
KARDİYOLOJİ4
KALBİN FİZYOLOJİSİ

KALP SİKLUSU 
þ Kalp döngüsü kalbin kan ile dolduğu diyastol adı verilen bir gevşeme döneminden ve 

bunu izleyen sistol adı verilen bir kasılma döneminden meydana gelir. Uzun olan faz 
diyastol fazıdır. 

Kardiyak siklus

Ventriküllerin dolması (Diyastol) 

• İzometrik gevşeme: Sistol sonunda ventrikül içi basınç düşünce aort ve pulmoner 
kapak kapanır. Sonrasında kalp kası gevşemeye devam eder ve hacim değişmediği 
halde ventrikül içi basınç daha da düşer. Bu sürecin sonunda AV kapaklar açılarak 
ventriküler dolum başlar. 

 Kısacası, aort-pulmoner kapağın kapanması ile AV kapakların (mitral-triküspit) açılması 
arasında geçen süre izometrik gevşeme dönemidir.  

• Hızlı ventriküler doluş: AV kapakların açılması ile atriyumdaki kan hızla ventriküle 
boşalır. 

• Yavaş ventriküler doluş: Venlerden gelmeye devam eden az miktarda kan direkt 
ventriküle boşalır. 

• Atriyal sistol: Diyastolün son kısmında atriyumlar kasılır. Kanın ventriküle 
akışı için itici bir güç oluşturur. Bu durum ventrikül dolmasının yaklaşık %25’inden 
sorumludur. 

Ventriküllerin kasılarak boşalması (Sistol) 

• İzometrik kasılma: Diyastol sonunda kasılmanın başlaması ile ventrikül içi basınç 
aniden yükselir ve AV kapaklar kapanır. Kalp kası kasılmaya devam eder ve hacim 
değişmediği halde ventrikül içi basınç dahada yükselir. Bu sürecin sonunda aort 
ve pulmoner kapak açılarak ejeksiyon (fırlatma) fazına geçilir. 
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 Kısacası, AV kapakların (mitral-triküspit) kapanması ile aort-pulmoner kapağın açılması 
arasında geçen süre izometrik kasılma dönemidir. 

• Ventriküler ejeksiyon: Sol ventrikül basıncı 80 mmHg’yı geçtiği zaman aort 
kapak, sağ ventrikül basıncı 8 mmHg’yı geçtiği zaman pulmoner kapak açılır ve kan 
ventrikülden fırlatılır. 

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM MUAYENESİ 

İNSPEKSİYON 
þ Hastanın genel gözlemi kalp hastalıkları açısından önemli ipuçları sağlar. Tabloda 

inspeksiyon bulgusu ve ilişkili olabilecek kardiyovasküler hastalık gösterilmiştir. 

İnspeksiyon bulguları ve ilişkili olabilecek kardiyovasküler durumlar

İnspeksiyon bulgusu İlişkili olabilecek durum Eşlik eden bulgu 

Telanjiektazi 
(dudak, dil, mukoz membranlar) 

Osler-Weber-Rendu  
Sendromu 

Santral siyanoz (akciğerde 
sağ-sol şanta bağlı) 

Peteşi Trombositopeni 

Purpura 
Endokardit, lökositoklastik 
vaskülit 

Ekimoz 
Aspirin, warfarin, 
tiyenopirdin kullanımı 

Ksantom (tendon kılıfı ya da 
ekstensör bölgede lipid birikimi) 

Hiperlipidemiler 

Yaygın lentigolar (gövde ve 
boyunda kahverengi maküller) 

LEOPARD sendromu, Carney 
Sendromu 

ASD, atriyal miksoma, 
HKMP, kapak hastalığı 

Hipertolerizm, düşük kulak, küçük 
çene, boyunda yelelenme 

Noonan Sendromu, Turner 
Sendromu, Down sendromu 

• Noonan (pulmoner darlık) 
• Turner (aort koarktasyonu) 
• Down (AV kanal defekti)

Çomak parmak (tırnak kıvrım 
açısının arttığı durum) 

Santral şant Schamroth belirtisi 

Baş parmak hipoplazisi, üst 
ekstremite hipoplazisi 

Holt-Oram Sendromu ASD, 1. derece AV blok 

Araknodaktili 
(uzun, ince parmaklar) 

Marfan Sendromu 

Aort kökü dilatasyonu, 
aort diseksiyonu, lens 
dislokasyonu, dural ektazi, 
uzun bacak-kol, göğüs 
duvarı anormallikleri 

İki taraflı alt ekstremitede ödem 
Kalp yetmezliği, venöz 
yetmezlik 

Tek taraflı alt ekstremitede şişlik Derin ven trombozu Homans’ bulgusu 

Pectus excavatum 
(kunduracı göğsü, huni göğüs) 

Bağ dokusu hastalıkları 
(Marfan sendromu) 

Pectus carinatum (güvercin 
göğsü) 

Bağ dokusu hastalıkları 
(Marfan sendromu) 

PALPASYON 
þ Solda 5. İnterkostalin midklavikular hat ile kesişim noktası kalbin apeksi olarak değerlendirilir. 

