
Sydämen rakenne ja toiminta 

 

Kaavakuva 

1. Oikea eteinen 

2. Vasen eteinen 

3. Yläonttolaskimo 

4. Aortta 

5. Keuhkovaltimo (keuhkovaltimorunko 

haarautuu oikeaksi ja vasemmaksi 

keuhkovaltimoksi) 

6. Keuhkolaskimo (molemmista keuhkoista 

tulee kaksi laskimoa) 

7. Hiippa- eli mitraaliläppä 

8. Aorttaläppä 

9. Vasen kammio 

10. Oikea kammio 

11. Alaonttolaskimo 

12. Kolmipurje- eli trikuspidaaliläppä 

13. Keuhkovaltimon läppä 

 

Sydän on jakautunut neljään onteloon; oikeaan ja vasempaan eteiseen sekä oikeaan ja vasempaan 

kammioon. Sydämeen tullessaan veri saapuu aina ensin eteiseen, josta se kulkeutuu läppien ohi saman 

puolen kammioon ja sieltä edelleen takaisin verenkiertoon. Veri tulee sydämeen aina laskimoita eli veenoja 

pitkin ja lähtee valtimoita eli arterioita pitkin. Eteisen vaikutus pumppaustyöskentelyssä on melko pieni, sillä 

normaalioloissa veri valuu suoraan suonista kammioon 

pysähtymättä juurikaan eteisessä. Vain rasituksessa eteisten 

pumppaustoiminnalla on merkitystä. 

Vähähappinen veri saapuu kudoksista oikealle puolelle sydäntä, 

josta sydän pumppaa sen keuhkoihin. Runsashappinen veri palaa 

keuhkoista vasemmalle puolelle, josta se puolestaan pumppautuu 

ympäri kehoa. 

 

Sydämen seinämät koostuvat sydänlihassoluista, joilla on kuitenkin 

suora yhteys toisiinsa solujen päissä olevien yhdyslevyjen kautta. 

Näissä levyissä olevien aukkoliitosten kautta ionit pääsevät suoraan 

solusta toiseen kuten myös depolarisaatio, joten sähköimpulssit 
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kulkevat nopeammin koko sydänlihakseen. Kammioiden ja eteisten välillä oleva sideskudoslevy estää 

kuitenkin impulssien kulkua. Sidekudoslevyn läpi sähköimpulssit pääsevät vain erityistä 

impulssinjohtojärjestelmää pitkin. 

 

Vähähappinen veri saapuu kudoksista oikealle puolelle sydäntä, josta sydän pumppaa sen keuhkoihin. 

Runsashappinen veri palaa keuhkoista vasemmalle puolelle, josta se puolestaan pumppautuu ympäri kehoa. 

Sydämen seinämät koostuvat sydänlihassoluista, joilla on kuitenkin suora yhteys toisiinsa solujen päissä 

olevien yhdyslevyjen kautta. Näissä levyissä olevien aukkoliitosten kautta ionit pääsevät suoraan solusta 

toiseen kuten myös depolarisaatio, joten sähköimpulssit kulkevat nopeammin koko sydänlihakseen. 

Kammioiden ja eteisten välillä oleva sideskudoslevy estää kuitenkin impulssien kulkua. Sidekudoslevyn läpi 

sähköimpulssit pääsevät vain erityistä impulssinjohtojärjestelmää pitkin. 

 

Sydämen toimintakierto 

Sydämen toimintakierto perustuu paine-eroihin, jotka johtuvat kammioiden supistumisesta ja laajenemisesta, 

sekä läppiin, jotka estävät veren kulkeutumisen väärään suuntaan. Eteisten ja niihin laskevien laskimoiden 

välillä ei kuitenkaan ole läppiä. Niitä ei tarvita, koska paine eteisissä on aina melko pieni ja eteisten 

supistuminen pienentää hieman laskimoiden tuloaukkoja. Näin verta pääsee virtaamaan vain vähän takaisin 

