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Temel EKG



EKG Tarihçesi
Kalp Kası Fizyolojisi

EKG Derivasyonları
Elektriksel iletim

SUNUM PLANI 



William Gilbert 16. yüzyıl canlı dokusunda 
elektrik olduğunun tesbiti



Luigi Galvani : 1780 
Deneysel olarak kas 
kasılmasının elektrik 
deşarjı ile olduğunu 
göstermiştir.



Augustus De'sire' Waller 
1887 de ilk defa insanda 
kalp elektriksel aktivitesini 
göstermiştir. 



Willem Einthoven 1903 
yılında tel şeklinde 
galvanometreyi  buldu ve 
bunu yazdırmayı başardı.



Willem Einthoven tarafından 1895 de EKG dalgalarına isimler verildi 
P,Q,R,S,T 

Charles Wolferth ve Francis Wood tarafından 1932 yılında ilk defa göğüs 
elektrotlarını kullanılmıştır.





Kalp kası 4 önemli fizyolojik özelliğe sahiptir:

1. Uyarılabilme (Batmotropi), 
2. Kasılabilme (İnotropi), 
3. Otonomi (otoritmisite - Kronotropi),

4. İletebilme (Dromotropi).

Kalp kasının fizyolojik 
özellikleri



Hücre içi negatif, hücre dışı pozitif yüklerden zengin 
(Hücrenin POLARİZE HALİ-İSTİRAHAT)
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Elektriksel,mekanik, kimyasal uyarılar bu durumu tersine çevirir 
(Polarizasyonun değişmesi–DEPOLARİZASYON)

İstirahat membran potansiyeli -90mV, bu da K gradientine bağlıdır, K 
hücre içinde 40-50kat, Na hücre dişinda 15 kat fazladır.

Temel elektrofizyoloji



Faz 0: Voltaj-kapılı Na+ kanalları açılır 
Na+ girişi artar ve depolarizasyon
gerçekleşir.

Faz 1: AP pik değere ulaştığında (+20 
mV), voltage-gated Na+ kanalları 
kapanır, K+ kanallarının açılması ile  K+ 
çıkışı artar. Hızlı ve erken 
Repolarizasyon gerçekleşir

Faz 2: Plato Fazı. Bu fazda hızlı K+ 
kanalları kapanır ve K+ çıkışı azalır, 
Ca2+ permeabilitesi artar. (Ca2+ 
kanallarının açılması ile) 

Faz 3: Geç Repolarizasyon Ca2+ 
kanallarının kapanması ve yavaş K+ 
kanallarının açılması ile sona erer.

Faz 4:  K+’un dışarı çıkması ile 
membran potansiyeli -90 mV düzeyine 
geri döner.

Kalp Kasında 
Aksiyon Potansiyeli



• Mutlak refrakter periyot: Kalp kasları 
yüksek şiddette uyarılara bile duyarsızdır, 
hiçbir şekilde yanıt vermez

• Rölatif refrakter periyot : Kas lifleri birbiri 
ardına verilen uyarılara karşı cevap verebilir 
düzeye gelebilir

Refrakter periyot kalp kasını diyastolde kalbe yeterli 
kan dolması için hızlı ve düzensiz ritimlerden korur.

Refrakter Periyot



Unipolar Derivasyonlar

• aVR; Sağ kol
• aVL; Sol kol
• aVF; Sol bacak



• DI; sağ kol-sol kol
• DII; sağ kol-sol bacak
• DIII; sol kol-sol bacak

Bipolar Derivasyonlar

Bipolar Derivasyonlar



Unipolar ve bipolar
(Ekstremite) 
derivasyonlarının koronal
düzlemde izdüşümü 

Ekstremite Derivasyonları



V1: Sternumun sağında 4. 
interkostal aralık,

V2: Sternum solu 4. interkostal 
aralık,

V3: V2-V4 ortası

V4: 5. interkostal aralık –
midklaviküler hat

V5: 5. İnterkostal aralık sol ön 
koltuk (aksilla) çizgisi

V6: 5. İnterKostal aralık sol orta 
koltuk (aksilla) çizgisi

Göğüs derivasyonları





Vektörler
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Depolarizasyon

Depolarizasyon Repolarizasyon

Repolarizasyon

Dalgaların oluşumu

Eğer dipol dalgası bir elektroda doğru geliyorsa pozitif, elektroddan uzaklaşıyorsa negatif 
defleksiyon ortaya çıkar





