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EKG OKUMA

KALP ANATOMİSİ  

• Kalp orta mediastende orta hattan 2/3 sola doğru yerleşen muskuler bir organdır. Kalp 
inferiordan diyafragma ile, anteriorda sternum ve kaburgalar ile, lateralde plevra ile ve 
posteriorda da özefagus, desendan aorta ve vertabralarla sınırlandırılmış ve fibroz bir 
perikardla sarılmıştır. 

• Kalbe önden bakıldığında gözle görülen yapılar sağ atriyuma boşalan vena cava süperior ve 
inferior, sağ ventrikül (en ön pozisyonda duran boşluktur), asendan aorta ve arkus aorta,  
pulmoner arter, sol atriyum apendiksi, sol ventrikülün bir kısmıdır. 

• Sağ kalp ön yüzün büyük bir kısmını oluştururken, sol kalp çoğunlukla arka tarafta kalır. 
• Kalp dört boşuklan oluşmaktadır. Sağ ve sol atriyum (vücut ve akciğerlerden kan alan 

zayıf kasılan boşluklardır), sağ ve sol ventriküller müsküler yapıda pompalama yapan 
boşluklardır. 

PERİKARD  

• Perikard, kalbi ve büyük damarları çepeçevre saran ve 10 mL ila 50 mL arasında 
perikardiyal sıvı içeren kesedir. Perikard kalbin mediastendeki pozisyonu sağlamakta, 
kalbin yüzeylerini yağlamakta ve enfeksiyondan korumaktadır. 

• Perikard kalbi, vena kavanın bir kısmını, asendan aortanın büyük bir kısmını, ana  
pulmoner arter ve dört pulmoner venleri kapsamaktadır. 

• Perikard iki tabakadan oluşmaktadır. Fibroz yada paryatel perikard dış tabakayı, seroz 
yada visseral perikard kalbin yüzeyinde ince bir mezotelyal tabaka oluşturmaktadır. 

• Marshall ligamenti embriyonik sol süperior vena kavanın artığını içeren perikardın 
katıdır.  
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KALP BOŞLUKLARI  

Sağ atriyum  

• Sağ kulakçık atrium süperior vena kava, inferior vena cava ve koroner sinüs ve 
tabasian venlerinden kan alan düşük basınç direnci olan boşluktur. 

• Kapanmış foramen ovaleyi temsil eden fossa ovalis interatriyal septumda bulunur. 
Patent foramen ovale (foroman ovalenin açık kalması) yaklaşık üçte bir insanda 
bulunur. Paradoksal embolilere neden olabilir.

• Krista terminalis sağ kulakçığın serbest duvarında bulunur ve düz olan arka kısmını 
muskuler yapıda olan ön kısmından ayıran C şeklinde muskuler çıkıntıdır. Pektinat 
kaslar krista terminalisten tarak şeklinde yükselen ve öne doğru uzanan kaslardır.

• Sağ atriyumun alt medial kısmında Koch üçgeni AV nodu ve proksimal His demetini 
örter. 

Sağ ventrikül  

• Sağ ventrikül kalbin en önünde bulunan boşluktur. Sağ ventrikülde trabeküla karnea 
denilen kas lifinden oluşan yapılar bulunur. Sağ ventrikülde üç adet papiller adele 
bulunur ve bunlardan çıkan korda tendinealer trikuspit kapakçıklara bağlanır. 

• Krista supraventrikülaris sağ ventrikülün giriş ve çıkışlarını ayırır. 

• Moderatör band distal septum ile sağ karıncığın serbest duvarını anterior papiller 
kaslara bağlayan kavite içi müsküler köprüdür. 