laskimoihin. Kun veri saapuu eteiseen, eteis-kammioläppä ei aukea ennen kuin kammion lihakset 

rentoutuvat ja kammio laajenee. Tällöin myös siellä oleva paine alenee ja laskee eteisten painetta 

pienemmäksi, ja veri virtaa eteisestä kammioon kunnes siellä on eteistä vastaava paine. Tässä vaiheessa 

alkaa yleensä kammioiden supistus, joka nostaa kammion paineen eteisen painetta suuremmaksi. Tällöin 

eteis-kammioläpät painuvat kiinni eteisiin pyrkivän veren painaessa ne kiinni. Kammion paine nousee 

kammion seinämän lihasten supistuessa kunnes kammion paine tulee suuremmaksi kuin aortan tai 

keuhkovaltimorungon, jolloin kammio-valtimoläppä avautuu. Kun kammio on tyhjä, sen paine on pienempi 

kuin valtimon paine, jolloin takaisin kammioon pyrkivä veri työntää kammio-valtimoläpän kiinni. 

Veren virratessa eteisestä kammioon sydänlihakset rentoutuvat hetkellisesti sekunnin muutaman 

kymmenesosan ajan. Vaikka se ei tunnu paljolta, sydän ehtii levätä vuorokauden aikana noin neljä tuntia. 

Liiallinen stressi lisää sydämen lyöntitiheyttä, jolloin lepäämiseen jää vähemmän aikaa ja sydän altistuu 

vaurioille. 

 

Impulssijärjestelmä 

Sydän pystyy sykkimään ilman ulkopuolelta tulevia ärsykkeitä vaikka sitä hermottaakin autonominen 

hermosto. Sydämen sykkeen aiheuttavat solmukesolut (sinus-ja eteis-kammiosolmukkeen solut), jotka 

depolaroituvat (aktivoituvat) itsestään ja aiheuttavat näin aktiopotentiaaleja. Nopeimmin depolaroituminen 

tapahtuu yleensä sinussolmukkeessa, joka sijaitsee sydämen oikeassa eteisessä lähellä yläonttolaskimoa. 

Solmukesolujen lepojännite on normaalia pienempi (normaalisti noin -80 mV, solmukesoluissa jopa vain -55 

mV). Solujen solukalvo lisäksi läpäisee muita sydänlihassoluja paremmin natriumia, jolloin solun sisään 
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vuotava natrium saa solun muutenkin pienen jännitteen helposti nostettua kynnysarvoon, josta seuraa 

kalsiumin vapautuminen sytoplasmaan sarkoplasmaattisesta kalvostosta ja solun supistuminen. 

Ulkopuolinen hermosto ja hormonit joko nopeuttavat tai hidastavat impulssien tahtia ja samalla sydämen 

lyöntitiheyttä. Jos sinussolmuke ei jostain syystä laukaise aktiopotentiaalia, sitä voi korvata jokin 

impulssijärjestelmässä myöhemmin olevista kohdista (eteis-kammiosolmuke tai kammioiden väliseinässä 

kulkevat Purkinjen säikeet). Sydämen syke on kuitenkin sitä hitaampaa, mitä kauempana sinussolmukkeesta 

impulssit kehittyvät. 

Sinussolmukkeesta aktiopotentiaalit etenevät 

erikoistuneita lihassoluja pitkin 

eteiskammiosolmukkeeseen, josta ne jatkavat 

yhtenäisessä kimpussa (Hisin kimpussa) eteisten ja 

kammioiden välillä olevan sidekudosseinän läpi 

eteenpäin, lopulta päätyen kammioiden seinämiin. 