• Sağdan sola
• Yukarıdan aşağıya
• Yaklaşık 45o lik bir açı ile uzanır

DII derivasyonuna paraleldir.

Kardiyak aks













Depolarizasyon/Repolarizasyon & 
EKG deki değişimler



SA Nodda impuls oluşur



Atriyal Depolarizasyon



AV Nodda ileti gecikir



Sağ ve sol dallar boyunca iletilir



Purkinje Fibrilleri Yoluyla iletilir



Ventriküler Depolarizasyon



Repolarizasyonun Plato Fazı



(Faz 3) Son hızlı Repolarizasyon



Temel EKG yorumlanması



Pacemaker bölgelerinin uyarı çıkarış hızları 
yukarıdan aşağıya doğru azalır.

•SA Nod 60-100/dak

•AV Nod 40-60/dak

•His-Purkinje 30-40/dak

•Ventrikül <  30/dak







• Ritim
• Hız
• P Dalgası
• P-R İntervali
• QRS Kompleksi
• ST segmenti
• Derivasyon okuma

EKG Şeridinin Yorumlanması



•Ritim düzenli mi?

R-R intervallerinin düzenli olup olmadığı 
incelenir

RİTİM



l l



Bradikardi <60 Normal 100> Taşikardi

HIZ



R-R intervaline göre yapılan hız hesaplanması:
•300 / büyük kare sayısı
•1500 / küçük kare sayısı

Ritim düzensiz ise:
•15 tane büyük kare içindeki QRS’ler 
toplanarak 20 ile çarpılır

EKG Hız Hesaplaması





300\6 = 50 atım

Pratik olarak:
1 dk da 300 büyük kare geçer.
1 dk da geçilen büyük kare sayısının, 1 atımda geçilen büyük kare sayısına 
bölünmesi



(300 / ~ 4) = ~ 75



(300 / 1.5) = 200 



P DALGA ANALİZİ

• 100 msn ve 2,5 mV
• P dalgası var mı?
• P dalgaları birbirine benziyor mu?
• Her P dalgasını QRS takip ediyor mu?
• P dalgası +/- mi?

• aVR de (-), V1 de (+/-)



Atriyal Prematür Sistol



P-R İNTERVALİ ANALİZİ

Atriyal depolarizasyon ve uyarının AV noda    
ulaşması arasında geçen süredir.

0.12-0.20 sn’dir 



PR uzaması

• Hiperkalsemi

• Hipomagnezemi

• Hipopotasemi

• Hiperpotasemi

• AV Bloklar

• Dijital intoksikasyonu

• Miyokarditler

• Konjenital kalp hastalıkları (ASD,ebstain anaomalisi



PPPP P

QRS ?

QRS QRS QRS QRS

2.DERECE AV BLOK: TİP 1 WENCKEBACH



Normal PR PR=0.24 sn PR=0.38 sn Yanıtsız P Normal PR

Normal PR ile başlangıç

Progresif PR uzaması

Yanıtsız P

Normal PR ile siklusun yeniden başlaması



Kısa PR

• Hipokalsemi

• WPW sendromu

• Lown-Ganong-Levine sendromu



Wolff-Parkinson-White Sendromu

Fusion activation 

of the ventricles

“Delta” Wave

AP
PR < .12 s

QRS  .12 s

Sinus

beat
Hybrid 

QRS shape



QRS KOMPLEKSİ ANALİZİ

•Bütün QRS kompleksleri benzer mi?
•QRS’in süresi nedir?

