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KARDİOVASKULER SİSTEM  

 

 

Kas hücreleri arası özel bağlantılar vardır (Discus interkalaris) ve bunlar uyarının bir hücreden 

bir hücreye geçmesini sağlar. Diskuslar Gap Junction içerirler. 

 

 

İskelet kaslarında T tübülleri A-I bandı birleşim yerinde iken kalp kasında Z çizgisi 

seviyesindedir. İskelet kaslarında bulunan triad kalp kasında bulunmaz. Kalp kasında diad bulunur. 

(T tübül ve tek adet sarkoplazmik retikulum). İskelet kasında kalsiyumun sarkoplazmik retikuluma 

girip, çıkışını denetleyen protein ryanodindir. 
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Myokardda aynı işi yapan protein ise fosfolambandır. Fosfolamban fosforile olduğunda 

aktive olan proteindir. Fosfolamban, ryanodine göre çok hızlı çalışmaktadır. Bu nedenle kalsiyum 

sarkoplazmik retikuluma hızlı girip çıkabildiği için, sistol ve diyastol çok hızlı bir döngüyle 

gerçekleşebilmektedir. 

Aksiyon potansiyeli süresi miyokardda 300-400 msn sürmektedir. Bu nedenle miyokard 

hücresinin refrakter periyodu çok uzundur. Bu da kalbin tekrar tekrar uyarılmasına engel olur. 

 

 

İLETİM SİSTEMİ 

Sinoatrial nodtan çıkan uyarı sayısını bazı hormonlar, metabolik olaylar ve otonom sinir 

sistemi etkiler. Sinoatrial nod sağ atriumda sulkus terminaliste yerleşmiştir.  

Atrioventriküler nod interatrial septumda subendokardial yerleşmiştir. Atrium ve 

ventriküller arasında elektriksel uyarının geçiş noktasıdır. O nedenle atriumlar ve ventriküller iki ayrı 

sinsityum gibi düşünülebilir. 

Atrioventriküler nod ileti geçişini geciktirir bu yolla atrium sistolde iken ventriküllerin diastolde 

olması sağlanır. AV nod ikinci en fazla uyarı oluşturma yeteneğine sahip yerdir. 

AV nod his demeti olarak devam eder. Kalpte iletinin en yavaş olduğu yer AV noddur. His 

hüzmesi sol ve sağ dal diye ayrılır. 

Sağ ve sol dal ile ventriküle giden uyarı daha sonra purkinje ile miyokard liflerine iletilir. 

Purkinje hücresi kalpteki en büyük hücrelerdir, en hızlı iletide bu hücrelerdedir. 

Uyarı endokardtan epikarda doğru ilerler. Kalpte repolarizasyon ise epikarddan 

endokarda ilerler. 
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Kalpte ileti sistemin hızları 

SA nod :            0,05 m/sn 

Atrium :  1 m/sn 

AV nod :  0,05 m/sn 

His demeti :  1 m/sn 

Purkinje :  4 m/sn 

Ventrikül :  1 m/sn 
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PACE-MAKER HÜCRESİ AKSİYON POTANSİYELİ 

 

 

 

FAZ 4: Öncelikle sodyum, arkasından T tipi Kalsiyum kanalı ile kalsyum girişi olur. Sinüs hücrei 

eşik değere getirilir. 

Faz 0 : L tipi Voltaj bağımlı kalsiyum açılarak depolarizasyon oluşur. 

Faz 3: Voltaj bağımlı potasyum açılarak repolarizasyon gerçekleşir. 
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MİYOKARD HÜCRESİ AKSİYON POTANSİYELİ 

 

Faz 0: Voltaj bağımlı sodyum kanalları ile depolarizasyon 

Faz 1: Voltaj bağımlı potasyum açılması ile repolarizasyon başlangıcı 

Faz 2: L tipi voltaj bağımlı kalsiyum le plato faz oluşumu 

FAZ 3: Kalsiyum Kanalları kapanması, potasyum çıkışı devamı ile repolarizasyon 
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KALP DÖNGÜSÜ 

1-Atrium sistolü: EKG’de P dalgasını takip eder. S4 sesi oluşur. 

 

2-Ventrikul İzovolumetrik Kontraksiyonu: QRS ile başlar. Ventrikul basınç, atrium basıncını aştığı 

anda AV kapaklar kapanır. Burada S1 oluşur. Kontraksiyon nedeniyle ventrikül basıncı 

izovolümetrik olarak artar. Aort kapağı bu anda kapalıdır. Kan kalbi terk edemez. 

 

3-Hızlı Ventrikuler ejeksiyon: Kanın aort ve pulmoner arterden kalbi terk etmesidir. Atrium yine 

dolmaya başlar. 

 

4-Ventrikul izovolumetrik gevşemesi: Aort-pulmoner kapak kapanır. S2 sesi oluşur.Ventrikul 

gevşediği için basınç düşer. AV kapaklar açılmamıştır.  

 

5-Hızlı Ventrikul Doluşu: AV kapaklar açılarak kan ventrikule dolar. S3 oluşur. Kalp normalde 0.37 

sn sistol 0.53 sn diastol yapar. Kalp hızı artarsa; ventrikül dolum zamanı (diastol), sistol zamanına 

göre daha fazla kısalmaktadır. 
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KALBİN İŞ YÜKÜ 

Kalp kasılma gücü pre ve after load ile ilişkilidir.  

 

Önyük: Myokardın kasılma öncesi gerilmesidir. End-diyastolik volüme ve P’ a eşittir. 

 

Frank-Starling yasasına göre kalbe gelen kan miktarı arttıkça atım volümü artar. Çünkü ön yük 

arttıkça sarkomer boyu uzayıp yay gibi gerilir. Bu da atım gücünü artırır. Ancak belli bir noktadan 

sonra sarkomer bozulacağı için atım volümü düşer.  

 

 

Ard Yük: Kalp kasının damar sistemine kanı ejeke etmesi için yenmesi gereken direnci ifade 

eder. Kapalı aort kapağını açmak için gerekli intraventriküler basınç ortalama arteriel basınç kadardır. 

Sonuç olarak ardyük ortalama arteriel basınca eşittir. 

 

EJEKSİYON FRAKSİYONU (EF) 

Kalbe bir defada gelen kan 100 cc kadardır. 70 cc kan her kasılmada atılmaktadır. Atılan kan 

miktarına stroke volume denmektedir. Kalpte kalan 30 cc kana ise endsistolik volum denir. 

Ejeksiyon fraksiyonu ECO ile ölçülür . 

EF = enddiyastolik volume - endsistolik volum / enddiyastolik volum 
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KAN BASINCININ KONTROLÜ 

Sistolik basınç 

Kalp kasılıp kan arteryel sisteme fırlatıldığında oluşur. Kalp döngüsü boyunca en yüksek 

arteryel basınca sahiptir.  

Sistolik basınç, kalbin kanı sistemik dolaşıma fırlatması sırasında oluşur. Bu nedenle debi ile 

ilişkilidir. Formül olarak debi ve periferik rezistansın çarpımına eşittir.(Debi x Periferik Rezistans) 

 

 

Diastolik basınç 

 Kalbin gevşeyip kanın venler yoluyla kalbe döndüğü sırada oluşur. Bu fazda aort kapağı 

kapalıdır. Diastolik basınç sadece periferik rezistansla ilişkilidir. 

 

Rezistans ve arteriol 

Damar sisteminde esas olarak rezistansı belirleyen damar arterioldür. Arteriol çapı 

küçükdükçe damar rezistansı artar ve dokuya giden kan akımı azalır. Ancak kan basıncı arttığı için 

diğer dokuların perfüzyonu artar.  

 

Arteriolde rezistans çok yüksek olduğu için kan basıncı aniden azalma gösterir. Arteriol 

sonrası kapiller sistemde basınç çok düşüktür. (0-4 mm-Hg) Kapiller sistemde akım süreklidir. Sistol 

ve diyastol oluşmaz. 

Arteriol düz kaslarında sempatik inervasyon mevcuttur ve çapları sinirsel olarak 

düzenlenir. Alfa 1 yoğunsa kontraksiyon, Beta 2 yoğunsa dilatasyon oluşur. 
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Doku kan Akımı Otoregulasyonu 

Prekapiller sfinkter bölgesinin kas tabakası sinirsel inervasyonu yoktur. Prekapiller sfinkter 

çapı doku faktörlerinin miktarına bağlı değişir. (Potasyum, Adenozin, Lokal CO2 , Hipoksi, Laktat gibi) 

Doku faktörlerinin miktarının artması doku metabolizmasının aktif olduğunu ve fazla 

kanlanması gerektiğini gösterdiğinden prekapiller sfinkter dilatasyonu olmaktadır. 

 

 

KAN BASINCININ KONTROLÜ 

KAN BASINCI SİNİRSEL KONTROLÜ 

Baroreseptör reflex: 

 Baroreseptörler mekanoreseptördür. Gerime duyarlıdırlar (Stretch). İki baroreseptör vardır. 

Bunlardan biri sinüs karotikustadır ve bu reseptörden hering siniri (IX. sinir dalı) çıkar. Diğeri arcus 

aortadadır ve bundan cyons siniri (X. sinir dalı) çıkar. 
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Baroreseptörlerden çıkan uyarılar IX ve X. sinir aracılığıyla beyin sapında (Medullar retikülar 

formasyon ve pons) bulunan kardiyovasküler merkeze (NTS-Nükleus traktus solitarius) gelir. 

 

Kan basıncı arttığında baroreseptörler uyarılır. Bu uyarılma 9 ve 10. kafa çiftleri 

tarafından kardiyovaskuler merkeze iletilir. Sonuç olarak damarlar üzerindeki sempatik tonus azalır. 

Böylece periferik damarlarda vazodilatasyon oluşur. Ayrıca vagus aracılığı ile kalp hızı yavaşlatılır. 

Böylelikle kan basıncı azaltılmış olmaktadır. 

Kan basıncı azaldığında ise baroreseptörlerin gerilmesi azaldığı için, baroreseptörden 

çıkan aksiyon potansiyeli azalır. Bu nedenle kardiopulmoner merkez tansiyonu yükseltmek için 

perifere giden sempatik tonusu arttırır. 
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KAN BASINCI HORMONAL KONTROLÜ 

Renin, ADH, ANP, Adrenalin ve daha birçok hormon kan basıncını etkiler. 

Renin 

a. Renal perfüzyon basıncındaki azalma afferent arteriolün jukstaglomerüler hücrelerinden renin 

salınımına neden olur. 

b. Plazmada anjiotensinojen reninin katalizlediği reaksiyonla anjiotensin I’e dönüşür.  

c. Anjiotensin I anjiotensin converting enzim (ACE) ile anjiotensin II’ye dönüştürülür. Bu reaksiyonun 

primer yeri akciğerdir. ACE inhibitörleri anjiotensin II oluşumunu önleyerek kan basıncını düşürürler. 

ACE diğer adı kininaz II dir. Bu enzim bradikinini de yıkmaktadır. 

d. Anjiotensin II’nin iki etkisi vardır. Adrenal korteksden aldosteron salınımını uyarır ve arteriollerin 

vazokonstrüksiyonuna neden olur. (TPR) 
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Aldosteron 

Aldosteron böbreğin distal tübülünden tuz absorbsiyonunu artırır. Bu etki böbrek tarafından 

yeni protein sentezine ihtiyaç duyulduğu için yavaş gerçekleşir. Tuz ve su reabsorbsiyonunun 

artması kan volümünün ve ortalama arteriyel basıncı artırır. 

 

 

Adrenalin 

Sistolik kan basıncını arttırır diastolik basıncı düşürür. İskelet kası damarlarında en çok 

bulunan reseptör, Beta 2 reseptördür.  

Bu nedenle adrenalin iskelet kasına giden kan akımını arttırır. Adrenalin kalbin kasılma 

kuvvetini arttırır, arterial ve venöz vazokonstriksiyon yapar. Venöz konstrüksiyonla venöz dönüş 

artarak atım volümü artar. 

 

ADH (vazopressin) 

Kan osmolaritesinin artması hipotalamusu uyararak arka hipofizden ADH salımına neden 

olur. ADH hem su tutulumuna hemde vazokonstrüksiyona neden olur. 
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KALPTE OTONOM REFLEKSLER VE ÖZELLİKLERİ 

Bezold Refleksi 

Ventrikül endokardının gerilmesi vagal aktivasyon sonucu bradikardi oluşturmaktadır. 

