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Kryteria stosowane u dzieci: Jak u dorosłych

Trudności diagnostyczne: 
Różnicowanie z zahamowaniem zatokowym.
Cyklicznie występujący blok 2:1 wymaga różnicowania z bradykardią zatokową.
Za blokiem przemawia:
— nagły początek i nagle ustąpienie bradykardii;
— dwukrotnie szybszy rytm zatokowy przed wystąpieniem lub po ustąpieniu bradykardii.

Uwagi: 

17 Zahamowanie zatokowe

Kryteria rozpoznawcze:
Nagłe wydłużenie odstępu PP.
Nie są spełnione kryteria bloku zatokowo-przedsionkowego II stopnia typ 1 lub typ 2.

Kryteria stosowane u dzieci: Jak u dorosłych

Trudności diagnostyczne: 
Wątpliwości może budzić czasem, czy brak załamków EKG nie jest wynikiem problemu technicznego.

Uwagi: 
Zahamowania zatokowe trwające krócej niż 2 s są często obserwowane u osób młodych. Pauzy powyżej 2 s nie są zja-
wiskiem prawidłowym.

OŚ ELEKTRyCZNA I WOLTAŻ

Uwagi ogólne: 
Oś elektryczna może być wyznaczana „manual-
nie” przez opisującego EKG, a coraz częściej jest 
wyznaczana automatycznie przez aparat EKG. 
Tzw. „manualne” wyznaczanie osi ma swoje gra-
nice dokładności i nie można w takim przypadku 
określać osi np. jako –29 stopni czy –31 stopni. Ist-
nieje kilka sposobów wyznaczania osi elektrycznej 
serca. Najczęściej manualne określanie osi wynika 
z oceny konfiguracji zespołów QRS w odprowa-
dzeniach I, II, III. Jeszcze prostszym sposobem jest 
ocena w odprowadzeniach I i aVF, czasem również 
w II (aby rozpoznać odchylenie osi elektrycznej 
w lewo) — patrz rycina.

Rycina 1. Oś elektryczna serca oraz najprostszy sposób jej wyznaczania
Oś elektryczną opisuje się w EKG zawsze, gdy rytmem prowadzącym nie jest arytmia (częstoskurcze), gdy są widoczne chociaż poje-
dyncze pobudzenia rytmu własnego lub jest to zapis ze stymulacją tylko przedsionków. Nie jest niezbędne opisywanie osi elektrycznej 
serca, gdy wystymulowane są zespoły QRS.

20 Oś pośrednia–oś prawidłowa

Kryteria rozpoznawcze:
Oś elektryczna zespołów QRS w zakresie od +90 do –30 stopni.

Kryteria stosowane u dzieci: 
Przedstawiono prawidłowe wartości osi dla dzieci w zależności od wieku:
Noworodki +30 do +190 stopni;
1 mies.–1 rok +10 do +120 stopni;
1–5 lat +5 do +100 stopni;
5–8 lat 0 do +140 stopni;
8–16 lat –0 do +120 stopni.

Trudności diagnostyczne: 
Dotyczą wyznaczania osi na pograniczu prawogramu i lewogramu patologicznego.

Uwagi: 
Oś pośrednia–oś prawidłowa jest najczęściej występującą osią elektryczną u dorosłych i sama w sobie nie jest związana 
z istotnymi patologiami w zapisie EKG.
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• Miarowy	
• wąski	QRS*	
• Brak	załamków	P

*-bez	zaburzeń	przewodzenia
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