Aktiopotentiaali hidastuu eteis-kammiovälissä olevassa 

sidekudoslevyssä, jotta eteiset ehtivät supistua ennen 

kammioita. Signaalin tulee puolestaan ehtiä joka 

puolelle kammioita lähes samanaikaisesti, jotta 

kammiot tyhjenisivät tehokkaasti. Tästä huolehtivat 

erityisen nopeasti impulsseja kuljettavat Purkinjen 

säikeet, jotka haarautuvat Hisin kimpusta ja päättyvät 

lopulta lihassolujen pintaan. Tätä järjestelmää 

kutsutaan impulssinjohtojärjestelmäksi. Se kuljettaa 

aktiopotentiaalit eteisiin ja kammioihin huomattavasti 

tavallista lihaskudosta nopeammin ja saa kammiolihaksen supistumaan lähes yhtäaikaisesti. Sydämen kärki 

supistuu kuitenkin hieman aiemmin, jotta veri virtaisi tehokkaammin kammioista valtimoihin. 

 

 

EKG 
 

Sydänsähkökäyrä eli elektrokardiogrammi (lyh. EKG) on sydämen toimintaan liittyviä sähköimpulsseja ja 

sitä kautta sydämen toimintaa kuvaava käyrä. Myös nimitystä sydänfilmi käytetään arkikielessä. Menetelmä 

on nimeltään elektrokardiografia. Se on ei-invasiivinen, edullinen ja erittäin yleinen tutkimus 

lääketieteellisessä diagnostiikassa. 
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EKG-käyrästä voidaan nimetä aaltoja ja komplekseja, jotka kuvaavat 

sydämen eteisten ja kammioiden toiminnan eri vaiheita. Normaalissa 

EKG:ssä ensimmäinen heilahdus on P-aalto, joka kuvaa eteisten 

aktivoitumista. P-aallon ensimmäinen puolikas kuvaa oikean eteisen 

aktivaatiota, jälkimmäinen puolikas vasemman eteisen aktivaatiota. 

Tämän aallon jälkeen seuraa pieni tasainen väli, PQ-väli, jonka aikana 

supistumisimpulssi kulkee eteis-kammiokimppua kammioihin. PQ-välin 

aikana mikään sydämen osa ei supistu tai relaksoidu, joten EKG-käyrä 

näyttää suoraa viivaa. Kammioiden supistusta kuvaa QRS-kompleksi, 

joka koostuu kolmesta eri jännitepiikistä (piikit Q, R ja S). QRS-kompleksin jälkeen seuraa taas hetken 

tasainen väli, ST-väli, jolloin kammiot pysyvät supistuneina. Viimeinen heilahdus EKG:ssä on T-aalto, joka 

kuvaa kammioiden palautumista lepotilaan. Eteisten palautumista lepotilaan ei yleensä näe EKG:sta, sillä se 

tapahtuu kammioiden aktivaation aikaan, ja jää sen "alle". 

 

EKG-käyrä muodostuu (yleensä) 12 eri kytkennän piirtämistä sydämen sähköisen toiminnan merkeistä. Kun 

sydänlihassolu supistuu tai rentoutuu, sen solukalvon yli vallitseva jännite muuttuu. Sydämessä eri alueiden 

sydänlihassoluryhmät aktivoituvat normaalisti järjestyksessä (oikean eteisen sinussolmuke-oikea eteinen-

vasen eteinen-kammioiden väliseinä-kammioiden seinämät), ja näiden aktivaatiojännitteiden kulkusuunnista 

voidaan muodostaa sydämen aktivaation sähköinen vektori (se suunta, jossa suurin solumäärä aktivoituu 

tietyllä ajan hetkellä). Kytkennät piirtävät ylös- tai alaspäin suuntautuvaa viivaa riippuen siitä, tuleeko 

sydämen sähköinen vektori tietyllä hetkellä niitä kohti vai suuntautuuko se niistä poispäin. Jos missään 

sydämen kohdassa ei tapahdu supistusta tai relaksaatiota, EKG-käyrä piirtää tasaista viivaa. 

Normaalissa EKG:ssa sydäntä tutkitaan raajakytkentöjen avulla frontaalitasossa (edestäpäin) sekä 

rintakytkentöjen avulla horisontaalitasossa (vaakatasossa). 