Aynı reflex koroner arter iskemisi ve koroner artere adenozin injeksiyonu ile oluşturulabilir. 

Afferentinin myokardda bulunan C lifleridir.  

Ventrikül myokardından C lifleri aracılığıyla alınan gerilme vagusla beyin sapına götürülür. 

Beyin sapı kalbe giden vagal yanıtı arttırarak, kalp hızını azaltır. Myokard infarktüüs sırasında 

oluşan bradikardinin nedeni budur.  

 

Bainbridge Refleksi 

Atrium endokardının gerilmesi sonucu taşikardi olmasıdır. Atrium gerildiğinde gerim 

reseptörü bunu algılar. Vagal lifler aracılığıyla beyin sapına götürülür.  

Beyin sapından kalbe giden sempatik deşarj arttırılır. Bu nedenle kalbe çok kan geldiğinde 

kalp hızı artar. Bilateral vagatomi yapılırsa refleks oluşmaz. 

 

Kalp Hızını etkileyen Faktörler 
HIZLANDIRANLAR 

Arter, ventriküldeki baroreseptörlerde uyarılmanın azalması 

Atril strech reseptörlerin gerilmesi 

Nefes alma 

Ağrı 
Hipoksi 

Egzersiz 

Adrenalin 

Tiroid Hormonları 

Ateş 

Bainbridge reflex 

YAVAŞLATANLAR 

Norepinefrin 

Arter, ventriküldeki baroreseptörlerde uyarılmanın artması 

Nefes verme 

Hipotermi 

Trigeminal Sinirdeki ağrı liflerini uyarmak 

Kafa içi basıncın artması 
 

VENÖZ PULSASYON  

A dalgası-Diastol sonunda atrium kasılması ile oluşur. 

C dalgası- izovolümetrik kontraksiyon fazında trikuspit kapağın atriuma bombeleşmesi 

sonucu.  

X dalgası-Sistolle birlikte sağ atrium gevşemesi  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             

 

511 

V dalgası- Ventrikül sistolü devam ederken kapalı tricuspit kapağa karşı pasif sağ atrium 

dolması ile oluşur.  

Y dalgası- Diastolün başlaması ile birlikte trikuspit’in ani açılması ve atriumdan ventriküle 

hızlı boşalma sonucu atrium gevşemesi ile oluşur.  
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TELEKARDİOGRAFİDE KALP KONTURLARI 

 

KALP YETMEZLİĞİ 

Tanım: Kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı pompalayamamasıdır.  

Kalp yetmezliğinde kompansatuva mekanizmalar şunlardır;  

-Taşikardi  

-Sempatik hiperaktiviteye bağlı kontraktilite artışı 

- Kalp kasında hipertrofi  

  

Bu kompansatuvar mekanizmalar ile kalp yeterli kanı pompalayabiliyorsa buna kompanse 

kalp yetmezliği, pompalayamıyorsa buna da dekompanse kalp yetmezliği denir. Dekompanse 

safhada renin-anjiotensin sistemi aktive olur. Su ve tuz tutulur. Kalp yetmezliği daha da 

ağırlaşır. Ayrıca anjiotensin 2-aldesteron-sempatik aktivasyon kalpte re-modelling 

oluşturmaktadır. Remodelling kalbin hipertrofisi demektir. Bu da kalbi daha kötü-hantal hale 

getirir. 

Kalp yetmezliğinde hipervolemiye bağlı ANP ve BNP artar. ANP atriumdan salınırken, BNP 

ventrikülden salınmaktadır. ANP ve BNP yarı ömürleri oldukça kısadır. Natriuretic peptide receptor 

(NPR)e bağlanırlar.Bu reseptör guanilat siklaz enzimine bağlı bulunmaktadır. Natriürezis, 

vazodilatasyon, renin ve aldesteron salınımında azalma, fibroziste azalma oluşturur. 
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Etiyoloji: Myokard kontraktilitesini bozan herşey kalp yetmezliğine neden olabilir. Kalp 

yetmezliğinin en sık nedeni koroner arter hastalığıdır. Bundan başka perikard, myokard, kapak 

hastalıkları, hipertansiyon ve diğer bir çok sistemik hastalıkta kalp yetmezilği görülebilir.  

 

 

KALP YETMEZLİĞİNİN SINIFLAMASI  

1. Atım hacmine göre 

Düşük debili kalp yetmezliği:  

En sık görülen kalp yetmezliği şeklidir. Kalp atım hacmi, kardiyak indeks ve ejeksiyon 

fraksiyonunda azalma ile karakterizedir. Ejeksiyon fraksiyonunun %55’in altına inmesi kalp 

yetmezliğinin önemli bulgusudur.  
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Yüksek debili kalp yetmezliği:  

Kalp sağlam olmasına rağmen kalp dışı nedenlere bağlı vücut ihtiyaçlarının artması sonucu 

oluşur. Bunlar;  

A-V fistül  

Beriberi  

Kemigin Paget hastalığı 

Hipertirodi  

Anemi 

Fibröz displazi 

Gebelik  

Multipl myelom 

 

2. Lokalizasyonlarına göre; 

Sol kalp yetmezliği:  

Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, aort kapak hastalıkları ve kardiyomyopatilere 

bağlıdır. Akciğerde konjesyon buluguları vardır. İlerleyen dönemlerde pulmoner hipertansiyon ve 

sağ kalp yetmezliği de gelişir.  

 

 

Sağ kalp yetmezliği:  

En sık nedeni sol kalp yetmezliğidir. İzole sağ kalp yetmezliğinin ise en sık nedeni 

KOAH’dır. Sistemik konjesyon bulguları vardır.  

 

Konjestif kalp yetmezliği:  

Hem sağ hem de sol kalp yetmezliğinin birlikte olmasıdır.  

 

3. Sistolik ve diastolik kalp yetmezliği 

Sistolik kalp yetmezliği:  

Kalbin sistolik fonksiyonları bozulmuştur. Düşük debili yetmezlik yapar. Hipertansiyon, 

dilate kardiyomyopati, mitral ve aort yetmezliği gibi sol ventrikül yüklenmesine bağlıdır.  

 

Diastolik kalp yetmezliği 

 Aort stenozu, hipertrofik ve restriktif kardiyomyopati gibi diastolde kalbin gevşeme veya 

dolmasını engelleyen nedenlere bağlı ortaya çıkar. Hem sağ hem de sol kalp yetmezliği bulguları 

vardır.  
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Sol kalp yetmezliği bulguları:  

Efor dispnesi ilk bulgusudur  

Dispne 

Ortopne 

Paroksismal nokturnal dispne 

Hemoptizi 

Öksürük  

Akut pulmoner ödem bulguları  

 

Fizik muayene:  

Akciğerde dinlemekle krepitan raller  

Apeks vurusu sola ve aşağıya kayar  

S3 (en sık) ve S4 galo  

Pulsus alternans 

Taşikardi  

 

Sağ kalp yetmezliğinin bulguları:  

Venöz dolgunluk  

Hepatomegali 

Asit  

Ödem 

Pulmoner odakta S2 sert (Pulmoner hipertansiyona bağlı) 

Sağ üst kadranda ağrı 

Malabsorbsiyon ve buna bağlı protein kaybı 

 

Kalp yetmezliğinin diğer bulguları:  

Halsizlik,  

yorgunluk,  

noktüri,  

çabuk yorulma,  

baş dönmesi,  

senkop,  

Cheyne-Stokes solunumu,  

periferik siyanoz  

kardiyak kaşeksi. 

 

 

 

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             

 

516 

KALP YETMEZLİĞİNDE LABORATUVAR  

EKG: Spesifik bulgu yoktur. Altta yatan hastalığa ait bulgular olabilir  

Teleradyografide :  

 Kardiomegali (kardiyotorasik indeks > 1⁄2)  

 Pulmoner konjesyon (üst zonlarda geyik boynuzu manzarası)  

 Hiler dolgunluk  

 Fissür ödemi  

 Kerley A (üst ve orta zonda) ve B (alt zonda) çizgileri (septal kalınlaşmaya bağlıdır).  

 Vanishing veya Fantom tümörü: Fissürlerde kitle lezyonu görüntüsü veren ve diüretik 

tedavisi ile hızla kaybolan kitlelere verilen isimdir.  

 İntertisiyel veya alveolar ödem  

 Plevral efüzyon (daha çok sağdadır)  

 

EKO: Kalp yetmezliğinin kesin tanısı EKO ile konur. 

TEDAVİ  

1. Altta yatan ve presipite eden nedenlerin tedavisi  

2. Kalp işinin azaltılması: Tuzsuz diyet, zayıflama, istrahat  

3. İlaç tedavisi: Kalp yetmezliğinde aktive olan renin-anijotensin-aldesteron sentezi sonucu 

anjiotensin 2 ve aldesteron kalpte remodelling ve hipertrofi oluşturmaktadır. Sempatik aktivasyon 

bu remodellinge katkıda bulunur.  

Kalp yetmezliğinde remodelling azaltan ilaçlar survivi artırmaktadır. ACE inhibitörleri, 

spironolakton, anjiotensin 2 reseptör blokerleri, Beta blokerler . 

I. Diüretikler: Öncelikle loop diüretikleri verilir. Ödemler azaldıktan sonra tiazid grubu 

diüretikler verilebilir. Gerektiğinde kombine verilebilir. Diüretiklerden aldakton konjestif kalp 

yetmezliğinde mortaliteyi azalttığı saptanmıştır. Diüretik tedavisinde rutin kullanımı önerilmektedir.  

II. ACE inhibitörleri: Kalp yetmezliği tedavisinde ilk tercih ilaç grubudur. Anjiotensin I’in 

anjiotensin II’ye dönüşümünü engeller  
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 En önemli yan etkileri postural hipotansiyon ve öksürüktür. En fazla öksürük yapan ilaçlar 

ACE inhibitörleridir. ACE (Kininaz) aynı zamanda bradikinin yıkan enzimdir. ACE inhibisyonu 

bradikinin yıkımını azaltır. Bu nedenle öksürük yapar. 

III. Beta Blokerler: Düşük doz beta blokerler kalp yetmezliği tedavisinde 

kullanılmaktadır.  

IV. Kalsiyum antagonistleri: kalsiyum kanal blokörlerinin kalp yetmezliğinde mortaliteyi 

arttırmaktadır. 

V. Vazodilatör ilaçlar: Nitrogliserin, hidralazin, Na nitropurusit gibi vazodilatör ilaçlar 

hastaneye yatan hastalara verilebilir.  

VI. Pozitif inotropik ajanlar: Akut kalp yetmeziliğive ağır yetmezlik olgularında dopamin, 

dobutamin, amrinon ve milrinon kullanılabilir. Levosimendan, Troponin C’ye (kalsiyum'a bağlı bir 

mekanizma ile) bağlanarak, miyofibrilleri kalsiyum'a karşı daha duyarlı hale getirir, yani hücre içinde 

daha düşük kalsiyum++ konsantrasyonu ile daha güçlü kasılma meydana gelir. 

 
VII. İntraaortik balon ve hemodiyaliz: Medikal tedaviye dirençli son dönem hastalarda 

kullanılır  

IX. Kalp transplantasyonu: Son dönem hastalara uygulanır. En son denenecek tedavi  

yöntemidir.  

X.CRT: Kardiak resenkronizasyon terapisi. Pace maker ile atrium ve ventrikülün kalp 

yetmezliğindeki bozulmuş uyumu düzeltilir.  

Prognoz: Kalp hastalarının çoğu teşhis edildikten sonraki ilk 5 yıl içinde exitus olurlar. 

Ölümlerin en sık nedeni malign ventriküler aritmilerdir.  

PULMONER ÖDEM 

Akut pulmoner ödem sol ventrikül fonksiyonunun akut dekompande olmasıdır. 

Etiyoloji 

Aritmiler 

MI 

Diet veya intravenöz sodyum yüklenmesi 

İnotropik gücü azaltan ilaçlar 

Tedavi: 

Oksijen tedavisi (akut pulmoner ödem tedavisinde en önemli bölüm)  

Diüretikler (furosemid akut pulmoner ödem tedavisinde en çok kullanılan tek ilaçtır)  

Morfin sülfat (anksiyete azaltır, pulmoner arter basıncını düşürür) 

ASA 

Vazodilatörler (nitroglisserin, nitroprussid)  

Ek Tedavi 

Milrinone: inotropik güçte artım (Fosfodiesteraz III inhibitörü) 

Dobutamine: inotropik güçte artım (Beta 1agonist) 

Dopamine: inotropik güçte artım. 

