії

Одна з основних причин паро-

ксизмальних тахікардій – синдром 

передчасного збудження шлу-

ночків (преекзитації). Виникненню 

односторонньої блокади прове-

дення і формуванню кільця ріентрі 

сприяє наявність двох шляхів (АВ 

вузла і ДШП) з різними показника-

ми рефрактерності та швидкості 

проведення імпульсів. Найбільш 

поширена АВРТ з антероград-

ним проведенням через АВ вузол 

і ретроградним через додатковий 

шлях – ортодромна тахікардія. 

Найчастіше під час цієї тахікардії 

спостерігається нормальна (су-

правентрикулярна) морфологія 

комплексу QRS, а ЧСС зазвичай 

становить 160–220 за хвилину 

(рис. 6). Тахікардія з ЧСС більше 

180 за хвилину майже завжди 

супроводжується порушеннями ге-

модинаміки з виникненням стено-

кардії, гіпотензії, нападів лівошлу-

ночкової недостатності, і з огляду 

на це пацієнти нерідко потре-

бують невідкладної допомоги. 

Приблизно 5% випадків АВРТ 

припадають на антидромну тахі-

кардію з поширенням хвилі збуд-

ження у протилежному напрямку 

і широкими комплексами QRS. По-

тенційно загрозливим для життя 

у пацієнтів із синдромом Вольфа–

Паркінсона–Уайта є його поєднання 

з фібриляцією передсердь. У цих 

випадках внаслідок короткого ре-

фрактерного періоду ДШП частота 

скорочень шлуночків може дося-

гати ≥300 за хвилину, що супрово-

джується вираженими порушення-

Суправен-
трикулярні 

тахікардії

Рис. 6. Атріовентрикулярна реципрокна (ортодромна) тахікардія з частотою серцевих 
скорочень 210 за хвилину (стрілкою вказаний зубець Р’)

Рис. 7. Атріовентрикулярна реципрокна тахікардія з ретро- (ортодромна) і антероградним (антидромна) проведенням імпульсів 
через пучок Кента (відповідно А і Б) у одного пацієнта
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ми гемодинаміки, може призвести 

до фібриляції шлуночків і раптової 

зупинки кровообігу. При рідкісній 

тахікардії Махайма (АВРТ з морфо-

логією блокади лівої ніжки пучка 

Гіса) функціонує аномальний атріо-

фасцикулярний ДШП, який сполу-

чає вільну стінку трикуспідального 

кільця з правою ніжкою пучка Гіса 

або міокардом правого шлуночка.

Інколи комплекс QRS пошире-

ний внаслідок фонової блокади 

однієї з ніжок пучка Гіса або абе-

рантного проведення. Найсклад-

ніше здійснювати диференціальну 

діагностику ортодромної тахікардії 

та АВВРТ. Про ймовірне залучення 

ДШП можуть свідчити наявність 

ознак преекзитації під час сину-

сового ритму, дискретний нега-

тивний зубець Р’ під час тахікардії 

у відведеннях ІІ, ІІІ, aVF з інтерва-

лом R-P’ 100 мс і більше, а також 

електрична альтернація шлуноч-

кових комплексів. Під час тахі-

кардії комплекс QRS може бути 

аберантним внаслідок частото-

залежної блокади правої або (рід-

ше) лівої ніжки пучка Гіса. Поява 

блокади ніжки пучка Гіса з боку 

розташування пучка Кента при-

зводить до збільшення тривалості 

інтервалу R-P’ та подовження ци-

клу тахікардії зі зменшенням ЧСС. 

При антидромній тахікардії 

імпульс проходить антероград-

но через додатковий шлях і 

ретроградно – через АВ вузол. 

Це зумовлює формування ши-

роких комплексів QRS, інко-

ли – з дуже високою ЧСС.