 



 

Raajakytkentöjä (molemmista käsistä ja vasemmasta jalasta jännitettä mittaavia kytkentöjä) on kuusi: I, II, III, 

aVL, aVR ja aVF. I-kytkennässä positiivisena napana on vasen käsi ja negatiivisena oikea käsi, eli vasenta 

kättä lähestyvät impulssit piirtyvät positiivisina (ylöspäin paperilla) ja oikeaa kättä lähestyvät impulssit 

negatiivisina (alaspäin paperilla). II-kytkennässä positiivisena napana on vasen jalka, negatiivisena oikea 

käsi, ja III-kytkennässä positiivisena on vasen jalka, negatiivisena vasen käsi. aVR-kytkennässä oikea käsi 

on positiivinen, vasen käsi ja jalka yhdessä toimivat negatiivisena napana. aVL-kytkennässä positiivisen 

navan muodostaa vasemman käden kytkentä, negatiivisena napana toimivat oikean käden ja vasemman 

jalan kytkennät, ja aVF-kytkennässä vasen jalka on positiivinen, molemmat kädet yhdessä negatiiviset. Näin 

saadaan kuusi kytkentää, jotka katsovat sydäntä eri suunnista: aVR katselee sydäntä oikealta olkapäältä, 

aVL vasemmalta olkapäältä, I suoraan vasemmalta, II viistosti alavasemmalta, aVF suoraan alhaalta ja III 

viistosti alaoikealta. Matemaattisesti seuraavat yhtälöt ovat voimassa : 

 

I+III=II 

aVR = -(I + II)/2 

aVL = I - II/2 

aVF = II - I/2 

 

Rintakytkentöjä on myös kuusi: V1, V2, V3, V4, V5 ja V6. Ne mittaavat jännitettä rintakehän päältä. V1-

kytkentä katsoo sydäntä oikealta päin aivan rintalastan vierestä neljännestä kylkivälistä. V2-kytkentä 

tarkastelee sydäntä rintalastan vasemmalta puolelta neljännestä kylkivälistä. V3 on tarkalleen V2:n ja V4:n 

välissä. V4-kytkentä laitetaan keskisolisviivaan viidenteen kylkiväliin, eli suunnilleen samaan linjaan nännin 

kanssa. V5 tulee V4:n ja V6:n väliin, ja V6 tulee keskiaksillaarilinjaan eli kainalon keskiosan linjaan ja 

samalle linjalle horisontaalitasossa kuin V4. Ne siis katsovat sydäntä eri kulmista rintakehältä. Kaikki 



rintakytkennät ovat unipolaarisia kytkentöjä, eli ne vertaavat mittaamaansa jännitettä nollaan, eivät toiseen 

kytkentään. 

Rintakytkentöjä voidaan tarvittaessa laittaa koko rintakehän ympäri. Tällöin selkärangan viereen tuleva 

kytkentä on vasemmalla puolella V9, ja oikealle puolelle tulevat vasemman puolen peilikuvana kytkennät 

V3R-V9R. (V1:sta ja V2:sta ei ole oikean puolen R- eli peilikuvakytkentöjä, koska V1 on V2:n peilikuva). 

Lisäksi voidaan käyttää ruokatorvielektrodia, jos halutaan tutkia sydämen takaseinämän tapahtumia 

mahdollisimman tarkasti. Rasitus-EKG antaa tietoa sydämen suorituskyvystä, ja siinä tutkitaan kaikkien 16:n 

rintakytkennän käyrät. Lapsilta EKG:ta otettassa tutkitaan usein V4R-kytkentä. 

 

EKG antaa tietoa sydämen tilasta. Se kertoo sydämen sykkeen, kuvaa sydämen sähköistä johtumista sekä 

rajoitetussa määrin sydänlihaksen arpia, sydäninfarktia, sen vaihetta ja sijaintia, sekä jossain 

määrin nestetasapainon häiriöitä ja myrkytystiloja. Myös erilaiset sydämen tulehdustilat kuten 

sydänlihastulehdus (myokardiitti) ja sydänpussintulehdus (perikardiitti) näkyvät EKG:n muutoksina. 