Sol ventrikül sistolü bu bölgede küçük bir alanda apikal vuru olarak palpe edilir.
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þ Her sistolde sol parasternal kenarın yukarı doğru yer değiştirme hareketine parasternal 
lift denir. Palpasyonda da hissedilebilir. Parasternal lift, sağ kalp yetmezliği için 
karakteristiktir.

OSKÜLTASYON 

þ Kalp kapaklarına ait olaylarda duyulan seslerin en iyi oskülte edildiği dinleme odakları 
şunlardır: 
• Aort odağı: Sağda 2. interkostal aralık 
• Pulmoner odak: Solda 2. interkostal aralık 
• Triküspit odak: Solda 4. interkostal aralık 
• Mitral odak (Apeks): Sol orta klavikuler çizginin 5. interkostal aralığı kestiği nokta. 
• Mezokardiyak odak (Erb odağı): Solda 3. interkostal aralık. Aort yetmezliği 

ve Pulmoner yetmezlik üfürümü mezokardiyak odağa yayılır. Ventriküler septal 
defekt (VSD) üfürümü mezokardiyak odakta duyulur. 

Kalbin odakları

þ Birinci Kalp Sesi (S1) 

 S1, mitral ve triküspit kapakların kapanması sonucu oluşur. 

• S1’in şiddetlendiği durumlar: 

ü PR’nin kısalması (WPW sendromu)
ü Hiperkinetik durumlar (kalpte diyastol süresinin kısaldığı durumlarda S1 

şiddetlenir.) 
ü Mitral / triküspit darlıkları 

• S1’de yumuşamanın görüldüğü durumlar: 

ü Mitral / triküspit yetmezliği 
ü PR aralığının uzaması 
ü Bradikardi (kalpte diyastol süresinin uzaması ventrikülün sistole geçmesini 

uzatır.) 
ü Miyokardit ve miyokart infarktüsü (MI) (sol ventrikülün yetersiz kasılması 

sonucu) 
ü Kapak kalsifikasyonu hareketleri kısıtlar ve tüm kapaklarda ilgili seslerin 

yumuşamasına neden olur. 

þ İkinci Kalp Sesi (S2): 
 Önce aort (A2), sonra pulmoner kapağın (P2) kapanması sonucu oluşur. Ancak 

ikisi arasındaki aralık çok kısa olduğundan dolayı tek bir ses olarak algılanır. Ekspiryumda 
2. kalp sesi tek bir ses olarak duyulurken, inspiryumda sağ kalbin doluşu geciktiğinden 
dolayı P2 gecikir ve S2 çift ses olarak duyulur. Buna fizyolojik çiftlenme denir. 
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• S2 Geniş (Patolojik) Çiftlenme: Sağ ventrikülün sistolünün gecikmesi sonucu 
fizyolojik çiftlenmenin daha belirgin olmasıdır. 

  Görüldüğü durumlar: 

ü Sağ kalp patolojileri 
ü Sağ dal bloğu 
ü Pulmoner emboli ve pulmoner hipertansiyon 
ü Pulmoner stenoz 
ü Soldan sağa şant 
ü Sol ventrikül kaynaklı ekstra sistol, mitral yetmezliği, mitral stenoz 

• Paradoksal Çiftlenme: Sol ventrikül sistolünün gecikmesi sonucu pulmoner 
komponentin aortik komponentin önüne geçmesi sonucunda oluşur. 

  Görüldüğü durumlar: 

ü Sol kalp patolojileri (mitral kapak hastalıkları hariç)
ü Sol dal bloğu 
ü Sistemik hipertansiyon 
ü Aort stenozu 
ü Koroner arter hastalığı 
ü Patent duktus arteriyosus 

• S2 Sabit Çiftlenme: Prototipi atriyal septal defekttir. Atriyal septal defekt 
varlığında, sol atriyumdan sağ ventriküle geçen kanın oluşturduğu volüm yükü 
sağ kalbin sistolünü uzatır; bu durumda P2 sürekli gecikir ve sabit çiftlenme 
gerçekleşir. 