У деяких випадках у одного па-

цієнта виявляють два види паро-

ксизмів АВ реципрокної тахікардії 

з антеро- (антидромна) і ретро-

градним (ортодромна) проведен-

ням імпульсів через пучок Кента 

(рис. 7). Уточнити діагноз нерідко 

допомагає порівняння форми 

шлуночкових комплексів на фоні 

пароксизмів та під час синусового 

ритму. Графіка комплексу QRS під 

час антидромної тахікардії може 

нагадувати таку на фоні синусово-

го ритму з ознаками преекзитації, 

хоча на фоні високої ЧСС його 

тривалість збільшується. Нато-

мість при ортодромній тахікардії 

можливі різні співвідношення фор-

ми шлуночкового комплексу під 

час пароксизму і в періоди синусо-

вого ритму. У пацієнтів з маніфест-

ним синдромом преекзитації під 

час ортодромної тахікардії дельта-

хвиля зникає, і конфігурація 

шлуночкового комплексу стає су-

правентрикулярною. Втім, інколи 

з’являється частото-залежна бло-

када ніжки пучка Гіса (найчасті-

ше – правої). Можливий також ва-

ріант виникнення ортодромної та-

хікардії у пацієнтів з фоновою бло-

кадою однієї з ніжок пучка Гіса. 

У цьому випадку її потрібно дифе-

ренціювати від шлуночкової тахі-

кардії. Уточнити діагноз допомагає 

порівняння форми шлуночкових 

комплексів під час пароксизму 

та на фоні синусового ритму.

Диференціальна 
діагностика

При здійсненні електрокарді-

ографічної диференціальної діа-

гностики СВТ спочатку потрібно 

звернути увагу на електричну 

активність шлуночків, а не пе-

редсердь. Насамперед відрізня-

ють СВТ з вузькими і широкими 

комплексами QRS. Далі оцінюють 

ступінь регулярності шлуночко-

вих комплексів (таблиця). Регу-

лярними вважають тахікардії, 

при яких коливання тривалості 

сусідніх інтервалів RR не переви-

щують 10%; втім, у більшості ви-

падків ці коливання – менше 5%.

Наступним кроком є оцінка пе-

ребігу, раптовості початку та при-

пинення епізодів тахікардії. В окре-

мих випадках це завдання вирішу-

ється при опитуванні пацієнта, але 

переважно – при більш тривалій 

реєстрації/моніторуванні ЕКГ. Важ-

ливе значення має також визна-

чення ЧСС під час епізоду аритмії.

Ключовим етапом алгоритму 

диференціальної діагностики СВТ 

є оцінка активності передсердь 

[3]. Зубці P передують шлуночко-

вим комплексам при синусовій, 

передсердній тахікардіях, багато-

фокусній ПТ, а також групових 

передсердних екстрасистолах. 

Натомість вони реєструються 

після комплексів QRS чи співпа-

дають з ними при АВВРТ і АВРТ 

(рис. 8). При тахікардіях з дуже 

високою ЧСС (зокрема, ПТ, 

АВВРТ, АВРТ) зубців Р може бути 

не видно, оскільки вони нашаро-

вуються на зубець Т. Тріпотіння 

передсердь з проведенням 2:1 

можна помилково розцінити як 

синусову або передсердну та-

хікардію, оскільки кожна друга 

хвиля тріпотіння часто співпадає 

з зубцем Т; водночас, при ЧСС 

150 за хвилину потрібно завжди 

виключати наявність тріпотіння 

передсердь. Врешті-решт, допо-

міжним критерієм диференціаль-

ної діагностики СВТ може бути 

відповідь на вагусні проби або 

введення засобів, які блокують АВ 

проведення імпульсів (аденозину 

або аденозинтрифосфату – АТФ). 

Зокрема, якщо епізод тахікардії 

припиняється на фоні масажу 

каротидного синуса або проби 

Рис. 8. Фрагмент Холтерівського моніторування електрокардіограми. Регулярна суправентрикулярна тахікар-
дія з частотою серцевих скорочень (ЧСС) 134 за хвилину. Після кожного комплексу QRS реєструються зуб-
ці Р’, тривалість інтервалу RP’ – 80 мс. Найбільш імовірні варіанти – АВВРТ і АВРТ, але з огляду на відносно 
невисоку ЧСС не виключена також непароксизмальна атріовентрикулярна вузлова тахікардія

Таблиця. Суправентрикулярні тахікардії у пацієнтів з регулярни-
ми і нерегулярними інтервалами RR (адаптовано за [4])

Регулярні інтервали RR Нерегулярні інтервали RR

•  СТ з фіксованим АВ проведен-
ням (майже завжди 1:1)