Jokaisella ihmisellä on aivan omanlaisensa EKG-käyrä, ja EKG-käyrän ulkonäkö voi vaihdella eri 

mittauskertojen välillä huomattavasti. 

 

P wave 

(electrocardiography) 

During normal atrial depolarization, 

the main electrical vector is 

directed from the SA node towards the 

AV node, and spreads from the 

right atrium to the left atrium. This 

turns into the P wave on the ECG. 

QRS complex 

The QRS complex is a recording of a 

single heartbeat on the ECG that 

corresponds to the depolarization of 

the right and left ventricles. 

PR interval 

The PR interval is measured from the 

beginning of the P wave to the 

beginning of the QRS complex. 

It is usually 120 

to 200 ms long. 

ST segment 

The ST segment connects the QRS 

complex and the T wave. 

It has a duration 

of 0.08 to 0.12 sec 

(80 to 120 ms). 

T wave 

The T wave represents the 

repolarization (or recovery) of the 

ventricles. The interval from the 

beginning of the QRS complex to the 

apex of the T wave is referred to as 

theabsolute refractory period. The 

last half of the T wave is referred 

to as the relative refractory 
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period (or vulnerable period). 

QT interval 

The QT interval is measured from the 

beginning of the QRS complex to the 

end of the T wave. 

Normal values for 

the QT interval are 

between 0.30 and 

0.44 seconds.[citation 

needed] 

U wave 

The U wave is not always seen. It is 

typically small, and, by definition, 

follows the T wave. 
 

 

Sydämen tilasta saadaan tietoa myös ultraäänitutkimuksilla, magneettikuvauksella, varjoaine- 

ja isotooppikuvauksin sekä monenlaistenverikokeiden avulla. 

 

Pathophysiological indications of EKG 

Shortened QT interval Hypercalcemia. 

Prolonged QT interval Hypocalcemia. 

Flattened or inverted T 

waves 
Coronary ischemia. 

Hyperacute T waves 
Possibly the first manifestation of Acute myocardial 

infarction. 

Prominent U waves Hypokalemia. 

 

Axis 

 

The heart's electrical axis refers to the general direction of the heart's depolarization wavefront (or mean 

electrical vector) in the frontal plane. It is usually oriented in a right shoulder to left leg direction, which 

corresponds to the left inferior quadrant of the hexaxial reference system, although -30
o
 to +90

o
 is considered to 

be normal. 
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Normal 
-30oto 

90o 
Normal Normal 

Left axis 

deviation 

-30oto 

-90o 

May indicate left anterior 

fascicular block or Q waves 

from inferior MI. 

Left axis deviation is 

considered normal in 

pregnant women and those 

with emphysema. 

Right axis 

deviation 

+90oto 

+180o 

May indicate left posterior 

fascicular block, Q waves from 

high lateral MI, or a right 

ventricular strain pattern. 

Right deviation is 

considered normal in 

children and is a standard 

effect ofdextrocardia. 

Extreme 

right axis 

deviation 

+180oto 

-90o 

Is rare, and considered an 

'electrical no-man's land'. 

 

In the setting of right bundle branch block, right or left axis deviation may indicate bifascicular block. 

 

 

 

Seuraava teksti on otettu lähteestä Anaesthesia UK (6.10.2009) osoitteesta: 

http://www.frca.co.uk/article.aspx?articleid=100683 

The standard limb leads/bipolar limb leads (leads I, II, III)  
 
With the bipolar system, one limb is connected to the positive terminal of the recording galvanometer and 
another limb to its negative terminal. Three limbs (right arm-RA, left arm-LA and left leg/foot-LL) are used. The 
right leg was used as "earth", to minimise interference.  
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We have the following bipolar leads:  
Lead I: RA (-) to LA (+)  
Lead II: RA (-) to LL (+)  
Lead III: LA (-) to LL (+)  
 
Augmented/unipolar limb leads (frontal plane)  
 
Initially, unipolar limb leads were used, in which recordings were made from the RA (lead R), LA (lead L) and LL 
(lead F for "foot"). 
 