Nesiritide: Natriüretik peptid. Diürez ve vozodilatasyon sağlar. 
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ELEKTROFİZYOLOJİ TEMEL KAVRAMLAR ve EKG 

İSTİRAHAT MEMBRAN POTANSİYELİ 

Organizmada bulunan herhangi bir hücrenin stoplazmasına ve hücre dışına elektrodlar konup 

voltmetreye bağlanırsa voltmetre  -70 mV değerini gösterir. Bu değere İstirahat membran potansiyeli 

adı verilir.. Bu yükten (-70 mV ) sorumlu iki mekanizma vardır. Birincisi proteinlerin membranı 

geçemediği için oluşturduğu negatif yük.İkincisi ise  üç sodyumu hücre dışına atan, iki potasyumu 

hücre içine alan Na-K ATPaz pompasıdır. Böylece hücre fazladan bir artı yük kaybetmiş olur. 

Sonuçta hücre içi, hücre dışına göre daha negatiftir. 

İstirahat membran potansiyelinin oluşmasındaki en önemli etken iyonların hücre dışı ve 

içinde farklı miktarda bulunmaları ve bu nedenle gradient farkı oluşturmalarıdır. Hücre membranı en 

çok potasyumu sızdırdığı için istirahat membran potansiyeli oluşumunda en önemli iyon 

potasyumdur. Diğer iyonların intra - ekstra sellüler miktarları stabil (kararlı) durumda olduğu için, bu 

iyonlar istirahat membran potansiyelini daha az etkiler. 
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ELEKTROKARDİOGRAFİ (EKG) 

Derivasyonlar:  

Kalbin elektriksel aktivitesinin farklı yönlerden yazdırılmasıdır. Dolayısıyla aynı olay farklı 

elektrotlarda farklı yazdırıya neden olur. Tek elektrotla potansiyel farkı kaydediliyorsa unipolar, iki 

elektrot arası potansiyel farkı kaydediliyorsa bi-polar derivasyon denir.  

 

 

Standart bipolar extremite derivasyonları:  

Extremitelere üç elektrot bağlanır ve aralarındaki potansiyel farklar ölçülür.  

3 derivasyon vardır:  

DI : Sol kol (+), sağ kol (-) elektrodlarla alınır.  

DII : Sol bacak (+), sağ kol (-) elektrodlarla alınır.  

DlII : Sol bacak (+), sol kol (-) elektrodlarla alınır. 
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Unipolar ekstremite derivasyonları: Üç derivasyon vardır aVR, aVL, aVF 

• aVR: Sağ kol potansiyeli kaydedilir.  

• aVL : Sol kol potansiyeli kaydedilir.  

• aVF : Sol bacak potansiyeli kaydedilir.  

• a büyütülmüş demektir. Elde edilen, voltaj düşük olduğundan %50 kadar ampifiye edilir. V 

unipolar derivasyon demektir. R sağ kol, L sol kol, F sol bacağı temsil eder. 
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Unipolar prekordial derivasyonlar (V derivasyonları):  

Horizontal düzlemdeki elektrik aktiviteyi ölçer. 6 standart derivasyon vardır.  

V1: Sağda sternum ile 4. interkostalin birleşim yeri  

V2: Solda sternumla 4. interkostalin birleşim yeri  

V3: V2 ve V4 arası  

V4: Solda 5. interkostal ile midklaviküler hattın birleşim yeri  

V5: 5. interkostal ile ön aksiller çizginin birleşim yeri  

V6: 5. interkostal ile orta aksiller çizginin birleşim yeri 
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EKG KALP HIZI 

EKG kağıt hızı rutin olarak 25 mm/sn dir. Bu nedenle her küçük kare 0,04 sn dir.   

< 60 Bradikardi 

>100 Taşikardi 
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ELEKTROKARDİOGRAFİDE OLUŞAN DALGALAR 

 

P dalgası:  

Atriyum depolarizasyonunu gösterir (ilk yarısı sağ, ikinci yarısı sol atrium). Normalde süresi 

0.12 sn, amplitüdü 2,5mm’yi geçmemelidir. Normal aksı +15/+75° arasıdır. V1 de bifazik olabilir.  

Sağ atrium büyümesi, P dalgasında sivrilme oluşturur. Amplitüdün 2,5 mm yi geçmesi sağ 

atrium büyümesidir. P Pulmonale olarak adlandırırlır.  

Sol atrium büyümesi ise P dalgasının süresinde uzama oluşturur. 0,12 sn geçmesi P 

mitrale olarak adlandırırlır. 

 

PR aralığı:  

Atriyumda başlayan iletinin AV nodu geçip ventriküle ulaşmasına kadar geçen süreyi gösterir. P 

dalgasının başı ile QRS dalgası arasındaki süredir. Normal: 0. 12-0. 20sn. dir.  

NOT: 

PR aralığının kısalmasının Wolf – Parkinson – White sendromunda görülmektedir. Bu 

sendromda atriyumdan ventiküle geçiş sağlayan extra bir yol bulunmaktadır. (Kent huzmesi) Ayrıca 

elektrolarında delta dalgası görülür.  
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Delta dalgası QRS başlangıcında extra huzmenin erken uyardığı ventrikül miyordının  

oluşturduğu dalgadır. 

 

QRS dalgası: 

Ventrikül miyokardının depolarizasyon dalgasıdır. Atrium depolarize olduktan sonra, aksiyon 

potansiyeli AV nodda bekler. Sonrasında HİS hüzmesine geçer. 

 İlk depolarize olan ventrikül segmenti interventriküler septumdur. İnterventriküler 

septumun depolarizasyonu soldan sağa doğrudur. Bu nedenle V1 derivasyonuna depolarizasyon 

yaklaştığı için pozitif r dalgası, V6 derivasyonundan uzaklaştığı için negatif q dalgası oluşur.  

Ardından sağ ve sol dal aracılığıyla sağ ve sol ventrikül aynı anda depolarize olur. 

 

Sağ ventrikülün depolarizasyon vektörü sağa doğru, sol ventrikülün depolarizasyon 

vektörü sola doğrudur. Ancak sol ventrikül duvarı daha kalın olduğu için sol vektör daha büyüktür.  

Sağ sol ventrikülün bileşke vektörü -30 ile +120 arasındadır. Buna normal sol aks denir. Ax 

bulmak için en kokay yöntem D1 ve AVF gibi biribirine dik iki eksene bakmaktır. 
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Bileşke vektör V1’den uzaklaştığı için S dalgası, V6’a yaklaştığı için R dalgası oluşur. 

Ventrikülün depolarizasyon süresi 0,12 saniyedir. Bu nedenle QRS süresi 0,12 saniyedir. 

Ventriküler hipertrofilerde R ve S dalgaları büyür. Sol ventriküler hipertrofide V1S + V6R > 26 

mm, sağ ventriküler hipertrofide ise V1 R/S oranı > 1 dir. 
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Patolojik Q dalgası:  

Ayrıca myokard ölümünün de bulgusudur.  

Ölen myokard bölgesi depolarize olamadığı için, istirahat halinde kalır ve bu nedenle 

negatif dalga oluşturur.  

Süresi  0.04 sn veya R’ın %30’undan fazla olması miyokard ölümünün bulgusudur. 

ST:  

Ventrikül depolarizasyonu ve repolarizasyonu arasındaki süredir. Miyokard aksiyon 

potansiyelinde plato (faz 2)  karşılık gelir. İzoelektrik hatta bulunması gerekir. 

 

NOT: 

ST nin,  izoelektirik hattan 1 mm sapması patolojiktir.  

ST depresyonu subendokardial injury  

 ST elevasyonu ise tam kat myokardı (transmural) injuryde görülmektedir. Tam kat 

injury tutan injury hiperakut myokard infarktüsdür. 
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T dalgası:  

Ventrikül repolarizasyonunu gösterir. 

NOT: 

T dalgasının sivri olması  subendokardiyal iskemide görülür.  

T dalgasının negatif olması ise tam kat (transmural) miyokard iskemisinde 

görülür.  

 

U dalgası: 

Hipokalemide görülür ve papiller kasın uzamış repolarizasyon dalgasıdır. 

QT aralığı:  

Ventrikül myokardının depolarizasyon ve repolarizasyonunu kapsar. Yani myokardın 

aksiyon potansiyeli süresine eşittir.  
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ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİNDE EKG BULGULARI  

HİPOPOTASEMİ:  

T yassılaşır, T negatifleşir, U belirginleşir, QT uzar. İstirahat membran potansiyeli (İMP) 

hücre içi potasyumun, hücre dışı potasyumu oranı ile bulunmakta idi. (Nerst denklemi). 

Hipopotasemide İMP artar. Bu nedenle repolarizasyon güçleşir. (Çünkü bu durumda hücre 

repolarizasyonda -70 mV yerine, örnek olarak -100 mV a gelir. ) Bu nedenle T dalgası küçülür, hatta 

kaybolur.  

Repolarizasyon güçleştiği için aksiyon potansiyeli süresi ve buna bağlı QT süresi uzar.  

 

HİPERPOTASEMİ:  

T sivrileşir, P geniş ve yassılaşır, QRS genişler, PR genişler, QT kısalır. İstirahat 

membran potansiyeli (İMP) hücre içi potasyumun, hücre dışı potasyumu oranı ile bulunmakta idi. 

(Nerst denklemi). Hücre dışı potasyum artarsa istirahat membran potansiyeli azalır. 

(Hipopolarizasyon) Bu durumda repolarizasyon kolaylaşır. (Çünkü bu durumda hücre 

repolarizasyonda -70 mV yerine, örnek olarak -30 mV a gelir.) Bu nedenle T dalgası belirginleşir.  

 

Şiddetli hiperpotasemilerde İMP eşik değere ulaşır, hatta geçer. (Kısmı depolarize) . Bu 

nedenle hücre uyarılamaz. Sonuç olarak AV nodun, his hücrelerinin, purkinje ve myokard 

hücrelerin uyarılması güçleştiği için PR mesafesi, QRS süresi uzama gösterir.  

Hiperkalemide repolarizasyon kolaylaştığı için aksiyon potansiyeli süresi ve buna bağlı QT 

kısalır. 

 

 

HİPOKALSEMİ:  

QT uzar, PR kısalır. Myokard aksiyon potansiyeli eğrisinde plato (faz 2) oluşturan iyon 

kalsiyumdur. Bu nedenle hipokalsemide hücre dışından myokard hücresine kalsiyum girişi yavaşlar, 

plato fazı uzar. Bu nedenle QT uzar. 
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HİPERKALSEMİ:  

QT kısalır, QRS genişler, PR uzayabilir. Myokard aksiyon potansiyeli eğrisinde plato (faz 2) 

oluşturan iyon kalsiyumdur. Bu nedenle hiperkalsemide hücre dışından myokard hücresine kalsiyum 

girişi hızlanır, plato fazı kısalır. Bu nedenle QT kısalır 

 

KARDİAK ARİTMİLER 

ATRİYAL TAŞİARİTMİLER  

1. Düzenli atriyal taşikardiler  

 

a.Sinüs taşikardisi  

 Kalp hızı >100/dk’dır.  

 EKG’da normal P, QRS, T vardır.  

 Fizyolojik: Heyecan, ekzersiz 

 Kalp hastalıkları: Kalp yetmezliği, Pulmoner emboli  

 Kalp dışı: Ateş , hipertiroidi, anemi 

 Primer patoloji tedavi edilmelidir 

 Angina veya koroner arter hastalığı şikayetleri olanlar myokard iskemisi açısından kontrol 

edilmelidir  

Tedavi: 

Kalp hızını kontrol altına almak için: 

a. Beta blokerler  

b. Kalsiyum antagonistlerinden ikisi (verapamil, diltiazem)  

c. Dijital  

b.Paroksismal atriyal taşikardiler  

En sık görülen aritmidir. 

Ani başlar, ani sollanır  

Kalp hızı 150- 250/dk  

AV nod içinde re-entry mevcut. Genellikle P dalgası görülmez.  

Stress, kahve, sigara, anksiyete etiolojide yer alır. 
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Tedavi:  

   Sakin bir ortamda yapılmalıdır  

 Vagal tonusu arttıran tedaviler: (ilk olarak denemesi gereken tedavi)  

 Karotis sinüs masajı,valsalva manevrası ve soğuk suya başın daldırılması gibi mekanik 

manevralar  

 Tıbbi tedavi: iv verapamil, esmolol, digoksin veya adenozin kullanılır.  