• Синоатріальна реципрокна 
тахікардія
•  ПТ з фіксованим АВ проведен-

ням (переважно 1:1)
• АВВРТ
• АВРТ
•  Тріпотіння передсердь 

з фіксованим АВ проведенням 
(переважно 2:1)

• Фібриляція передсердь
•  Тріпотіння передсердь зі змін-

ним АВ проведенням
• Багатофокусна ПТ
•  Мономорфна ПТ зі змінним АВ 

проведенням
• Передсердна ектопічна 
тахікардія
• АВ вузлова ектопічна тахі-
кардія

Примітки: СТ – синусова тахікардія, АВ – атріовентрикулярний, ПТ – пе-
редсердна тахікардія, АВВРТ – атріовентрикулярна вузлова реципрокна 
тахікардія, АВРТ – атріовентрикулярна реципрокна тахікардія.
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Вальсальви, найбільш імовірною 

є АВВРТ. Натомість, у випадку по-

яви АВ блокади зі збереженням 

тахікардії у передсердях на фоні 

вагусних проб або застосування 

АТФ діагностують ПТ або тріпотін-

ня передсердь (рис. 9). При СВТ 

із залученням ДШП співвідношен-

ня передсердних зубців і шлуноч-

кових комплексів завжди стано-

вить 1:1 і не може змінюватись, 

оскільки блокада проведення 

імпульсів на будь-якому відрізку 

кільця ріентрі зумовлює негайне 

припинення пароксизму тахікар-

дії. Тоді як у пацієнтів з АВВРТ 

відсутність проведення части-

ни імпульсів до передсердь або 

шлуночків з різних причин ніяк 

не впливає на рух збудження по 

кільцю ріентрі та не супроводжу-

ється припиненням пароксизму.

Важливе значення у диферен-

ціальній діагностиці регулярних 

тахікардій з вузькими комплек-

сами QRS має оцінка локалізації 

зубця Р’ (рис. 10). Якщо цей зу-

бець співпадає з шлуночковим 

комплексом або дещо змінює 

його кінцеву частину, найбільш 

імовірною є АВВРТ. Коли кільце 

ріентрі включає ДШП (при ор-

тодромній тахікардії), зубець Р’ 

розташований дещо пізніше 

(на 100 мс і більше) від комплексу 

QRS, причому тривалість RP’<P’R 

(рис. 11). Наявність АВ дисоціа-

ції дозволяє виключити АВВРТ 

і АВРТ; вона найбільш характерна 

для ектопічних тахікардій з АВ 

вузла або фасцикулярних ШТ. На-

томість електрична альтернація 

шлуночкових комплексів є досить 

специфічною, але малочутливою 

ознакою АВРТ. Значне подо-

вження інтервалу PR передсерд-

ної екстрасистоли, яка запускає 

пароксизм тахікардії, характерне 

для АВВРТ. Врешті-решт, у ви-

падку регулярної тахікардії з ЧСС 

близько 150 за хвилину, осо-

бливо у літніх осіб з хворобами 

серця, насамперед потрібно роз-

глянути можливість тріпотіння 

передсердь з проведенням 2:1.

У випадку, якщо інтервал RP’ 

довший, ніж інтервал P’R, дифе-

ренціальну діагностику проводять 

між такими порушеннями ритму: 

1)  атипова (fast-slow) форма 

АВВРТ зі швидким анте-

роградним і повільним 

ретроградним проведен-

ням імпульсів (приблизно 

5% усіх випадків парок-

сизмальної АВВРТ); 

2)  безперервна (перманент-

на) вузлова реципрокна 

тахікардія з повільними, 

ретроградно функціону-

ючими додатковими шля-

хами, яка може спричи-

нити тахікардіоміопатію; 

3)  нижньопередсерд-

на тахікардія. 

Інколи кінцевий діагноз 

можна встановити лише при 

проведенні електрофізіо-

логічного дослідження.

На відміну від тахікардій 

з вузькими комплексами QRS, 

при яких деполяризація шлуноч-

ків відбувається через систему 

Гіса–Пуркіньє (і які майже завж-

ди є суправентрикулярними), 

тахікардії з широкими комп-

лексами QRS можуть бути за 

своїм походженням і суправент-

рикулярними, і шлуночковими. 

