
OKŁADKA EKG
EKG normy
odcinek PQ   od 0.04 s do 0.10 s 
odcinek ST   od 0.04s  do 0.08 s 
odstęp PQ od 0.12s do 0.20 s  
odstęp QT od 0.26 s do 0.35 s 
odstęp QTc od 300 ms do 430 ms
zespół QRS od 0.06s do 0.11 s
załamek T od 0.12s do 0.16 s
załamek P od 0.04s do 0.11 s 
załamek U od 0.02s do 0.04s  

Wzór Bazzeta 
QTB = QT ms : √RR ms
Wzór Hodgensa 
QTH = QT ms + 1.75 (HR – 60) 

Załamek P
dodatni w I, II, aVF, V3-V6
ujemny w aVR
płaski, ujemny w III
V2 dwufazowy lub ujemny 

Załamek T
I, II, V2-V6 dodatnie, aVR ujemne

Rytm zatokowy
Załamek P + w I, II, aVF, ujemny aVR
dopuszczalna zmienność kształtu z 
oddec.
Częstość rytmu od 60 do 100 na minutę
Zespół QRS występujący po każdym P

Miarowy rytm podczas wstrzymania 
oddechu : niemiarowość oddechowa 
Niemiarowy rytm podczas wstrzymania
oddechu : niemiarowość bezwładna 

EKG wysokość amplitud :
załamek P <2.5 (0.25 mV) kończynowe 
                 <3.0 (0.30 mV) przedsercowe 
Niska amplituda 0.5 mV 
załamek T <6.00 (0.60 mV) kończynowe
 <10.00 (1 mV) przedsercowe 
załamek U <2 mm (0.20 mV)
załamek R I <15 mm, II <19 mm, III <19, 
aVRdominujący S, aVL 10 mm, aVF 19, 
V1 ujemne, V2 ujemne, V3 wyrównanie, 
V4 dodatnie, V5 dodatnie, V6 dodatnie 
V1  niski do 0.6 mV, w V4-V6 <25 mm
załamek S I 5 mm, II 5 mm, III < 9 mm, 
aVR dominujący, aVL 9 mm, aVF < 5 
mm, V1-V2 ujemne, V3 przejściowy, V5-
V6+, V2 – 26 mm. 
Załamek Q (nie krótszy 30 ms) głębokości
¼ załamka R
załamek Q w 2 odpr. Sąs. 0.1 mV, 0.03 pat
V2-V3 zespół QS o długości 0.02 s patol. 

Oś serca
Normal 
I - ^, II - ^, III - ^                 0-90
Lewogram 
I - ^, II - ^v, III – v              0 -30
I - ^, II – v, III – v               0 -90
Prawogram 
I – v, II - ^, III - ^             90-180
Nieustalona 
I – v, II – v, III – v          -90 -180
Nieoznaczalna
I - ^v, II - ^v, III - ^v 

Iloczyn Cornell
Czas trwania QRS i sumy R 
aVL i załamka S w V3 norm. 2240
mm x ms 

Przesuw taśmy
25 mm / s  
mały kwadracik 1 mm 0.04s – 40 ms
średni 5 mm – 0.2s – 200 ms 
duży 10 mm – 0.4s – 400 ms 
50 mm/s
mały kwadracik 1 mm 0.02s – 20 ms
średni 5 mm – 0.1s – 100 ms 
duży 10 mm – 0.2s – 200 ms 

Wrodzony skrócony QT (zespół krótkiego QT)
Nabyte skrócenie : hiperkalcemia, hiperkalemia, wysiłek 
Wrodzone wydłużenie QT: zespół Andersen-Tawila, Jervella I Lange-Nielsena, Romano-
Warda
Nabyte: krwiak śródczaszkowy, nadciśnienie śródczaszkowe, nowotwory mózgu z 
przerzutam, tętniaki tętnic mózgowych, zakrzepy śródczaszkowe, guz chromochłonny, 
hipotermia, jadłowstręt psychiczny, leki (chinidyna, dyzopiramid, prokainamid, 
apryndyna, amiodaron, sotalol, impramina, tiorydazyna), uszkodzenie, niedokrwienia 
mieśnia serca, zaburzenia elektrolitowe (hipokalcemia, hipokalemia, hipomagnezemia), 
zatrucie fosforami, zawał
Skrócenie PQ
wariant normy, zespół preekscytacji, rytm łącza przedsionkowo-komorowego, komorowe
pobudzenie zsumowane, rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe
wydłużenie PQ: choroba niedokrwienna serca, hipokalemia, ostre reumatyczne zapalenie
mieśnia sercowego, borelioza, leki (adenozyna, amiodaron, digoksyna, chinidyna, leki 
beta-andrenolityczne, antogonisty kanału wapniowego)), zwiększone napięcie układu 
przywspółczulnego, dysfunkcja układu bodźwowo-przewodniczącego, choroba LEVA, 
zmienny (bloki). 

Odcinek PQ obniżenie w zapaleniu wsierdzia, niedokriweniu przedsionków, zawału 
(uniesienie PQ) 
Obniżenie ST niedokrwienie mięśnia sercowego 
Uniesienie ST wypuklenie STEMI 
Wysokie załamki T : pobudzenie układu, podwyższenie potasu, ostre niedokrwienie 
mięśnia sercowego
Płaskie załamki T : uszkodzenie serca, pobudzenie układu, anemia, niedoczynność 
tarczycy, obniżenie potasu, menopauza
płytkie, ujemne, płaskie : uszkodzenie mięśnia sercowego 
głębokie załamki T : zawał serca
dwufazowe : blok Hisa, zespół preeakscytacji, przeciążenie komór 
naprzemienność załamka T naprzemian arytmie, zawał, nagły zgon sercowy.
Badania kardiologiczne podstawowe:
EKG holter, EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe (bieżnia, rower, leżąco), EKG 
polekowe, UKG polekowe, UKG stresowe, EKG przezprzełykowe, UKG 
przezprzełykowe, EKG lewokomorowe, EKG prawokomorowe (V...R, v..R), Event 
Holter, Ergospirometria, Mv zmienność załamka T, Satro EKG, EKG płodowa, 
Pulsoksymetria HSR, Kardiomonitoring, Polikardiografia, Fonokardiografia, 
Sfigmografia, Apekskardiografia, Koronarografia, masaż zatoki szyjnej, siła fali tętna, 
Wskaźnik Sokolowa-Lyona, Skala : TIMI, Kilipa-Kimballa, Forrestera, CCS, NYHA, 
MRS duszności, NTS bólu, perfuzja, nawrót kapilarny.