2. Düzensiz atriyal taşikardiler  

a. Atriyal fibrilasyon  

Tanım:  

  En sık rastlanan kronik aritmidir.  

  Atrial kasılma efektif olmadığı için kalp debi kaybına uğrar.  

  Juguler vende a dalgası kaybolur  

  Pulsus deficity vardır  

  EKG’da P dalgası yoktur. R-R aralıkları eşit değildir.  

  En önemli komplikasyonu ise arteriyel embolizmdir.  

  Nedenleri: stress, ateş, volüm kaybı, perikardit, koroner arter hastalığı, MI, pulmoner emboli, 

mitral kapak hastalığı, tirotoksikoz ve idyopatik atriyal fibrilasyondur.  

  En sık nedeni mitral stenozdur.  

 

Tedavi:  

Hasta hemodinamik olarak unstabil ise; angina pektoriste artış veya konjestif yetmezlikte 

kötüleşme varsa DC senkronize kardiyoversiyon endikedir 
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Hasta hemodinamik olarak stabil ise: aritmi sebebi tedavi edilmeli ve atriyal fibrilasyonun 

ventriküler  cevabını kontrol etmek için: iv digoksin, verapamil, diltiazem veya esmolol tatbiki 

yapılmalıdır. 

Ventriküler cevap kontrol altına alınınca (Digitalle kontral altına alınabilir) oral kinidin veya DC 

senkronize kardiyoversiyon uygulanır. 

Antikoagulan tedavi yapılmalıdır (Kumadin). Gebelik sırasında kumadin teratojenik 

oluğundan enoxoparine kullanılır. 

Tüm tedavilere dirençli hastalara ablasyon tedavisi yapılabilir.  

BRADİARİTMİLER  

Sinüs bradikardisi  

 Kalp hızı < 60/dk’dır.  

 Uykuda, sporcularda fizyolojik olarak olabilir.  

 Hipotiroidi, inferior MI görülebilir.  

 İlaçlardan; Beta blokerler, verapamil ve organofosfatlı zehirlenmesinde görülür.  

 KİBAS’da görülebilir.  

 EKG’de P, QRS, T normaldir.  

 Semptomatik hastalarda (baş dönmesi, bulantı, bayılma) gibi hastalar tedavi edilir.  

 Tedavide atropin ve geçici/kalıcı pacemaker kullanılır.  

AV BLOK 

Tipleri şunlardır:  

1. Derece AV Blok 

P-R mesafesinin >0.20 üstünde oluşur, dijital intoksikasyonu, ARA ve inferior MI’da görülür. 

Klinik önemi yok tedavi gerektirmez. 

ce 

AV blok 
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2. Derece AV Blok  

 Mobitz tip1 (wenckebach) blok:  

PR intervalinde progresif uzama vardır. Bir P dalgasına QRS yanıtı yoktur. Patoloji his 

demetinin proximalindedir.  Tedavi gerekmez. 

 

 Mobitz tip 2 blok 

- 1/2 - 1/3 oranında P dalgaları ventriküle iletilmez 

- Patoloji his demetinin distalindedir. 

- Semptomatik bradikardi vardır. 

- Tedavisi pacemaker’dir. 

 

3. A - V tam blok (Komplet kalp bloğu) 

- Sinüs noddan çıkan uyarı ventriküle iletilmez 

- Ventrikülden 25-40/dk bir vuru oluşturur. 

- EKG’de P-P aralıkları eşit dakikada 60-100, QRS aralıkları eşittir. (Dakikada 25-40dk) 

- Tedavisi pacemaker’dir. 
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VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİLER  

 Ventriküler aritmilerin tipleri şunlardır  

1.Ventriküler erken vurular (VES)  

 Vurular ventriküllerden direkt olarak kaynaklanırlar  

 His- Purkinje iletim sistemini kısa devreden geçerler 

 EKG:  

 QRS tipik olarak geniş ve acayip görünümdedir  

    Bir ventriküler erken vuru yu genelde bir tam kompanzatuar pause izler. Başında P dalgası 

yoktur.  

   Çoğunlukla tedavi gerektirmez.  
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2.Ventriküler taşikardi  

  Tanım olarak: Üç veya daha fazla birbiri ardından gelen ve dakikada hızları 100’ün üzerinde 

olan prematür ventriküler komplekslerdir.  

  Ventriküler hız >120/dk  

  Paroksismal meydana gelen düzenli bir ritmdir  

  Hipotansiyon oluşur  

  Sürekli ventriküler taşikardi tedavi edilmezse ventrikül fibrilasyonuna ve ölüme yol açan bir 

durumdur  
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EKG:  

 QRS kompleksleri genişlemiş ve acayiptirler  

 QRS kompleksi monomorfik veya polimorfik olabilir  

  torsades pointes (QT uzaması ile birlikte aritmi) görülebilir.  

Tedavi:  

Genel durumu kötü hastalarda, DC kardiyoversiyon  

Genel durumu iyi hastalarda, İV lidokain  
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VT İLE SVT’NİN AYIRIMI 

Bulgu  Ventriküler taşikardi  Supraventriküler taşikardi  

Genel durtum  Kötü  İyi  

Tansiyon arteriyel  Düşük  Normal  

Nabız hızı  >120/dk  150-250/dk  

QRS  Geniş  Dar  

 

3.Ventriküler Fibrilasyon 

Ventriküler fibrilasyonda kalp debisi yoktur. Etkili bir ritme döndürülmedikce ölümle 

sinonimdir. Tedavi acil defibilasyondur. 
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Uzun QT sendromu : 

 
Etiyoloji 

Hypokalemia 

Hypomagnesemia 

Fenotiazinler 

Trisiklik antidepresan 

İntrakranial Kanama 

Konjenital uzun QT (Potasyum kanal defektine bağlı repolarizasyonun uzaması) 

Idiopathic 

Type I antiaritmikler: Kinidin ve prokainamid 

 

Patofizyoloji 

Uzun QT sendromlu hastalarda, Torsade Pointes ventriküler taşikardi görülür.  

Uzun QT’de oluşan aritminin sebebi yeniden depolarizasyon (early, after depolarisation) dur. 

Bu hastalarda potasyum kanallarında mutasyon sonucu faz 3 (repolarizasyon) uzun sürmekte, hücre 

istirahat membran potansiyeline yavaş döndüğü için tekrar uyarılması kolaylaşmaktadır. Buna bağlı 

olarak ventriküler taşikardi meydana gelmektedir.  

 

Tedavi 

Magnezyum IV 

Pace Maker 

Beta Bloker 
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DAL BLOKLARI  

QRS süresinin uzaması sağ yada sol dal bloğunda görülür. Sağ ve sol dal bloğu olmak 

üzere iki tip dal bloğu bulunmaktadır.  

Sağ dal bloğunda aksiyon potansiyeli sağ ventriküle gidemediği için öncelikle sol ventrikül 

depola rize olur. Sonrasında depolarizasyon sol ventrikülden sağ ventriküle discus intercalarisler 

aracılığıyla gelir. Bu nedenle ileti süresi uzar (>0,12 sn). Sağ dal bloğunda septum depolarizasyonu 

V1’de r dalgası oluşturur. Ardından solventriküldepolarize olduğuiçin V1’den uzaklaşan 

depolarizasyon, S dalgası meydana getirir. Ardından depolarizasyon sağ ventriküle ulaşır. Bu 

depolarizasyon V1’e yaklaştığı için R’ dalgası oluşur (V1’de r S R’ paterni).  

Sol dal bloğunda ise öncelikle sağ ventrikül depolarize olur. Sağ ventrikülün depolarizasyon 

vektörü küçük olduğu V6 derivasyonuna yansımaz. Ardından sol ventrikül gecikmiş depolarize olur. 

Bu gecikmiş depolarizasyon çentikli R dalgası şeklinde V6 derivasyonuna yansır (V6’da RR’ 

paterni).  
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ARRHYTHMIC CAUSES OF PALPITATIONS AND SYNCOPE 

    Symptoms     

Etiology 
Specific 
Arrhythmia Palpitations Dizziness Syncope Treatment Comment 

BRADYARRHYTHMIAS 

Sinus node dysfunction Sinus 
bradycardia 

No Occasional Rare Pacemaker (if 
symptoms) 

Can be seen in 
association with 
neurocardiogenic 
syncope 

  Sinus arrest Occasional Yes Occasional Pacemaker Pause >3 sec 

  Sick sinus 
syndrome 

Occasional Yes Occasional Pacemaker   

AV nodal disease First-degree AV 
block 

No No No None   

  Type I second-
degree AV 
block 

Occasional No No None Can be seen in 
association with 
neurocardiogenic 

syncope 

  Type II second-
degree AV 
block 

Occasional Rare No Pacemaker if 
severe 

Can progress to 
complete heart 
block 

  Third-degree 
AV block 

Yes Yes Yes Pacemaker   

Tachy-brady syndrome   Yes Yes Occasional Treat 
tachycardia if 
possible 
Pacemaker 

Can also be 
manifestation of 
sick sinus 
syndrome 

TACHYARRHYTHMIAS 

SVT Atrial 
tachycardia 

Yes Occasional Rare Ablation   

          β-Blockers 
(e.g., 
metoprolol or 
atenolol) 

  

          Calcium-
channel 

blockers (e.g., 
diltiazem) 

  

  Atrial flutter Yes Occasional Rare Ablation Often difficult to 
control rate 

          Antiarrhythmic 
drugs (e.g., 
amiodarone) 

  

          Cardioversion 
(acute episode) 

  

  Atrial fibrillation Yes Occasional Rare Ventricular rate 
control 

  

          Warfarin   

          Antiarrhythmic 
drugs (e.g., 
amiodarone) 

  

          Cardioversion 
(acute episode) 

  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             

 
545 

    Symptoms     

Etiology 
Specific 
Arrhythmia Palpitations Dizziness Syncope Treatment Comment 

          Ablation   

  AV nodal re-
entrant 
tachycardia 

Yes Yes Rare Ablation   

          β-Blockers 
(e.g., 
metoprolol or 

atenolol) 

  

          Calcium-
channel 
blockers (e.g., 
diltiazem) 

  

  AV re-entrant 
tachycardia 
(WPW) 

Yes Yes Rare Ablation   

          Antiarrhythmic 
drugs

[*]
 

  

VT Idiopathic (RV 
outflow tract, 
fascicular) 

Yes Yes Occasional Ablation Absence of 
structural heart 
disease 

            Low risk of 
sudden death 

  VT secondary 
to CAD, 
cardiomyopathy 

Yes Yes Yes ICD Increased 
incidence of 
sudden death 

          Amiodarone 

(400 mg qd) 

  

          Ablation   

  Bundle branch 
re-entry 

Yes Yes Yes Ablation Usually in the 
setting of LV 

dysfunction and 
baseline 
intraventricular 
conduction delay 

  Genetic 
syndromes 

(e.g., long QT 
syndrome, 
Brugada's, 
arrhythmic right 
ventricular 
dysplasia) 

Occasional Yes Yes ICD Not always a 
clear family 

history 

            Increased 
incidence of 
sudden death 

ECTOPY PACs Occasional No No None   

          β-Blockers 
(e.g., atenolol 
or metoprolol) 
if symptomatic 

  

  PVCs Occasional No No None Benign in 
absence of 
structural heart 
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    Symptoms     

Etiology 
Specific 
Arrhythmia Palpitations Dizziness Syncope Treatment Comment 

disease 

          β-Blockers 
(e.g., atenolol 
or metoprolol) 
if symptomatic 

  

NEUROCARDIOGENIC 
SYNCOPE 

  No Yes Yes Behavioral 
(hydration, 

avoid triggers, 
abort episodes) 

  

          β-Blockers 
(e.g., atenolol 
or metoprolol) 

  

          Fludrocortisone 
(0.1 mg qd) 

  

          Midodrine (10 
mg tid) 

  

          Paroxetine 
(10–20 mg qd) 

  

AV = atrioventricular; CAD = coronary artery disease; ICD = implantable cardioverter-

defibrillator; LV = left ventricle; PACs = premature atrial contractions; PVCs = premature 
ventricular contractions; RV = right ventricle; SVT = supraventricular tachycardia; VT = 

ventricular tachycardia; WPW = Wolff-Parkinson-White syndrome. 