Any voltage measurement requires two electrodes: a "reference electrode", whose potential does not change 

during the cardiac cycle, and an "exploring electrode" attached to the limb in question. A voltage or "V" lead 
was used as an indifferent electrode by joining R, L and F together.  
 
Nowadays, the limb connections are slightly modified, to "augment" the size of the deflections obtained from 
leads L, R and F. These are named as follows:  
 
aVR: RA (+) to [LA & LL] (-)  
aVL: LA (+) to [RA & LL] (-)  
aVF: LL (+) to [RA & LA] (-)  
 
The precordial/chest leads (horizontal plane) 
 

With each precordial lead, the positive (recording) terminal of the galvanometer is connected to an electrode at 
an agreed site on the chest wall, and the negative terminal is connected to an indifferent electrode, the"V" 
electrode (see above).  
 
Hence, the chest leads are designated as V1, V2, V3, V4, V5 and V6.  
 
The sites of the above electrodes are as follows:  
 
V1: Right sternal margin at 4th intercostal space (ICS)  
V2: Left sternal margin at 4th ICS  
V4: Intersection of 5th ICS and left mid-clavicular line  

V3: midway between V2 and V4  
V5: Intersection of left anterior axillary line with a horizontal line through V4  
V6: Intersection of left mid-axillary line with a horizontal line through V4 and V5  
 
Einthoven's triangle hypothesis  
 
Published in 1913, this hypothesis attempts to explain the principles of electrocardiography on a scientific basis. 
It is based on four assumptions which are not completely true, but do provide some basis. The four 
assumptions are as follows:  
 
1. The trunk is a homogeneous volume conductor.  
2. The mean of all the electrical forces generated during the cardiac cycle can be considered as originating from 

a dipole situated at the heart’s centre.  
3. The limb leads pick up voltage changes in the frontal plane only.  
4. The attachments of the three extremities used in making the limb leads (R, L and F) form the apices of an 
equilateral triangle with the dipole at its centre. 

Determination of the electrical axis 

The electrical axis of the heart can be derived from the six frontal plane, and leads to an accuracy of +/- 15°. 

The axis is measured by reference to the hexaxial reference system (see figure above).  
 
Calculation of the axis requires determining the algebraic sum of the QRS deflections in each limb lead. This is 
done by adding the positive deflections and subtracting the negative deflections of the QRS complex in any 
given lead.  
 
Follow these steps for calculating the QRS axis:  
 
1. By inspection, find the frontal-plane lead in which the algebraic sum of the QRS complex deflections most 

closely approximates to zero (not necessarily the smallest QRS complex!).  
 
The axis will be approximately at right angles to this lead and must therefore lie in one of two 
approximate directions.  
 



For example, if the algebraic sum of the QRS complex deflections most closely approximates zero in lead I, 

then the axis must lie approximately at either -90° or +90°, which are the two directions perpendicular to lead 
I.  
 
2. Now examine the QRS complex in that limb lead which occupies a position at right angles to the original lead 
(where the algebraic sum of the QRS deflections was close to zero) - i.e. in lead aVF.  
 
If the QRS complex deflection in this lead is dominantly positive, then the QRS axis should be +90° (direction 
of aVF). But if predominantly negative, then the QRS axis will be -90°.  
 
The above calculation gives accuracy to the nearest 30°. However, resolution to the nearest 15° can be 
obtained by further adjustments (not discussed here).  

 
Examples are as follows:  

 

 

 Lead aVF is the isoelectric lead. 

 The two perpendiculars to aVF are 0° and 180°. 

 Lead I is positive (i.e. orientated to the left). 

 Therefore, the axis has to be 0°. 

2) Axis in the left axis deviation (LAD) range: 



 

 Lead aVR is closest to being isoelectric (slightly more positive than negative) 

 The two perpendiculars are -60° and +120°. 