-0.12’nin altında mı?
-Geniş QRS kompleksi mi var?



• Süre > 0.12 sn 
• Geniş QRS varlığı; sağ veya sol dal bloğunu, 

ventriküler ritmi veya hiperkalemiyi gösterir.
• Patolojik Q dalgaları yoktur

• Q dalgaları; göğüs derivasyonlarında 
0.04sn. den kısa olmalı 

QRS KOMPLEKSİ ANALİZİ



Patolojik Q Dalgası

Süresi ≥ 0.04 sn., derinliği önündeki R dalgasının %25’inden 

(V4-V6’da %15’inden) fazla, nekrozu gösteren dalga…

V1-V3’deki Q dalgası genişliğine ve derinliğine bakılmaksızın 

patalojik olarak kabul edilir.

En az iki komşu derivasyonda bulunmalı…

Patolojik q dalgası, QS formasyonu, R kaybı şeklinde 

görülebilir…



Hipertrofiler



Sol dal bloğu

• QRS süresi ≥ 120 msn

• V5, V6 ve genellikle D1 ve aVL 

derivasyonlarında geniş ve çentikli R dalgaları

• V1 ve V2 derivasyonlarında küçük r dalgaları 

veya derin QS formu 

• Sol derivasyonlarda septal q dalgası kaybı



Sol dal bloğu



Sağ dal bloğu

• QRS süresi ≥ 120 msn

• Sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1 ve V2) 

geniş çentikli R dalgaları (rsr´, rsR´ veya rSR´)

• Sol prekordiyal derivasyonlarda (V5 ve V6) geniş 

ve derin S dalgaları

• Sekonder ST-T değişiklikleri(sol dal bloğu gibi)



Sağ Dal Bloğu



ST SEGMENT ANALİZİ

• QRS kompleksinin sonu ile T dalgasının 
başlangıcı arasındaki elektrokardiyogram 
bölümüdür. 

• Normalde izoelektrik hatta kaydedilir. 
• ST segmentinin izoelektrik çizginin altına 

inmesi veya üstüne yükselmesine ST sapması 
denir.

• ST segmentinin belirli değerlerden daha fazla 
çökmesi veya yükselmesi patolojiktir.



ST segment değişiklikleri
Yükselme? Çökme?

• Elektrodumuz zararlanmış alanı 
doğrudan görüyorsa ST segmenti 
yükselir.

• Elektrodumuz zararlanmış alanı, arada 
bulunan sağlam miyokard dokusu 
ardından görüyorsa ST segmenti çöker. 





İnfarktüs lokalizasyonları

• Anterior: V1-V6

• Anteroseptal: V1-V4,

• Anterolateral: V4-V6 

• Yüksek lateral: DI-aVL

• İnferior: D2-D3-aVF

• Posterior: V1- V2 de R/S oranı>1 ise



• Q dalgasının başından T dalgasının sonuna 
kadar geçen süredir. 

• Ventriküllerin depolarizasyon ve 
repolarizasyon süreçlerini kapsar. 

• Ortalama yaklaşık E: 440, K: 460, ms dir.
• QTc = QT/√RR

• Hipokalsemide uzar, hiperkalsemide kısalır.

QT İNTERVALİ  



Sinüs Nodundan kaynaklanarak atriyumları uyardıktan sonra AV 
noddan  geçerek his purkinje yolu ile ventrikülleri uyaran ritme denir. 

EKG Özelliği:  Düzenli bir ritim 
Hız 60-100 /dak.
Normal bir P dalgası 
QRS dar olacak ve p ile düzenli bir ilişki
ST segmenti izoelektirk hatta olacak -/+ olmayacak

Normal Ritim?



TEŞEKKÜRLER…

Soru?
Katkı?