 

ANTİARİTMİK İLAÇLAR 

 

 Class I: Na+ kanal blokerleri  

 Class II: Beta blokerler 

 Class III: K kanal blokerleri 

 Class IV: Ca
++

 kanal blokerleri  

 

Sınıf I sodyum kanal blokörleri: (Depolarizasyonu yavaşlatır)  

 Grup 1A: Kinidin, prokainamid, disopiramid  

 Grup 1B: Lidokain, meksiletin, fenitoin (repolarizasyonu kısaltır)  

 Grup 1C: Enkainid, Flekainid, Propafenon 

 

Sınıf II: Beta adrenerjik reseptör blokörleri Faz 4’ü baskılar 

 Propranolol 

 Metoprolol 

 Esmolol 
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Sınıf III: K
+

 kanal blokörleri  

 Amiodaron  

 Bretilyum 

 

Sınıf IV sotalol (Aksiyon potansiyelini kısaltır)  

 Verapamil  

 Nifedipin 

 Diltiazem 

CLASS I ANTİARİTMİKLER  

Lokal anestezikler ile aynı mekanizmayla, voltaja duyarlı Na kanallarını bloke ederek etki 

gösterirler.  

Na’un hücre içine akım hızının azalması, aksiyon potansiyelini Faz 0’da yavaşlatır.  

İstirahat halindeki hücre membranı üzerinde çok az etki gösterirler.  

Kinidin 

 Class IA antiaritmilerdendir. Na ve potasyum kanal blokeridir. Repolarizasyonu uzatır. 

QT uzar. 

 Ventriküler ve supraventriküler aritmilerde kullanılabilir.  

 Çinkonizme (baş ağrısı, tinnitus) sebep olabilir, senkop  

 Digoksini dokuya bağlandığı yerlerden ayırarak ve renal digoksin klirensini azaltarak kan 

digoksin seviyesini artırır. 

 

Prokainamid: 

SLE benzeri nefrit tablosuna neden olur.  

 

Lidokain  

  Class IB ilaçlardandır. Na kanal bloker, potasyum kanal açıcısıdır. 

Lokal bir anestezik olan lidokain faz 3 repolarizasyonu ve aksiyon potansiyeli süresini(QT) 

kısaltır.  

Lidokain anormal otomatisite sonucu gelişen aritmilerin tedavisinde kullanılır.  

Özellikle MI sonrası gelişen ventriküler aritmide kullanılır. Yalnızca parenteral kullanılır.  

  Selektif olarak purkinje ve ventriküler dokuyu etkiler.  

  Selektif olarak iskemik dokulardaki depolarizasyonu baskılar.  

  Digitale bağlı aritmilerde ilk seçilecek lidokain’dir.  

  Lidokainin toksik/terapotik doz aralığı geniştir.  

 Tipik anestezik toksisitesi yapar.  

-Konvulsiyon 

-SSS stimülasyonu 
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CLASS II ANTİARİTMİKLER  

 Beta-blokerler bu grubu oluşturur.  

 Faz 4 depolarizasyonu azaltır.  

 AV-iletiyi uzatır, (-) inotrop ve (-) kronotrop etki yapar.  

  Antiaritmik olarak en fazla kullanılan propranololdür.  

Supraventriküler taşiaritmilerde 

          Sempatoadrenal tonusun arttığı durumlardaki taşiaritmilerde kullanılır. (hipertiroidi, egzersiz)  

Propranolol  

 MI sonrası kullanılması aritmiye bağlı ani ölüm insidansını azaltır.  

 Lokal anestezik etkisi antiaritmik etkiye yardım etsede esas etki mekanizması beta-reseptör 

blokajı ve anormal pacemakerlerin supresyonudur.  

 Esansiyel tremorda da kullanılır.  

 Esmolol en kısa etkili Beta-blokördür ve IV kullanılır.  

 

CLASS III ANTİARİTMİKLER  

Class III ilaçlar;  

Amiodaron  

          Bretilyum  

     Sotalol  

 

Özellikleri 

 K
+

 kanal blokerleri bu grubu oluşturur.  

 Aksiyon potansiyelinin devam süresini ve efektör refrakter periyodu uzatır.  

 Faz 3’ü yavaşlatır.  

Diğer antiaritmik ilaçlara yeterli cevap vermeyen ventriküler taşikardi, ventriküler 

fibrilasyonun tedavisinde ve proflaksisi için kullanılırlar.  

 

Amiodaron  

 Yapıca tiroksine benzeyen iyodlu bir ilaçtır.  

 Hem hipertroidi hem de hipotiroidi yapabilir.  Yarı ömrü en uzun antiaritmiktir.  

 K bloker olmasına rağmen beta reseptör, Ca
++

 kanal ve Na
+

 kanalınıda bloke ederler.  

 Özellikle diğer ilaçlara refrakter ventriküler aritmili hastalarda tercih edilir.  

Amiodoranın yan etkileri;  

Kornea depositleri (reversibl) 

Hipo/hipertiroidizm 

Fotosensitivite 

Pulmoner fibrozis  
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Bradikardi 

Torsades de pointes tipi aritmi (QT uzaması)  

 Bretilyum, stolalol aynı indikasyonlarda kullanılan daha çabuk etkili ve daha az toksik ilaçlardır. 

CLASS IV ANTİARİTMİKLER  

Verapamil  

Diltiazem 

Özellikleri 
 Ca++ kanal blokerleridir.  

 Kalpte AV nod ve SA nod gibi otomatisite gösteren bölgelerde baskılayıcı etki gösterir.  

 Verapamil akut supraventriküler taşikardinin tedavisi ve proflaksisin de tercih edilir.  

 Verapamil karaciğer tarafından büyük oranda metabolize edilir.  

 Kardiyak fonksiyonu bozuk olan hastalarda kullanılmaları kontrendike olabilir.  

 Periferik vazodilatasyonla kan basıncını düşürürler.  

Verapamil’in yan etkileri;  

Sinus bradikardisi 

AV-Blok  

Hipotansiyon 

Konstipasyon 

 

 

DİĞERLERİ  

 Bu dört grub haricinde kullanılan ilaçlardır.  

-Digoksin 

-Adenozin  

 

Digitaller  

1. Dijitoksin (D. purpura, D. lunata)  

2. Digoxin (D. lunata)  

3. Ovabain  

Digitalis bitkisinden elde edilen glikozidlerdir.  

Genel özellikler  

 Digitalisler Na+/K+ ATPaz’ı inhibe ederek Na
+

-K
+

 değiş tokuşunu önlerler.  

 Hücre içi Na
+

 konsantrasyonunda artış olur.  

 Artan Na
+

 hücre içine Ca
++

 akımını artırarak daha güçlü bir sistolik kasılma sağlar.  

 Kontraktilitedeki artış kalp debisini artırır.   

 AV düğümünde iletim hızını azaltır.  

 Vagal tonusu artırarak (-) kronotrop ve (-) dromotrop etki de yapar.  
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     Purkinje hücresinin otomatisitesini arttırır. Bu özelliği nedeniyle aşırı dozda, ventrikül 

fibrilasyonu yapabilir.   

     Ektopik atışlar ve Bigeminiye sebep olabilir.  

 Dijitoksin ve Digoksin oral yolla kullanıldıktan sonra digoksin değişmeden idrarla atılırken, 

Dijitoksin metabolitleri safra ile atılır.  

 Dijitoksinin yarı ömrü 5 gün digoksinin 36 saattir. 

 

Digital kullananlarda EKG değişiklikleri  

PR uzar.  

QT kısalır  

ST çöker  

T düzleşir   

 

  

DİGİTAL İNTOKSİKASYONU BELİRTİLERİ 

1-Erken belirtiler 
Anoreksi (en sık, ilk)  

Bulantı-kusma 

Diyare 

Konfüzyon 

Depresyon 

Vertigo  

İnsomnia 

Aritmi (en ölümcül)  

Senkop 

2- Geç belirtiler (kronik kullanım)  

Kalp yetmezliği 

Kilo kaybı 

Kaşeksi 

Jinekomasti 

Delirium 

Sarı-yeşil görme 
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Dijital ve Zehirlenmesi  

Dijitallerin genel olarak güvenlik aralığı dardır. Dijital zehirlenmesinde en önemli sebep 

hipokalemi gelişmesidir. Bu durum tiazid gibi diüretik kullanan hastalarda çok daha kolay ortaya 

çıkar. Hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi, hiperkalsemi digital entoksikasyon riskini 

arttırır. 

 Ayrıca kinidin, verapamil, amidaron, propafenon serum digital konsantrasyonunu 
arttırırlar. 

Dijitallerin kardiak etkileri:  

 Prematür ventriküler kontraksiyonlar (bigemine-trigemine) 

 Ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon  

  AV blok ile birlikte görülür.  

Akut dijital zehirlenmesinde yapılacaklar  

Dijital kesilir (ilk yapılması gereken)  

Dijitale bağlı ventriküler aritmilerde fenitoin ve lidokain verilebilir. (dijitaldeki bütün aritmiler 

kardiyoversiyona dirençlidir ve mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır) 

Digoksine özgü FAB segmentleri (digibind) digoksin ve dijitale karşı en güçlü antidotdur.  

Dijital zehirlenmesinde en sık görülen ölüm sebebi ventriküler taşikardi ve ventriküler 

fibrilasyondur.  

Genel bir kural olarak dijital kullanan hastada görülen her türlü aritmi aksi isbat edilene 

kadar dijitale bağlıdır.  

ADENOZİN  

 Normalde bir nükleoziddir.  

 K
+

 kanallarını açarak hücrenin hiperpolarize olmasını sağlar.  

 Özellikle paroksismal supraventriküler taşikardide (PAT) IV kullanılır.  

 Yarı ömrü çok kısadır. (15 sn)  

  AV iletimi en belirgin olarak uzatan ilaçtır.  
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ARTERİOSKLEROZİS 

 

Arter duvarında kalınlaşma ve esneklik (elastisite) kaybına yol açan üç hastalığın ortak ismidir. 

Arterioskleroz yapan 3 hastalık mevcuttur: 

1- Aterosklerozis 

2- Mönckeberg medial kalsifik sklerozu 

3- Arteriolosklerozis (hiyalin & hiperplastik tip) 

1- ATEROSKLEROZİS 

Arterlerin intima tabakasında oluşan, lümenden kabaran, lümeni daraltan yağ ve fibröz doku 

içeren plaklar (aterom plakları) oluşması ile karakterize bir damar hastalığıdır. 

 

2 - MÖNCKEBERG MEDİAL KALSİFİK SKLEROZU 

Orta boy ve küçük müsküler arterlerin tunica media tabakasında bant (halka) tarzında 

kalsifikasyon vardır. Kalsifikasyon lümene ulaşmaz. Endotel ve adventisya sağlamdır. Inflamatuar 

reaksiyon yoktur. 

Nadir olarak ossifikasyon (metaplazi) ve kemik iliği bulunabilir 

Cinsiyet farklılığı göstermez. 50 yaş sonrası sıktır.  
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3 - ARTERİOLOSKLEROZİS 

Küçük çaplı arter ve arteriollerin fibromüsküler ve endotelyal proliferatif kalınlaşmasıdır. 2 tipi vardır: 

a. Hiyalin Arterioloskleroz 

b. Hiperplastik (nekrotizan) arterioloskleroz 

Her iki subtip de hipertansiyon ile ilişkilidir. Hiyalin arteriolosklerozis, normotansif diabetiklerde de 

görülebilir. 

a) Hiyalin arteriolosklerozis: Uzun süredir hafif-orta şiddetli hipertansiyonu olan yaşlılarda (en sık) 

veya diabetiklerde oluşur. 

Hiyalin arteriolosklerozisde arteriollerin duvarında homojen, eozinofilik (pembe) asellüler ka-

lınlaşma oluşur. Damar lümeni daralır ve kan akımı azalır . 

En yaygın izlendiği yer hipertansiyonlu hastaların böbrekleridir. Böbreklerde oluşturduğu 

is-kemi nedeni ile tekrarlayan iskemik nekroz ve fibrozis ile her iki böbrek simetrik olarak küçülür, 

kontrakte olur. Bu durum benign / hiyalin nefroskleroz olarak isimlendirilir. 

 

 

b) Hiperplastik (nekrotizan) arterioloskleroz: Malign hipertansiyonda oluşur. Hastalarda kardiak 

dekompansasyon ve santral sinir sistemi bozuklukları da gelişmiştir. Aynı zamanda oligürik akut renal 

yetmezlik de görülebilir. 

Böbrek arteriollerinin duvarında "soğan-zarı" benzeri konsantrik laminer fibröz kalınlaşma 

ve arteriol lümeninde daralma (tıkanma) görülür. 

