
Prof. Dr. Fethi KILIÇASLAN











İ.Mavioğlu, 2010











Normal Sinus Ritmi Kriterleri

1. Frekans = 60 - 100 atım/dak
2. Ritm = düzenli
3. P-dalgaları = normal ve yalnız QRS kompleksinden

önce bulunması.
4. P-R aralığı = 0.12-0.20 s
5.QRS komplekslerinin birbirine benzer olması ve
sürelerinin 0.09 sn’den uzun olmaması.



EKG İLE KALP HIZI ÖLÇÜMÜ

Dakikada kaç atım ?

a) Atrial Frekans:  P dalgalarını say 
b) Ventriküler Frekans:  QRS- komplekslerini say

Normal sinüs ritminde P dalgaları ve QRS
komplekslerinin sayıları eşittir.

c) Kalp hızını bulmak için pratik yöntem :
* 6 saniyelik bir dilimdeki QRS sayısı x 1 0
* 300/R- R aralığındaki büyük kutu sayısı
* 1 500/R- R aralığındaki küçükkutu sayısı

Normal : 60-100/dk.
Bradikardi : 50-60/dk altı
Taşikardi : 100/dk üzeri



KALP HIZI



Sinüs Ritmi
� Tüm kalp (atriyum ve ventrikül) depolarizasyonu 

sinüs nodundan kaynaklanan elektriki stimülüs ile 
oluşur.

� Tamamen düzenli değildir.
� Özellikle bradikardik sinüs ritminde %15 den fazla 

değişim varsa sinüzal aritmiden bahsedilir.
� Özellikle sağlıklı genç kişilerde bu dalgalanma 

%50 olabilir.



Sinüs Ritmi
� Sinüs ritmi dediğimizde bütün kalbin (atriyum ve 

ventrikül) depolarizasyonunun sinüs nodundan 
kaynaklanan elektriki stimülüs ile oluştuğu; 
anlamı çıkar

� Normal hız: 60-100/dk.
� Bradikardi 50-60/dk altı
� Taşikardi 100/dk üzeri



Sinüs Bradikardisi
� Özellikle istirahatte ve atletlerde normal varyant 

olarak.

� 40/dk altında gençlerde erkeklerde %24, kadınlarda 
%8 oranında izlenir.

� Ayırıcı tanı: Hipotiroidi, KİBAS, Kc hastalıkları, kapak 
cerrahisi sonrası, Hasta sinüs sendromu





Normal Sinus Rhythm



Sinus Bradycardia



İLETİ BOZUKLUK YERLERİ

� Sinoatrial düğüm
� Atriyumlar
� AV düğüm
� Ventrikül içi iletim yolları
� Ventriküller



SİNÜS DÜĞÜMÜ
� Sinoatriyal blok

� SA tam blok
� SA ikinci derece blok
� SA birinci derce blok



SİNOATRİYAL BLOK
� Sinüs düğümü iletisi atriyuma geçemez
� İleti ya gecikmiş yada blokla karşılaşmıştır
� Birinci derce SA Blokta

� İleti zamanı uzamış ancak 1:1 ileti vardır
� İkinci derece SA blokta bazı sianoatriyal uyarılar 

atriyuma iletilemez
� Üçüncü derece SA blokta ileti tamamen blokludur.

� Sinüs düğüm aktivitesini yüzey EKG’de 
izleyemediğimiz için P dalga aktivitesinden 
yararlanmamız gerekir.



SA blok : SA düğümden uyaran çıkışında yetersizlik.

SA blok ve blok döneminde AV düğüm ritmi



AV blok : Atriyumlardan ventriküllere uyaranların yavaş geçmesi
veya geçememesi.

• Birinci-derece AV blok: AV düğümde ileti yavaşlamıştır.

• İkinci-derece AV blok: Yalnız bazı atriyal uyaranlar
ventriküllere geçer. Her iki, üç veya dörtte biri.

• Üçüncü-derece AV blok (tam blok): Hiçbir uyaran
atriyumlardan ventriküllere geçemez.
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First Degree A-V Block



Second Degree A-V Block – Mobitz Type II



Second Degree A-V Block – Mobitz Type I – Wenckebach Block



Third Degree (Complete) A-V Block



AV TAM BLOĞUN ETYOLOJİSİ VE KLİNİK 
ÖNEMİ
� SUPRA-HİS

� En sık inferior MI ile beraber (%8) izlenir. Saatler-günler 
boyunca sürebilir. %90 geri döner.

� Dijital zehirlenmesinde izlenir. Kesilince düzelir.
� Sarkoidozis, borreliozis, konjenital AV blok.
� AV tam blok nedeni ile Kalıcı PM takılanların %10’unda 

supraHis defekti vardır.



AV TAM BLOĞUN ETYOLOJİSİ VE 
KLİNİK ÖNEMİ

n İNFRA-HİS
– Genellikle koroner arter hastalığına veya ileti 

sisteminin fibrozisine (Lenegre hastalığı) 
bağlıdır.

– Büyük arterlerin düzeltilmiş transpozisyonu
– His yokluğu
– AV tam blok nednei ile kalıcı PM takılı 

hastaların %90’ında infraHisian blok vardır.
– Tedavi edilmeyen infraHisian AV tam bloklu 

hastalrın 1 yıl içinde mortalitesi %50 dir.



�Öykü
� Çarpıntı
� Nefes darlığı
� Göz kararması, baş dönmesi
� Bayılma

�Fizik muayene
� Bradikardi 
� Hipotansiyon

KLİNİK



TANI

�Öykü
�Fizik muayene
� EKG
� Uzun süreli ritm kaydı

� Holter
� Loop recorder

� Olay kaydedici “Event recorder”
� Implantabl loop recorder

� Efor testi: Efora nabız cevabı
� Elektrofizyolojik çalışma 



EFÇ

n EFÇ, aritmi tanısı için uygulanan bir testtir. 

n Koroner anjiyografiye gibi lokal  anestezi ile yapılır.

n En sık femoral ven, femoral arter ve juguler ven 
kullanılır. 

n Kateterin kalp içindeki hareketi floroskopi ile izlenir.

n Yaklaşık 30-45 dakika sürmektedir.



EFÇ
� İletim sisteminin değerlendirilmesi

� SA nod, AV nod, His …
� Aritmilerinin anatomik / elektrofizyolojik zemini ?

� ikili AV iletim fizyolojisi
� aksesuar yol yeri
� taşikardi odakları

� Aritmilerin elektrofizyolojik özellikleri ?
� reentry, anormal otomatizma …

� İlaç etkileri ?





n Şu hastalar EFÇ ve ablasyon tedavisine 
adaydır

n Çarpıntı yakınması olan hastalar

n Taşikardisi olan hastalar

n Bradikardisi olan hastalar

n Senkop nedeni olarak ritim bozukluğu düşünülen hastalar

n Kardiyak arrest yaşayan hastalar

n Kalp yetmezliği bulunan hastalar

n Wolff Parkinson White Sendromu bulunan hastalar