При здійсненні диференціаль-

ної діагностики розглядають 

можливість трьох варіантів: 

1)  СВТ з фоновою або за-

лежною від ЧСС блока-

дою ніжки пучка Гіса; 

2)  СВТ з антероградним 

проведенням через ДШП 

(антидромна тахікардія); 

3)  ШТ або прискорений ритм 

кардіостимулятора (рис. 12). 

Насамперед, тахікардії з 

широкими комп лексами QRS 

можуть бути регулярними або 

нерегулярними. У першому ви-

падку потрібно диференціювати 

Тахікардія з вузькими комплексами QRS

Раптовий 
початок ЧСС <150Поступовий 

початок ЧСС 150

ФП, ПТ, групова 
передсердна 

екстрасистолія

Вагусні 
проби/ АТФ СТ ектопічна СВТ

Припинення Без припинення

АВВРТ, АВРТ, ПТ ПТ, ТП, синусова

ФП, ТП

Регулярна Нерегулярна

Рис. 9. Алгоритм диференціальної діагностики суправентрикулярної тахікардії з вузь-
кими комплексами QRS (адаптовано за [7])

Примітки: ЧСС – частота серцевих скорочень, АТФ – аденозинтрифосфат, СТ – синусова 
тахікардія, СВТ – суправентрикулярна тахікардія, ФП – фібриляція передсердь, ПТ – передсерд-
на тахікардія, ТП – тріпотіння передсердь, АВВРТ – атріовентрикулярна вузлова реципрокна 
тахікардія, АВРТ – атріовентрикулярна реципрокна тахікардія.

Рис. 10. Алгоритм диференціальної діагностики суправентрикулярної тахікардії з вузь-
кими комплексами QRS (адаптовано за [7])

Примітки: АВВРТ – атріовентрикулярна вузлова реципрокна тахікардія, ФП – фібриляція перед-
сердь, ТП – тріпотіння передсердь, АВ – атріовентрикулярний.

Регулярна тахікардія?

Частота ритму передсердь 
більша, ніж шлуночків?

Тріпотіння передсердь або 
передсердна тахікардія

Інтервал RP’

менший за P’R

RP’ <70 мс RP’ >70 мс

більший за P’R

АВ реципрокна тахікардія, типова АВВРТ 
(RP’ до 100 мс), передсердна тахікардія 

з АВ блокадою І ступеня

Передсердна тахікардія, постійна вузлова 
реципрокна тахікардія, атипова АВВРТ

АВВРТ
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так

так

ні
ні

ні

Суправен-
трикулярні 

тахікардії



DISTANCE COURSE13

№ 4 (34) / 2013 №5 (101) 2013 

мономорфні ШТ та регулярні 

СВТ, у другому – поліморфні або 

автоматичні ШТ та нерегулярні 

СВТ, серед яких найчастіше зу-

стрічаються фібриляція перед-

сердь та неправильна форма 

тріпотіння передсердь (рис. 13).

При здійсненні диференці-

альної діагностики тахікардій 

з широкими комплексами QRS 

потрібно враховувати те, що по-

дібність форми шлуночкових 

комплексів під час тахікардії 

і синусового ритму характерна 

для СВТ. Крім того, лише у ви-

падку СВТ пароксизм може при-

пинятися на фоні вагусних проб 

або введення АТФ. Врешті-решт, 

суправентрикулярні тахікардії, 

на відміну від шлуночкових, час-

тіше виникають у пацієнтів без 

структурної хвороби серця і не 

супроводжуються тяжкими пору-

шеннями гемодинаміки. Ще один 

важливий крок диференціальної 

діагностики полягає в оцінці ста-

ну АВ проведення, співвідношен-

ня між електричною активністю 

передсердь і шлуночків [5]. Якщо 

виявляється АВ дисоціація і/

або комплексів QRS більше, ніж 

зубців Р, діа гностують ШТ. У ви-

падках, коли передсердних хвиль 

більше, ніж шлуночкових комп-

лексів, можливі варіанти перед-

сердної тахікардії або тріпотіння 

передсердь. Якщо співвідношен-

ня частоти збуджень передсердь 

і шлуночків становить 1:1, за-

стосовують спеціальні алгоритми 

диференціальної діагностики 

залежно від особливостей мор-

фології комплексу QRS [1]. 