Damar düz kas hücrelerinde hipertrofi, hiperplazi; bazal membranda kalınlaşma ve reduplikas-

yon mevcuttur. Sıklıkla bu konsantrik hiperplastik değişiklik ile birlikte arter duvarında fibrinoid depozit 

ve nekroz görülür. Bu nedenle nekrotizan arteriolit ismi de verilir. 

Böbrekte kortikal yüzeyde kanama odakları, geç dönemlerde fibrozis ve kontraktür daha 

belirgindir (malign nefrosklerozis). 

Bu değişiklikler böbrekler, beyin, periadrenal ve peripankreatik yağ dokusu, safra kesesi, 

barsak arteriolerini de tutabilir. 
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İSKEMİK KALP HASTALIKLARI 

ATEROSKLEROTİK  KORONER ARTER HASTALIĞI (ASKH)  

 Temel lezyon plaktır ve meydana getiren yapılar;  

Endotelde yağlı çizgilenmeler(fatty streak): Aterosklerozun ilk lezyonudur. 

İntimal düz kas hücrelerinin proliferasyonu  

lipid depolanması (Makrofaj ve düz kas hücrelerinde)  

Fibröz kep  

 

Tutulum: 

 Aterosklerotik lezyonlar en sık abdominal ortayı tutar.  

Serebral arter ve karotid arter’de sık tutulur.  

Ateroskleroz en az pulmoner arteri tutar.  
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Risk faktörleri:  

  Yaş (50 yaşın üzeri)  

  Cinsiyet (erkeklerde 5 kat daha fazla)  

  Hiperkolesterolemiler  

  Sigara (Light sigara riski normal sigara ile aynı) 

 Hipertansiyon  

  Diabetes mellitus   

 Metabolik Sendrom (Sendrom X) 

  Aile öyküsü  

  Oral kontraseptifler  

  Gut, A tipi şahsiyet, erken arkus senilis kornea, şişmanlık, hipertrigliseridemi ve diyagonal  

kulak lobu yarığı (ear lobe syndrome)  

 Lipoprotein a, homosistein, high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP), fibrinojen, 

klamidya ve CMV ateroskleroz için yeni risk faktörleridir. HsCRP vaskuler inflamasyonu ve bununla 

korole damar sertliğini gösterir.  

  Ateroskleroz en sık hipertansiyon ve diabette görülür.  

NOT: 

Metabolik Sendrom Kriterleri: 

1-Göbek Çevresinin erkekte 102, kadında 88 cm den fazla olması 

2-Trigliserid > 150 mg/dl 

3-HDL erkekte < 40 mg/dl, kadın < 50 mg/dl 

4-Serum glikoz > 110 mg/dl 

5-Kan basıncı >130-85 mm-Hg 
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NOT: 

Kalpte yağlanma küçük damlalar halinde görülür. Makroskobik olarak iki formdadır: 

Kaplan (tigered) görünümü: Anemi gibi uzamış orta derecede hipokside makroskobik olarak 

seçilebilen sarı bantlar arasında kırmızı kahve renkte normal miyokard bantları izlenebilir. 

Difüz yağlanma: Daha ağır hipokside ya da miyokarditlerde (difteri) bütün miyokard hücreleri 

etkilenir. Kalpte uzun süreli orta dereceli hipoksi kaplan görünümü tipinde yağlanmaya, uzun süreli 

ağır hipoksi ise difüz yağlanmaya neden olur. 

Ancak unutulmamalıdır ki hipoksiye bağlı yağlanmanın gelişimi en hızlı ve en iyi olarak karaciğerde görü-

lür. 

NOT: 

Aterosklerotik plakların sıklık sırasına göre yerleşim bölgeleri 

      Abdominal aort 

  Koroner arterler 

  Popliteal arterler 

  İnen torasik aort 

  Internal karotid arterler 

  Willis poligonu 

ANGİNA PEKTORİS (AP)  

Karakteristik bulgular:  

  AP in en önemli bulgusu eforla artmasıdır  

  Göğüs ağrısı, göğüsde basınç hissi, yanma hissi ve efor dispnesi izlenir  

  Ağrının sol kola yayılımı (sağ kola çeneye, boğaza da yayılabilir) izlenir.  

  Semptom kompleksi genellikle düşük şiddette başlar 2- 3 dakikaya çıkar ve total 15 dakikadan 

daha az sürer. 

30 dakikadan uzun süren krizler myokard infarktüsünün olabileceğini düşündürür.  

  Ciddi göğüs ağrısının ani başlaması iskemik ağrıyı düşündürmez. 

Nitrogliserin alması ya da 30 saniye ile bir kaç dakika dinlenme ile ağrının kaybolması 

angina için tipiktir.  
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Anginanın tipleri  

1- Kronik stabil angina :  

Koroner arterdeki daralmaya bağlı beslenme bozukluğu sonucu oluşur.  

Tanı 

 Anjio 

Tedavi 

Stabil anjinada kalbin enerji ıhtiyacı azaltılmalıdır. Bunun için beta blokerler verilir.  

Ayrıca MI riskini azaltmak için ASA, clopidogrel, kolesterol düşürücü (statin) verilir. 

2- Unstabil angina pektoris (Akut Koroner Sendrom / Non-ST elevated MI) 

 60 gün içinde başlayan yeni angina  

 Kresendo angina pektoris  

 İstirahatte angina pektoris  

 Myokard infarktüsü sonrası gelişen angina pektoris  

 Koroner anjioplasti sonrası gelişen angina pektoris  

 Bypass cerrahisi sonrası gelişen angina pektoris  

Fizyopatoloji 

Unstabil anjina sebebi aterosklerozun ilerlemesi ve plak rüptürüdür.  

Tanı: 

Unstabil anjinada troponin bakılmalı ve EKG değerlendirilmelidir.  

TIMI Risk Score 

Yaş > 65 

3 veya daha fazla koroner arter hastalığı risik faktörü 

%50 den fazla eski koroner darlık 

ST deviasyon varlığı 

24 saate 2 anjinal epizod 

Kardiak markerlerde yükselme 

7 günden beri ASA kullanma 

14 günlük Mortalite Riski= 

0/1 → 4.7% 

2 → 8.3% 

3 → 13.2 % 

4 → 19.9% 

5 → 26.2% 

6/7 → 40.9% 

Tedavi 

EKG ve Troponin normal ise hastaya LMWH (Enoxaparine), ASA, anti-anjinal tedavi(Beta 

bloker, nitrat) başlanır.  

EKG normal ve Troponin yüksek ise (NSTEMI) hastaya anti agregan olarak tirofiban (2b-

3a reseptör blokeri) başlanabilir. 
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3- Variant (prinzmetal angina): 

Daima istirahatte (sıklıkla gece) oluşur 

Fiks aterosiklerotik lezyonla birlikte olan geçici koroner spazm sonucudur 

Tanı: 

En çarpıcı özelliği angina atağı esnasında EKG de geçici ST yükselmesinin görülmesidir 

Epizodlar sıklıkla ventriküler aritmilerle komplikedir. 

 

Tedavi 

Variant anjinada klasik anti anjinal olarak verilen beta blokerler atakları sıklaştırabilir.  

Nitrat,kalsiyum kanal bloker verilir. 

 

ANJİNA PEKTORİSTE TANI:  

Eforlu EKG:  

  Normalde var olan koroner arter hastalıklarının egzersizle artan O2 ihtiyacına bağlı 

semptomatik hale gelmesini sağlayan bir testtir. Latent hastalığı ortaya çıkarır.   

Pozitif denebilmesi için kriteler: 

-2 mm’den çok ST çökmesi  

-Test sırasında veya hemen sonrasında angina pektoris dispne, S3 gallop  

-Aritmiler  

-ST yükselmesi (transmural zedelenmeyi gösterir)  

-Hipotansiyon gelişmesi  

 

Eforlu sintigrafi (Talyum-201 miyokard perfüzyon)-SPECT 

  Standart efor testinin değerinin az olduğu hastalarda (kadınlarda, dal bloklu hastalarda 

ve önceki efor testi şüphesi olan) kullanılabilir.  

 

Koroner Anjiografi  

  koroner arter hastalığı için sıklıkla kullanılan en hassas ve en spesifik testtir  

  invaziftir, az fakat kesin risk taşır  
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  vazospastik anginada koroner anjiografi yaparken tanısal amaçla vazokonstriktör bir 

ajan olan ergotamin verilir  

 

Tedavi:   

1. Aspirin(Temel tedavi ABC) (Nitratlar semptomatik rahatlama sağlar). Tiklopidin-Clopidogrel 

alternatif  

2. B-adrenerjik bloke edici ajanlar 

 Propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol timolol, 

3. Colesterol Düşürücü İlaçlar (Statin) 

 

Risk durumu Diet tedavisi 

önerilen LDL  

İlaç tedavisi 

önerilen LDL 

Hedeflenen LDL 

KAH yok, 2'den az risk > 160 > 190 < 160 

KAH yok, 2 veya fazla risk faktörü  > 130 > 160 < 130 

KAH veya DM gibi eşdeğeri var > 100 > 130 < 100 

 

İlaç tedavisine yanıtsız hastalarda; 

4. Perkütan transluminal anjioplasti (PTCA) 

PTCA sonrası oklüzyonu önlemek için antiagregan veya vazodilatör ajanlar kullanılır.  

5. Koroner arter by- pass cerrahisi 

 

ANTİANJİNAL İLAÇLAR 

NİTRATLAR  

 NO yapımını arttırıp,  CGMP’yi artırarak vzd yapar.  

Nitratlar dokularda (-SH) grubu içeren moleküllerle birleşerek NO salıverilmesine neden olur  

Aşırı miktarda nitrat alındığında dokularda thiol (SH) grubu içeren moleküller (sistein 

gibi) tükenir ve NO oluşmaz. Nitrat toleransı oluşur  

Nitratların en sık görülen yan etkisi başağrısıdır, orostatik hipotansiyon, senkop ve taşikardi 

oluşturur  

 En uzun etkili nitratlar izosorbid mononitrattır. 

 En kısa etki ise inhale aminilnitrit kullanımında izlenir.  

 Etki süreleri amilnitrit –nitrogliserin < isosorbid dinidrat < isosorbid mono nitrat 

 Organik nitratların etkileri; 

-Preloadı (Ven ve venülleri gevşemesiyle)  

Beta Blokerler 

Kalsiyum Kanal Blokerleri (Verapamil, Diltiazem) 

Sodyum kanal blokeri : Ranolazin  

Yağ asidi oksidasyon inhibitörleri: Trimetazidin 
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NOT: 

PERİFERİK ETKİLİ VAZODİLATÖRLER 

Otonom sinir sisteminden bağımsız olarak direkt etkiyle  damar düz kasını gevşeterek etki ederler.  

Direk vazodilatatörlere karşı hemostatik cevap tuz tutulumu ve taşikardidir.   

Vazodilatör ilaçlar arterial kan basıncını azaltınca; 

1. Sempatik sistem aktive olur.  

2. Renin salınımı artar ve All salınımı artar.  

Papaverin  

Bitkisel kaynaklı bir maddedir. Fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek etki göstermektedir.  

 Aynı Nitrik oksit gibi tüm düz kaslarda gevşeme (vazodilatasyon, bronkodilatasyon vb.) 

oluşturmaktadır. Intrakavernöz injeksiyonla ereksiyon amacıyla kullanılır.  

İzoksuprin / Bametan 

Uterus düz kaslarını gevşetirler.  

Niasin türevleri 

Vazodilatatör etkisini daha çok cilt damarlarında ve üst ekstremitede gösterir.  

Nilidrin 

 Beta 2 agonisttir. Daha çok çizgili kas damarlarını gevşetir. 

 

KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ  

Sinarizin / Flunarizin  

Antihistaminik etkili nonselektif kalsiyum antagonistleridir. Sodyum kanallarınıda bloke 

ederler. Meniere hastalığında ve vertebrobaziller yetmezlikte kullanılırlar.  

 

DİĞERLERİ 

Sildenafil (Viagra) 

Ereksiyon oluşturmak için kullanılır. 

 GMP’yi parçalayan fosfodiesteraz 5 enzimini inhibe eder. Dolayısıyla kavernöz cisimleri 

inerve eden parasempatik sinir uçlarından salınan NO’nun etkinliğini arttırır.  

 Mavi diskromatopsi yapabilir.  