Sol Atriyum  

• Sol atriyum, sağ atriyumdan daha küçük ancak daha kalın duvarlı ve basıncı daha 
fazladır. Dört adet pulmoner venden temizlenmiş kanı alır ve kasılması ile yaklaşık 
20 ila 30 mL arası atım hacmi oluşturur. Sol atriyum sağ atriyumdan farklı olarak 
duvarları düz yapıdadır ve sol atriyal apendiks dışında pektinat kaslar yoktur. Sol 
atriyal apendiks sol sirkumfleks arteri örter. Sol atriyum kasılma sırasında pulmoner 
venlere reflüyü önelemek için pulmoner venlerin içerisine değişlen mesafelerde 
uzanmaktadır.  
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Sol Ventrikül  

• Sol ventrikül sağ ventrikülden daha kalın ve daha yüksek basınçlı musküler boşluktur. 
Sol ventrikülde anterolateral ve posteromedial olmak üzere iki adet papiller adale 
bulunmaktadır. Papiller adalelerin değişken sayıda başları bulunur ve bunlardan 
korda tendinealar çıkıp mitral kapağa bağlanır ve sistol sırasında atriyuma sarkmasını  
önler. 

• Bazen gerçek kordaların yanı sıra false kordalar olur ve bunlar mitral kapakçığa 
bağlanmaz. False kordalar (tendonlar) sol ventrikül duvarlarını, papiller kasları ve 
septuma bağlayabilir ve iletken liflerin uzantılarını içerebilir. 

KALP KAPAKÇIKLARI  

Trikuspit kapak  

• Trikuspit kapakçık kalp kapakçıklarının en büyüğü olanıdır. Üç adet yaprakçığı 
vardır ve anatomik lokalizasyonuna göre isimlendirilir. En büyüğü ve hareketli olan 
anterior yaprakçık, en küçük olan posterior yaprakçıktır ve en az hareketli olan septal 
yaprakçıktır. 

Pulmoner Kapak  

• Kalbin en ön pozisyonunda olan kapaktır ve sağ ventrikül çıkış yolu ile ana pulmoner 
arter arasında bulunur. Sağ, sol ve anterior kuspisten oluşur. 

Mitral kapak  

• Sol atriyum ve sol ventrikül arasında yerleşir. Mitral kapağin normal fonksiyon 
görmesi için  yaprakçıklar, kommissurlar, anulus, korda tendinealar, papiller kaslar 
ve sol ventrikülün sağlam olması gerekir. Anterior ve posterior olmak üzere iki adet 
yaprakçıktan oluşur. 

Aort kapak  

• Sol ventrikül ile aort arasında bulunur. Sağ, sol ve nonkoroner kuspis olmak üzere üç 
adet semilunar yaprakçıktan oluşur. Yaklaşık %1-2 oranında iki kuspisden oluşur. 
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KORONER ARTERLER  

• Koroner arterler kalbin yüzeyinde kalp boşlukların arasındaki AV ve interventriküler 
çizgide yerleşen aortanın ilk dallarıdır. 

• Sağ koroner arter sağ AV olukta yer alır. Sağ koroner arter kalbin crux seviyesinde posterior 
desendan ve AV dala ayrılır. Posterior desendan arter de posterior interventriküler sulkusu 
takip eder ve interventriküler septumun alt kısmını kanlandırır. AV dal cruxtan sonra 
posterolateral dallara ayrılır. Dominant sağ koroner arter posterior desendan arter, AV 
dal ve posterolateral dalları sağlar. Dominant olmayan sağ koroner arter ise cruxa 
ulaşamayan küçük bir damardır. 

• Sağ koroner arterin birinci dalı sağ ventrikülün çıkış yolunu kanlandıran konus dalıdır. 
Sağ koroner arterin ikinci dalı SA noduna giden daldır.  Daha sonra sağ atriyuma ve sağ 
ventriküle giden dallar verir. 

• Sol sinüs valsalvadan sol ana koroner arter çıkar ve sol ön inen arter ve sol sirkumfleks 
arter olmak üzere ikiye ayrılır. % 30 oranında intermedier arter olarak üç dala ayrılır. 

• Sol ön inen arter, anterior interventriküler sulkusta ilerler. Sol ventrikülün anterolateral 
duvarını ve septumun büyük kısmını kanlandırır. Diyagonel ve septal perfaratör dallara 
ayrılır.

• Sol sirkumfleks arter kalbin lateral kısmını besler. Sirkumfleks arterin çapı sağ koroner 
arterin çapı ile ters orantılıdır. 