Невідкладна 
допомога

Для припинення пароксизмів 

АВВРТ застосовують вагусні про-

би (масаж каротидного синуса), 

внутрішньовенне введення АТФ 

або верапамілу, які блокують ан-

тероградне проведення імпульсів 

через АВ вузол. Для припинення 

нечастих, але тривалих пароксиз-

мів АВВРТ прийнятною є стратегія 

«таблетка в кишені», коли пер-

орально або сублінгвально засто-

совують верапаміл. Проте якщо не 

виключена наявність ДШП і орто-

дромної тахікардії (дискретний зу-

бець Р’ після комплексу QRS), ве-

рапаміл і АТФ недоцільно призна-

чати для припинення пароксизму. 

У цих випадках за певних обста-

вин може з’явитись антероградне 

проведення імпульсів через ДШП, 

тому більш безпечно застосува-

ти новокаїнамід або аміодарон. 

Варто зважати також, що інколи 

АТФ посилює бронхоспазм і може 

сприяти виникненню фібриляції 

передсердь з високою ЧСС на 

фоні ДШП. У всіх випадках, коли 

під час СВТ імпульси антероград-

но проводяться через ДШП, кате-

горично протипоказані верапаміл 

і дігоксин, які блокують проведен-

ня через АВ вузол. При фібри-

ляції передсердь з вираженою 

тахісистолією у пацієнтів з синд-

ромом преекзитації, а також при 

всіх інших видах пароксизмальних 

тахікардій, які супроводжуються 

порушеннями гемодинаміки, здій-

снюють електричну кардіоверсію.

Для невідкладного припинення 

пароксизмів ПТ спочатку можна 

спробувати застосувати вагус-

ні проби, АТФ або інші засоби 

блокування АВ вузла (блокатори 

β-адренорецепторів або вера-

паміл). Для лікування постійно-

зворотної ПТ з високою ЧСС більш 

доцільно оцінити ефект препаратів 

1-го класу, таких як пропафенон. 

Натомість у пацієнтів із систоліч-

ною дисфункцією лівого шлуночка 

препаратом вибору є аміодарон.

Стратегія 
ведення хворих

Крім оцінки симптомів, при 

опитуванні пацієнтів із СВТ потріб-

но з’ясувати можливі запускаючі 

фактори епізодів аритмії, потребу 

в госпіталізації, передбачити осо-

бливості ведення хворих з огляду 

на професійні потреби, напри-

клад, у випадку занять великим 

спортом, водіння транспорту тощо. 

У більшості випадків СВТ безпо-

середньо не впливають на вижи-

вання хворих, але можуть суттєво 

погіршувати якість життя. Най-

більш небезпечними є тахіаритмії 

у пацієнтів із синд ромом Вольфа–

Паркінсона–Уайта, що зумовлено 

коротким антероградним рефрак-

терним періодом ДШП. У випадку 

виникнення фібриляції перед сердь 

ЧСС у цих пацієнтів може досяга-

ти до 300 і більше за хвилину, що 

може призвести до трансформації 

аритмії у фібриляцію шлуночків. 

Пароксизми тріпотіння передсердь 

з проведенням 1:1 нерідко асоцію-

ються з гострою серцевою недо-

статністю або синкопальними ста-

нами. У пацієнтів із безперервними 

Рис. 11. А – АВ реципрокна (ортодромна) тахікардія з частотою 
серцевих скорочень 185 за хвилину (стрілкою вказаний зу-
бець Р’); Б – синусовий ритм без ознак перед часного збудження 
шлуночків після припинення пароксизму; В – відновлення ознак 
передчасного збудження шлуночків на наступний день після 
припинення пароксизму

Тахікардія з широкими комплексами QRS

Нестабільна 
гемодинаміка

Нестабільна 
гемодинаміка

Стабільна 
гемодинаміка

Стабільна 
гемодинаміка

Поліморфна ШТ, 
ФП + ДШП

АВВРТ/АВРТ з блокадою 
ніжки, фасцикулярна ШТ

Так Ні

ФП/ТП з блокадою 
ніжки або ДШП Відповідь на АТФ

Мономорфна ШТ

Нерегулярна Регулярна

Без фонової хвороби серця Фонова хвороба серця

Рис. 12. Алгоритм диференціальної діагностики тахікардій з широкими комплексами 
QRS (адаптовано за [7])