 Başağrısı, renk tonlarının algılanmasında ve görüntü parlaklığında geçici bozulma oluşturur.  

 Başağrısı, flushing, dispepsi  

 Nitratlarla birlikte kullanılmamalıdır.  

 Hipertansif hastalarda kullanılmamalıdır.  

 CYP3A4 tarafından metabolize edilir. Bu enzimi inhibe eden (eritromisin, imidazoller, 

HMGKoA redüktaz inhibitörleri vb.) ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.  
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Pentoksifilin 

             Fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek etki gösterir.  

 Kanın reolojik özelliklerini değiştirir = Eritrositlerin esnekliliğini ve kanın akışkanlığını arttırır. 

Trombositlerin agregasyon yeteneğinide azaltır.  

 Sickle cell anemi ve intermitten kladikasyo tedavisinde kullanılır.  

Ginkgo Biloba  

Plazminojen aktivatör faktör blokörüdür. Kanın akışkanlığını ve kan akımını arttırmaktadır.  

 

Piribedil  

Sentetik bir dopamin agonistidir. Splanknik damarlarda belirgin vazodilatasyon oluşturur.  

 

Alprostadil (Prostoglandin E1) 

 Papaverin gibi intrakavernöz injeksiyonla ereksiyon amacıyla kullanılır.  

 

 

Epoprostenol  

Prostoglandin I2 (Prostasiklin)  analoğudur. 

 Pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılır. 

 

Fosfodiesteraz İnhibitörü İlaçlar: 

Sildenafil (fosfodiesteraz 5) 

Metil ksantinler (santral stimülanlar) (fosfodiesteraz 34) 

Amrinon / milrinon (kardiyak stimülanlar) (fosfodiesteraz 3) 

Dipiridamol 

Pentoksifilin  

Papaverin 

Rolipram (antidepresan etkilidir) 

Silostazol (fosfodiesteraz3) 
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MYOKARD İNFARKTÜSÜ 

 

FİZYOPATOLOJİ    

  Myokard infarktüsü %85-90 aterosklerozla daralmış bir koroner arteri tıkayan akut 

trombüs sonucu oluşur.  

SEMPTOMLAR:  

 Ciddi, baskı şeklinde göğüs ağrısı ve basınç 

 Ağrı 30 dakikadan uzun sürer  

 Nitrogliserine cevap vermez  

 Bulantı, kusma, terleme, nefes darlığı, hafif ateş 

 İstirahatte ve minimal aktivitede ağrı  

 Soğuğa çıkma ile tetiklenebilir  

 Sabah saat 6 ile 10 arasında katekolamin düzeylerinin artmasına bağlı olarak uyanma 

esnasında oluşabilir  

 

 

Tanı: Fizik muayene:  

  Şiddetli ağrı 

 Korkulu kül renginde hasta  

  Hipotansiyon, taşikardi,  

 Konjestif kalp yetmezliği belirtileri (boyun ven dolgunluğu, pulmoner raller, gallop ritmi)  

  yeni mitral yetmezliği üfürümü veya VSD üfürümü  

 

EKG:  
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 %85 tanı koydurucudur 

 EKG değişiklikleri 4 fazda incelenir:  

-süperakut faz: (ilk 6 -24 saat) ST segmenti yükselir ve yukarı konvekstir.T dalgası 

sivrileşir  

-akut faz: (1 - 7 günler) ST yukarı konvekstir.T dalgası düzleşmiştir  

-subakut faz: (1 - 8 haftalar) Q dalgası belirir.T dalgası negatifleşir  

-kronik faz: (6 - 8 haftadan sonraki) sadece Q dalgası patolojik olarak kalır  

 

NOT:  ST, 2 haftadan sonra yüksekse anevrizma gelişmiş demektir  
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Biyokimya 

 
Kalp enzim çalışmaları 

1. Kreatin kinaz (CPK):  

-CPK- MM: iskelet kası  

-CPK- MB: kalp kası  

-CPK- BB: beyin ve böbrekte  

2. Aspartat aminotransferaz (AST veya SGOT): 12 saat sonra yükselir  

3. Laktik asit dehidrogenaz (LDH):  

 LDH1/LDH2: Myokard zedelenmesi lehine bir bulgudur.  

-LDH1:Daha çok kalpte  

-LDH2: eritrositlerde, meninkslerde ve kaslarda  

-LDH3: akciğerlerde  

-LDH4: kaslarda ve karaciğerde  

-LDH5: sadece karaciğerde  
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Kardiak Proteinler 

1-Myoglobin: En erken yükselen marker(15-20 dk) olmasına rağmen, non-spesifiktir. 

2-Troponin : Myokarda en spesifik proteindir 

 

Diğer markerler : 

İMA:Iskemi-modified albumin (IMA), miyokard iskemisi olan hastalarda Albuminin N-terminal 

kısmının kobalt bağlama özelliği azalmıştır.  

 

KOMPLİKASYONLARI:  

1. Aritmiler 

Ventriküler aritmiler AMI nin en sık komplikasyonudur (Hastane öncesi en sık ölüm 

sebebi)  

  İlk 24 saat içinde ventriküler erken vurular oluşur, öldürücü ventriküler aritmilerin 

habercisidirler  

 

2. Akut iletim sistemi anormallikleri  

 Bradikardi veya kalp bloğuna yol açar 

 

3. Sağ koroner arter tutulumu:  

 inferior yüz myokard infarktüsü oluşur. Sinüs bradikardisi  ve AV nodal blok meydana 

gelir.  

 

4. Ön inen koroner arter tıkanması:  

  İnterventriküler septum tutulumu oluşur. Anterior myokard infarktüsü ve akut sağ veya sol dal 

bloğu meydana gelir.  

 

 

5.Pompa yetmezliği  

  Myokardiyumun %30 unda nekroz: konjestif kalp yetmezliği oluşur.  

 %40 ından fazla nekroz: kardiyojenik şok kaçınılmazdır.  

 

Kardiyojenik şok:  

yeterli sol ventrikül doluş basıncı varlığında, soğuk ve terli cilt.  

idrar debisi <20 ml veya anüri, mental konfüzyon, letarji  

sistolik kan basıncı< 90 ml, taşikardi vardır.  

mortalite %50- 75 arasındadır 

 

6. mitral yetmezlik (en sık posteromedial kas yırtılır.)  

Papiller kasların infarktıyla oluşur. Akut sol kalp yetmezliği bulgusu vardır.  
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7. VSD 

8. Kalp rüptürü 

AMI bağlı serbest duvar rüptürü en sık anterolateral MI’dan sonra gelişir  

Aritmiler ve kardiyojenik şoktan sonra en sık ölüm nedenidir.  

Ölüm akut perikard tamponadına bağlıdır.  

Kalp sesleri derinden gelir ve elektro mekanik disosiasyon izlenir.  

Tipik olarak infarktüsten 4 - 7 gün sonra meydana gelir  

 kalp tamponadı ile sonuçlanır  

hemen daima fataldir  

9. Sol ventrikül anevrizması  

 Q dalgası enfarktüsü sonrası gelişen sol ventrikül anevrizma bulguları:  

  Enfarktüsden 2-6 hafta ya da daha uzun süre ST segment elevasyonunun sebat etmesi  

 Konjestif kalp yetmezliği  

 Rekürrent emboli  

 Rekürrent ventriküler aritmilere neden olur  

 

10. Tromboembolizm  

  Arteryel trombolizmin kaynağı intrakardiak mural trombüstür. Kalp içi tromsüslerin 

%90’ından fazlası anteriar MI’dan sonra kalp apeksinde oluşur ve çoğu ilk 7-10 günde meydana 

gelir.   

TEDAVİ  

1. Perkütan venöz kanül yerleştirilir  

2. Nazal kanülle oksijen verilir  

3. Ağrı giderilmesi  

 Nitrogliserin (sadece sistolik kan basıncı 100 mmHg olduğu zaman) 

 Morfin sülfat 

 

4. Antiagregan verilmesi: ASA+Klopidogrel 

5. Tromboliz (ilk 2 saat içinde balon-stent yapılamayacak hastalarda) 

Trombolitik ajanlar (streptokinaz, tPA, ürokinaz, antisteplaz) ilk 12 saat içinde tatbik 

edilirse trombüsü eritir. Mortalite azalır. ST elavasyonu olan hastalara verilmelidir. 

Streptokinaz ve ürokinaz fibrin spesifik değildir. T-PA( Alteplaz), reteplaz, tenectepaz 

fibrin spesifiktir.  

Anti-streplaz (APSAC): Steroptokinaz ve t-PA asetile formudur. Fibrin üzerinde deasetile 

olarak işlev yapar. Streptokinaza göre daha fibrin spesifiktir. 

NOT: 

Trombolitik Kontrendikasyonlar: 

Geçmişte intrakranial kanama 

Son 1 yıl içinde stroke 

İntrakranial neoplazm 
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Aktif iç organ kanaması 

Aort diseksiyonu kuşkusu 

 

Trombolitik Relatik Kontrendikasyonları 

Systolic kan  basıncı (sBP) > 180, diastolic kan basıncı (DBP) > 110 

Warfarin kullanımı (INR) > 2 

3 hafta içinde geçirilmiş cerrahi girişim 

Yaş > 75 

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) 

  Peptik ülser 

 

5. Direkt PTCA (kanama riski, kardiojenik şok, ilk 2 saat) 

6. Aritmi tedavisi  

Geçici Pacemaker Endikasyonları 

2° mobitz Tip II blok  

2°mobitz Tip I blok ve hemodinamik bozukluk  

A-V tam blok  

 Yeni sol dal bloğu  

Asistolidir  

7. Destek tedavisi:  

 ASA 

Klopidogrel (Stent uygulanmış ise) 

 Beta blokerler  

 ACE inhibitörleri (remodelling ve anevrizma riskini azaltırlar) 

 Statin (LDL < 70) 

 Heparin-enoxaparine 

 

8. Sekonder Korunma:  

Aspirin, ACE inhibitörleri, beta blokerler, statin (LDL <100 ) 

Major risk faktörlerinden korunma (Sigara bırakma, diyet, agresif DM kontrolü) 

 

NOT: 

ACE inhibitörleri (-pril) 

SH grubu içerenler:Kaptopril (En kısa etkili), Zofenopril  

  Enalapril, Ramipril, Kinapril, Perindopril (Uzun etkili), Lisinopril (Uzun etkili), Benazepril, 

Alacepril , Cilazapril, Delapril, Imidapril, Moexipril, Rentiapril, Spirapril, Temocapril, Trandolapril 

 

Angiotensin II reseptör antagonistleri (-sartan) 

Kandesartan , Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Tasosartan, Telmisartan, 

Valsartan 
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Renin İnhibitörleri 

Aliskiren, Remikiren 

Özellikler: 

ACE inhibitörleri anjiotensin I’den anjiotensin II üretimini inhibe eder.  

ACE inhibitörleri aynı zamanda potent bir vazodilatör olan bradikinin inaktivasyonunu da önler. 

Fosinopril safra ile atılır bu yüzden böbrek yetmezliğinde kullanılabilir.  

ACE inhibitörleri bilateral renal arter stenozunda kontrendikedirler.  

ACE inhibitörleri diabetik nefropatide oldukça yararlıdırlar. Diabetik nefropati 

progresyonunu yavaşlatır, artmış olan glomerül içi basıncı azaltırlar.  

Kaptopril ve lisinopril ön ilaç değildir. Diğer bütün ACE inhibitörleri ön ilaçtır.  

ACE inhibitörleri esas olarak arteriyolleri genişletirler. 

Omapatrilat hem ACE hem de nötral endopeptidaz inhibitörüdür. NEP inhibitörleri ANP ve 

BNP yıkımını azaltırlar. Akut ve kronik kalp yetmezliğinde hastanede kalma süresini kısaltırlar. 

 

NOT: 

Anti-agregan ilaçlar: 

1-Aspirin 

2-Tienopiridin türevleri: tiklopidin, klopidogrel  

3-Trombosit glikoprotein IIbIIIa reseptör blokajı yapanlar 

1-ASPİRİN 

Aspirin trombosit prostaglandin metabolizmasında siklooksijenaz enzimini (irreversbl) bloke 

ederek tromboksan A2 yapımını engeller. 

Tromboksan A2 trombosit agregasyonu ve vazokonstriksiyon yapan bir maddedir. 

İnhibitör etkisi trombositin yaklaşık 10 günlük süresi boyunca devam eder. 