 Lead I is mostly negative; lead III is mostly positive. 

 Therefore, the axis is close to +120°. Because aVR is slightly more positive, the axis is slightly beyond 
+120° (i.e. closer to the positive right arm for aVR). 

Normal appearances in precordial leads 

 

 

P waves: Upright in V4-V6.  
Upright or biphasic in V1-V2 (negative component should be smaller if biphasic)  
 
QRS complexes:  
(1) Morphology: V1 shows an rS pattern  
 
V6 shows a qR pattern  
The size of the r wave increases progressively from V1 to V6  

 
Transition zone: the initial part of the QRS deflection is positive in the right precordial leads. The transition 
zone is the point between V1 and V6, where the initial deflection ceases to be positive and becomes negative.  



 

To the left of this point of transition, the dominant deflection is positive, and to the right of this, it is negative. 
When this zone is between V3 and V4, the heart is intermediate in position (neither clockwise nor counter-
clockwise rotated). However, when the transition zone is between V2 and V3/V1 and V2, there is counter-
clockwise cardiac rotation and when the transition zone is between V4 and V5/V5 and V6, there is clockwise 
cardiac rotation.  
 
(2) Dimensions: 

 QRS duration < 0.12 s  

 At least one R wave in the precordial leads must exceed 8 mm  

 The tallest R wave in the precordial leads must not 

exceed 27 mm  

 The deepest S wave in the precordial leads must 

not exceed 30 mm  

 The sum of the tallest R wave in the left precordial 
leads and the deepest S wave in the right 
precordial leads must not exceed 40 mm  

 Precordial q waves must not equal/exceed 0.04 s in 

duration  

 Precordial q waves must never have a depth 

greater than one quarter of the height of the R 
wave which follows them. 

ST segments: Must not deviate above or below the 
isoelectric line by more than 1 mm. Normal ST segment 
elevation occurs in leads with large S waves (e.g. V1-3), 
and the normal configuration is concave upward.  

T waves: Upright in V4-V6.  
 
Often inverted in V1, may be inverted in V2 (provided 
already inverted in V1).  
The T wave height should not be more than two-thirds and not less than one-eighth of the height of the 
preceding R wave in any of the leads V3-V6. 

Normal appearances in limb leads 

 

 

 

P waves: Best seen in lead II (Small rounded waves)  

 P wave height = 2.5 mm  

 P wave duration = 0.12 s 



QRS complexes: Mean frontal plane QRS axis range is between +90°and -30 °; this implies that the QRS is 

mostly positive (upright) in leads I and II.  
 
R wave in aVL must not exceed 13 mm and R wave in aVF must not exceed 20 mm.  
 
Normal q waves reflect normal septal activation (beginning on the LV septum); they are narrow (<0.04 s 
duration) and small (<25% the amplitude of the following R wave). They are often seen in leads I and aVL 
when the QRS axis is to the left of +60°, and in leads II, III, aVF when the QRS axis is to the right of +60°. 
Septal q waves should not be confused with the pathological Q waves of myocardial infarction.  
 
ST segments: Must not deviate above or below the isoelectric line by more than  1mm.  
 

T waves: In the normal ECG, the T wave is always upright in leads I, II, V3-6, and always inverted in lead 
aVR.  
 
The U wave:  

 U wave amplitude is usually < one-third T wave amplitude in same lead.  

 U wave direction is the same as T wave direction in that lead. 

U waves are more prominent at slow heart rates and usually best seen in the right precordial leads. 

The normal rhythm of the heart 

The heart is said to be in sinus rhythm based on the following criteria:  

 P waves must be present and be regular.  

 P wave frequency should be within the range of 60-100 per min.  

 There must be one P wave for each QRS complex.  

 The P wave must precede each QRS complex.  

 The PR interval must be normal and constant.  

 The morphology of the P waves and QRS complexes must be the usual form for that patient. 

 