Примітки: ШТ – шлуночкова тахікардія, ФП – фібриляція передсердь, ДШП – додаткові шляхи 
проведення, ТП – тріпотіння передсердь, АТФ – аденозинтрифосфат, АВВРТ – атріовентрикуляр-
на вузлова реципрокна тахікардія, АВРТ – атріовентрикулярна реципрокна тахікардія.
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(перманентними) тахікардіями, які 

можуть тривало залишатися без-

симптомними у спокої, поступово 

знижується переносимість фізич-

них навантажень, з’являються 

задишка, втома, формується 

систолічна дисфункція лівого 

шлуночка (тахікардіо міопатія). При 

всіх наведених станах стратегія 

лікування обов’язково включає 

оцінку можливості катетерного 

втручання – єдиного засобу ради-

кальної корекції аритмії. Ведення 

пацієнтів з непароксизмальною 

АВ вузловою тахікардією насампе-

ред спрямоване на усунення усіх 

можливих причинних факторів, 

таких як електролітні розлади, 

ішемія, глікозидна інтоксикація. 

У пацієнтів із СТ лікування 

спрямоване насамперед на усу-

нення причини та запускаючих 

факторів тахікардії. Серед ме-

дикаментозних засобів найчас-

тіше розглядають призначення 

блокаторів β-адренорецепторів, 

інколи – івабрадину. Крім того, 

у певних ситуаціях ведення хво-

рих може включати немедика-

ментозні заходи, такі як корекція 

споживання солі, рідини, ре-

гулярні фізичні навантаження, 

психотерапевтичні підходи. 

При періодичних нападах 

серцебиття, коли джерело і ме-

ханізм аритмії ще не встановлені, 

лікування переважно починаєть-

ся з емпіричного застосування 

блокаторів β-адренорецепторів. 

Лише після документування 

пароксизмів СВТ та отриман-

ня інформації щодо наявності 

структурної хвороби серця мож-

на застосовувати антиаритмічні 

препарати 1-го або 3-го класів, 

найчастіше – пропафенон або 

аміодарон. У деяких випадках (на-

приклад, при АВВРТ) найбільш 

доцільно призначити недигідро-

піридинові антагоністи кальцію, 

такі як верапаміл або дилтіазем. 

Електрофізіологічне дослід-

ження показане в усіх випадках, 

коли планується катетерна абля-

ція СВТ, а також як засіб відтво-

рення аритмії у пацієнтів з напа-

дами серцебиття нез’ясованого 

ґенезу. Безперечними показан-

нями для катетерних втручань 

як засобу першого вибору є стани, 

асоційовані з підвищеним рівнем 

ризику, зокрема, СВТ при синд-

ромах преекзитації, перманентні 

тахікардії з високою ЧСС, СВТ 

з ознаками тахікардіоміопатії, а та-

кож СВТ у деяких професійних 

категорій пацієнтів. Крім того, по-

стійна антиаритмічна терапія не 

розглядається як стратегія вибору 

у пацієнтів з нечастими, але симп-

томними епізодами СВТ, у жінок, 

які планують завагітніти, а також 

за наявності поперед нього не-

вдалого досвіду застосування 

кількох антиаритмічних препара-

тів. При визначенні оптимального 

ведення хворих із СВТ і виборі 

антиаритмічних засобів потрібно 

зважати на вік пацієнта, наявність 

структурної хвороби серця, по-

рушення функ ції нирок і печінки.

Висновки
Сучасна діагностика не може 

обмежуватися констатацією факту 

наявності суправентрикулярної 

тахікардії. Очевидною вимогою 

клінічної практики є встановлення 

джерела, ймовірного механізму 

та перебігу СВТ. Найбільш по-

ширеними серед СВТ є АВВРТ, 

АВРТ і передсердні тахікардії. 