• S2’nin Tek Duyulduğu Durumlar: Ağır darlıklarda ve yapısal anomalilerde S2 tek 
duyulabilir. Bu durumun prototipi Fallot tetralojisidir. Görüldüğü diğer patolojiler: 
Ağır pulmoner stenoz, ağır aort stenozu. 

S2 çiftleşmesi                                          

Geniş S2 çiftleşmesi Paradoks S2 çiftleşmesi

Sağ dal bloğu Sol dal bloğu

Pulmoner hipertansiyon Sistemik hipertansiyon

Pulmoner stenoz Aort stenozu

Soldan sağa sant Patent duktus arteriyosus

Pulmoner emboli Hipertrofik kardiyomiyopati

Sol pacemaker Koroner arter hastalığı

Sağ pacemaker

þ Üçüncü Kalp Sesi (S3-Ventriküler galo): 
 Kanın ventriküle hızlı doluşu sırasında erken diyastol fazında, papiller kas ve mitral 

ringin titreşimi sonucunda oluşur. 

 Görüldüğü durumlar: 
• Çocuk ve genç adölesanlarda fizyolojik (>40 yaş üstünde patolojiktir) 
• Gebelik (ilk 12 hafta, volüm yüklenmesi sonucu) 
• Konjestif kalp yetmezliği (en sık neden) 
• Mitral yetmezlik, triküspit yetmezliği 
• Miyokardit 
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þ Dördüncü Kalp Sesi (S4- Atriyal galo): 

 Geç diyastol fazında, sertleşmiş ventriküle karşı kanı gönderebilmek için güçlü atriyal 
kontraksiyonlara bağlı oluşur. Atriyal galo olarak da adlandırılır. Genellikle ventriküler 
doluşta atriyal kontraksiyonun önemli olduğu ventriküler hipertrofi durumlarında 
duyulur. 

• Sol kalp S4: Sistemik hipertansiyon (en sık), aort stenozu, hipertrofik 
kardiyomiyopati 

• Sağ kalp S4: Pulmoner stenoz, pulmoner hipertansiyon 
• S4’ün duyulmadığı durum: Atriyal fibrilasyon 

@ S3: En sık nedeni konjestif kalp yetmezliği 
S4: En sık nedeni hipertansiyon 

þ Sistolik Klikler: Sistolik klikler ejeksiyon ve ejeksiyon olmayan (non-ejeksiyon) klikler 
olarak ikiye ayrılır. 

• Sistolik ejeksiyon klikleri: Yüksek perdeli olup erken sistolde karotis vurusu 
ile eş zamanlı duyulan seslerdir. Özellikle konjenital biküspit aortik kapak ve 
konjenital pulmoner darlıkda duyulur. 

• Non - ejeksiyon klikler: Karotis vurusundan sonra duyulan sistolik sestir. En sık 
nedeni mitral valv prolapsusudur. 

@ İnspirasyonda şiddeti azalan sağ taraflı tek patoloji, pulmoner 
ejeksiyon kliğidir.

þ Açılma Sesi (Opening Snap): Özellikle mitral darlığında duyulur. Diyastolde S2’ 
den hemen sonra ortaya çıkar. S2-OS aralığı, mitral darlığın şiddeti ile ters 
orantılıdır. 

þ Tümör Plop: Atriyal miksomada duyulur. Diyastolde miksomanın mitral kapaktan 
geçerek ventriküle düşüşü ile oluşur.     

þ Perikardiyal Ses (Knock): Konstriktif perikarditte duyulan erken diyastolik bir sestir. 
Konstriktif perikarditte sert perikarda bağlı olarak ventrikül gevşemesinin ani kesilmesi 
sonucu oluşur.   

þ Perikardiyal frotman (sürtünme ses): Akut perikarditte duyulan bir sestir. Özellikle 
sistal fazında daha net duyulmaktadır.  

þ Sumasyon galosu: S3 ve S4’ün birlikte duyulmasıdır. En sık konjestif kalp 
yetmezliğinde duyulur. 

@ Aort darlığı dışında hiçbir üfürüm boyna yayılmaz. 

ÜFÜRÜMLER 

Kanın akışı esnasında ortaya çıkan türbülansa bağlı duyulan seslerdir. Her zaman kalp 
hastalığını göstermezler, fizyolojik nedenlere de bağlı oluşabilirler (masum üfürümler). 

Üfürümler şiddetine göre 1’den 6’ya kadar derecelendirilirler. Şiddeti 4 ve üzerinde olan 
üfürümler palpe (thrill) edilebilir. 

Üfürümlerin duyulduğu faz, yayılımı ve manevralar ile değişkenliği nedeni belirlemeye 
yönelik önemli özelliklerdir. 