Основою алгоритмів диференці-

альної діагностики СВТ з вузькими 

і широкими комплексами QRS є 

оцінка регулярності інтервалів RR, 

розташування зубця Р і напрям-

ку його вектора, співвідношення 

електричної активності перед-

сердь і шлуночків. Стратегія ве-

дення пацієнтів із СВТ у більшості 

випадків спрямована на ради-

кальне усунення аритмії шляхом 

застосування катетерної абляції.
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Рис. 13. Тахісистолічна форма фібриляції передсердь у поєднанні 
з блокадою лівої ніжки пучка Гіса
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ДИСТАНЦІЙНЕ

НАВЧАННЯ


1. Механізми ви-
никнення пароксиз-
мальної тахікардії:

а)  повторний вхід 
збудження;

б)  збільшення ампліту-
ди ранніх слiдових 
потенціалів;

в)  збiльшення амплiтуди 
пiзнiх слiдових по-
тенціалів;

г)  асинхронна 
реполяризацiя 
дiлянок міокарда;

д)  пiдвищення авто-
матизму гетеротоп-
ного вогнища;

е)  збільшення швидко-
сті 4-ї фази потенціалу 
дії Р-клітин синоатрі-
ального (СА) вузла.

2. Для постiйно-
зворотної автома-
тичної передсерд-
ної пароксизмальної 
тахiкардiї характерно:

а)  повторнi короткi 
епiзоди ектопiчної 
тахiкардiї з непостiйним 
ритмом, роздiленi од-
ним або кiлькома си-
нусовими імпульсами;

б)  регулярнiсть 
ектопiчного ритму;

в)  комплекси 
QRS тахiкардiї 
iдiовентрикулярної 
форми з (-) Р II, III, avF 
вiдразу пiсля них;

г)  наявнiсть атріовентри-
кулярної (АВ) дисоціації.

3. Постiйно-зворотна 
автоматична перед-
сердна тахiкардiя 
вiдрiзняється вiд паро-
ксизмальної реципрокної 
передсердної тахiкардiї:

а)  наявнiстю повторних 
епiзодiв ектопiчної 
тахiкардiї, що пере-
риваються синусо-
вими комплексами;

б)  нерегулярнiстю ритму 
i меншою частотою 
серцевих скорочень;

в)  бiльшою часто-
тою та абсолютною 
регулярнiстю ритму.

4. Передсердна 
тахiкардiя з АВ блока-
дою виникає на фонi:

а)  тяжкого ураження 
мiокарда із серце-
вою недостатнiстю;

б)   гострого iнфаркту 
міокарда;

в)   інтоксикацiї серце-
вими глiкозидами;

г)  при застосуваннi 
блокаторiв 
β-адренорецепторів.

5. Хаотична перед-
сердна тахiкардiя 
виникає при:

а)  тяжкiй серцевiй 
недостатностi;

б)  легеневiй патологiї 
з недостатнiстю 
кровообiгу;

в)   інтоксикацiї серце-
вими глiкозидами;

г)   передозуванні 
симпатомiметикiв.

6. Розташуван-
ня негативного зубця 
Р по вiдношенню до 
комплексу QRS при 
пароксизмальнiй АВ 
вузловiй реципрокнiй 
тахiкардiї залежить вiд:

а)  локалiзацiї ектопiчного 
вогнища в АВ вузлi;

б)  наявностi або 
вiдсутностi додаткових 
шляхiв проведення;

в)  поздовжньої 
дисоцiацiї АВ вузла;

г)  спiввiдношення 
швидкостi ретроград-
ного та антероградного 
проведення в АВ вузлi.

7. При пароксиз-
мальній АВ реципрокній 
тахiкардiї механiзм рі-
ентрі реалiзується в:

а) АВ вузлi;
б)  АВ вузлi та додат-

кових шляхах про-
ведення імпульсів;

в)  провiдних шля-
хах передсердь;

г)  стовбурi пучка Гiса 
i нiжках пучка Гiса.

8. В основi виникнен-
ня пароксизмальних 
тахiкардiй при синдромi 
преекзитацiї лежить:

а)  зростання ав-
томатизму;

б)  механiзм повторного 
входу збудження;

в)  збiльшення амплiтуди 
слiдових потенцiалiв;

г) механiзм парасистолії.

9. При синдромі Воль-
фа–Паркінсона–Уайта
може виникати:

а)  веретеноподiбна паро-
ксизмальна тахікардія;

б)  передсердна тахікар-
дія з АВ блокадою;

в)  двоспрямована паро-
ксизмальна тахікардія;

г)  антидромна тахікардія;
д)  АВ вузлова реци-

прокна тахікардія.

10. При непарок сиз-
мальнiй АВ вузловій 
тахiкардiї частота серце-
вих скорочень за хвилину 
найчастiше становить:

а) 60–100;
б) 100–130;
в) 130–250;
г) понад 250.

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