 

2-TİKLOPİDİN, KLOPİDOGREL, PRASUGREL, TİCAGRELOR  

Tienopiridin türevleri adenozin difosfat (ADP) bloker etki ile trombosit agregasyonunu inhibe 

ederler. 

Prasugrel (tienopiridin) ve  Ticagrelor ADP reseptör inhibitörüdürler. Clopidogrel ile 

kıyaslandığında çok daha güçlü inhibisyon yapmaktadır. 

 

3-TROMBOSİT GPIIB/IIIA ANTAGONİSTLERİ 

Abciximab: (monoklonal antikor) 

Kullanım alanları:  

Akut koroner sendromlar (Unstabl angina, Q dalgasız MI) 

İnvaziv kardiyoloji girişimleri (anjiyoplasti, stent koyma) 

i.v bolus ve infüzyon şeklinde uygulanır. 

Yan etkileri, kanama ve geçici trombositopenidir. 

Eptifibatid : sentetik peptid 

Tirofiban: sentetik küçük moleküllerden 
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SAĞ VENTRİKÜL İNFARKTINDA TEDAVİ 

Sağ ventrikül infarktında hastada hipotansiyon ve bradikardi en önemli iki sorundur.  

Hipotansif hastalara %0,9’luk izotonik sıkı takip ile verilir  

Semptomatik bradikardisi olan hastalara atropin verilebilir.  

Diğer yaklaşımları aynıdır.  

 

 

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ(ARA) 

ARA, genç erişkinlerin ve çocukların en sık görülen akkiz kalp hastalığı nedenidir. 

ARA özellikle streptekok farenjitinden sonra görülür. Streptokokların M proteini, kalpteki 

miyozin ile benzerlik gösterir. Bu nedenle Anti-M antikorlari Anti-miyozin gibi davranırlar Bunun 

sonucunda kardit (pankardit) oluşur. Hastalık, en sık 5-15 yaş arasında görülür.  

Erkek ve kız arasında belirgin fark yoktur. Fakat kore kızlarda daha fazla  görülür. ARA, 

daha çok sıcak-tropikal iklimlerde ve gelişmekte olan ülkelerde görülür. Türkiye’de en fazla 

sonbaharda görülür.  

Eğer hastada: 

Enfeksiyon 

Genetik hassasiyet 

İmmün reaksiyon varsa doku ve organlarda inflamasyon ve AER kliniği ortaya çıkar.  

Akut karditte yapılan histolik incelemede görülen “Aschoff hücreleri” patognomonik 

lezyondur. Karditin en belirgin bulguları taşikardidir. En sık endokard tutulur ve en sık ölüm nedeni 

aktif kardittir. Prognozda da en önemli olan kriter kardittir.  

Romatizmal endokarditin karakteristik lezyonu “Mc Callum plaklarıdır”. Posterior mitral 

yaprağın  üzerindeki atriyumda, kalınlaşmış doku alanıdır.  
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ARA bulguları major ve minör olarak (JONES KRİTERLERİ) sınıflandırılır.  

Major kriterler  

Kardit (Prognozda en önemli) 

Poliartrit (en sık rastlanan majör bulgu) 

Eritema Marginatum  

Sydenham Koresi (Tek başına tanı koydurur)  

Subkutan Nodüller 

Minör kriterler   

Ateş  

Artralji  

Akut Faz Reaktanlarından ESR ve CRP Yüksekliği  

EKG’de PR Uzaması (en sık EKG bulgusu)  

ARA tanısı için;  

2 MAJOR veya 

1 MAJOR+2 MİNÖR kriter ve bunlara ek olarak geçirilmiş streptokok enfeksiyonu kanıtının 

olması gerekir.  AER tanısında artrit olması durumunda, artralji minör kriter olarak 

değerlendirilmez.  

ARA bağlı ölüm en sık olarak akut dönemde KKY’e, izlemde kapak deformitelerine bağlıdır.  
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Kapak tutulumu;  

Mitral kapak %90 (en sık). Erişkinde en sık kapak deformitesi mitral darlığıdır. Çocuklarda 

en sık kapak deformitesi mitral yetmezliğidir. 

Aort %25 

Trikuspid kapak %7  

ARA tedavisi :  

Grup A streptekok enfeksiyonunun tedavisi (Penisilin veya allerjisi olanlarda eritromisin)  

Klinik bulguların tedavisi (Yatak istirahati, antiinflamatuvar tedavi) : Kardit varsa steroid, 

artrit varsa ASA 

Proflaksi:  

Kardit varsa korunma ömür boyu devam eder.  

Saf kore dahil tüm AER’li hastalar, 21 yaşına dek veya son ataktan sonra en az 5 yıl süre 

ile veya erkekler askerlik bitinceye kadar korunmalıdır.  

Proflaksi için hastaya her ay benzatin penisilin verilir. Allerji varsa eritromisin 

proflakside kullanılır. 

 

KAPAK HASTALIKLARI 

AORT DARLIĞI 

Etyoloji:  

  Konjenital aort darlığı 

Senil kalsifik aort darlığı (dejeneratif) 

  Biküspid aort darlığı (konjenital) 

  Romatizmal aort darlığı (hemen daima mitral kapak hastalığı ile beraberdir) 

 

Aort darlığı ayırıcı tanıları ve etyoloji:  

1. valvüler 

  rheumatik  

  kalsifik  

  konjenital biküspid valv  

2. subvalvüler: 

hipertrofik kardiyomyopati  

3. supravalvüler 

konjenital aort koarktasyonu  

konjenital supravalvüler aortik stenoz (Williams sendromu)  
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Semptomlar  

1. angina (%35-50) en sık klinik bulgudur.  

2. senkop  

3. kalp yetmezliği (stenoz düzelmezse 1- 2 yıl içinde ölürler)  

 Yumuşak, tek S2 (P2)  

 

Angina ile gelen hastaların %50’si aort kapak replasmanı yapılmazsa 5 yıl içinde ölürler . 

Gebelikte mortalite % 50 dir.  

NOT: Gebelikte en mortal kalp hastalığı pulmoner hipertansiyondur. (% 80 mortal) 

 

Fizik belirtiler  

  Gecikmiş karotis nabzı hastalığın ağırlığını saptamada en uygun fizik belirtidir. Pulsus parvus 

at tardus 

  Sağ karotise yayılan sistolik ejeksiyon üfürüm, erken sistolik ejeksiyon kliği  

S4 varlığı  

  Uzamış kuvvetli apeks vuruşu  

A- V tam blok gözlenebilir (Kalsifiye aort kapağını AV noda etkimesi sonucu) 

 

Laboratuar  

EKG  

Sol ventriküler hipertrofi belirtileri  

Ekokardiografi   

Gradient kesin olarak tayin edilir  

Kalp kateterizasyonu  

tanı ve değerlendirmede stenozun derecesi saptanır  

Aort stenozu komplikasyonları  

Ani ölüm  

İleti defektleri (A-V tam bok görülebilir)  

İnfektif endokardit (Nadir)  

GIS te A-V malformasyon 
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Sol ventrikül yetersizliği  

Tedavi:  

Palyatif tedavi:  

 Beta blokerler 

  Dijital, diüretikler ve vazodilatörler verilmez . (Aort basınç gradientini arttırıp stenozun 

derecesini arttırırlar) 

  Balon valvuloplasti (kalp yetmezliği gelişebilecek hastalarda) yapılabilir. 

 

 

Küratif 

  Aort kapak replasmanı endikasyonu semptomatik ve ağır Aort Stenozunda basınç gradyenti 

 50 mmHg ve 0.8 cm2 valvüler alan ise yapılır.  

Prostetik kapağın sık rastlanılan komplikasyonları;  

Hemolitik anemi  

İnfektif endokardit  

Mekanik disfonksiyon  

Tromboemboliler (en sık beyne gider)  

 

SUPRA VALVULER AORT DARLIĞI  

  Supravalvüler aort darlığı nadir olup konjenital formları Elfin Face(şeytan yüzü) Sendromu 

veya Willams sendromu denen sendroma eşlik edebilir. Mikrodelesyon sendromudur. 

Willams sendromu özellikleri: 

Mental retardasyon  

Geniş alın  

Basık burun kökü  

İdiyopatik infantil hiperkalsemi  

Supravalvüler aort stenozu 

 

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             

 
574 

NOT:  

Alagille, Angelman, Miller-Dieker sendromu, Prader-Willi sendromu, Rubistein-Taybi 

sendromu, Di-George sendromu, WAGR (Wilms Tm, Aniridi, Genitoüriner anomali, Mental 

retardasyon), Willams sendromu mikrodelesyon sendromlarıdır. 

Kromozom Yapı Anormallikleri 

Delesyonlar: Kromozomun bir parçası kaybolduğunda görülür. Basit bir delesyon olarak 

veya bir diğer kromozom parçasının duplikasyonu ile birlikte delesyon olarak meydana gelebilir. 

Delesyonlar kromozomların uç kısımlarında veya ara parçalarında olabilir ve genellikle mental gerilik 

ve malformasyonlar eşlik eder. Küçük telomerik delesyonlar minör anomalilerle birlikte olan 

nonspesifik mental gerilikte nispeten sık görülür.  

Delesyonlar rutin kromozom preparatlarında gözlenebilir, fakat mikrodelesyonlar 

sadece mikroskop altında profaz kromozom çalışmalarıyla saptanabilir. Submikroskopik 

delesyonlarda, kayıp parça moleküler problar kullanarak (FISH analizi) veya DNA çalışmaları 

(DNA dizi analizleri) ile saptanabilir.  

Sık görülen delesyonlar ve klinik özellikleri 

Del Klinik Özellikler 

4p- 
Wolf-Hirschhorn sendromu: "Grek helmet- Yunan başlığı" yüzü, fasiyal anomaliler, 
mikrosefali, hipospadiyas, kalp malformasyonu, mental gerilik 

5p- 
Cri du chat Sendromu: Kedi gibi ağlama, hipotoni, kısa boy, mental gerilik, mikrosefali, 
belirgin metopik sutür, aydede yüzü, hipertolerizm, epikantus, yüksek damak 

9p- 
Trigonosefali, çekik gözler, ekzoftalmi, kavisli kaşlar, geniş-düz burun, kısa-yele boyun, enital 
anomaliler, uzun parmaklar, kalp anomalileri, mental gerilik 

13q- Düşük doğum ağırlığı, büyüme geriliği, ağır mental gerilik, yüz ve göz anomalileri 

18p- Baş ve göz anomalileri, yarık damak-dudak, mental gerlik 

18q- Hipotoni, kurbağa pozisyonu, basık orta yüz, derin yerleşimli gözler, belirgin çene, MR 

21q- Hipertoni, mikrosefali, çekik gözler, yüksek damak, belirgin burun, düşük kulak, MR 

 

Mikrodelesyonlar ve klinik özellikleri 

Delesyon Sendrom Klinik Özellikler 

7q11.23 Williams 
Yuvarlak yüz, dolgun yanaklar ve dudaklar (peri yüzü) strabismus, 
supra- 

valvüler aort stenozu, mental gerilik, 

8q24.1 
Langer-Gideon: 
Triko-rino-falengeal 
tipli 

Seyrek saç, çoklu koni biçimli epifizler, çoklu ekzositozlar, bulböz 
burun, yukarı dönük burun delikleri, belirgin filtrum, büyük kepçe 
kulaklar, hafif mental gerilik 

11pl3 WAGR WilIms tümörü, Aniridi, erkek Genital anomali, MR 

15q11-13 
(pat) 

Prader-Willi 
Doğumda ağır hipotoni, obezite, kısa boy, küçük el ve ayaklar, 
hipogo-nadizm ve mental gerilik 

15q11-13 

(mat) 
Angelman 

Hipotoni, açık saç rengi, orta yüz hipoplazisi, prognatizm, nöbetler, 
sıçrayıcı ataksik hareketler, gülme atakları, mental ret. 

16pl3 Rubinstein-Taybi Mikrosefali, ptozis, gaga burun, geniş-büyük başparmaklar, MR 

17p11.2 Smith-Magenis Brakisefali, orta yüz hipoplazisi, miyopi, yarık damak, MR 

17pl3.3 Miller-Dieker Mikrosefali, lizensefali, pakigiria, nöbetler, hipogenitalya, MR 
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20p12 Alagille Safra kanalı azlığı, kalp, göz ve iskelet defektleri 

22q11.2 DiGeorge Timus ve paratiroid aplazisi, kulak ve dış kulak kanal hipoplazisi, 
konotrunkal kalp defektleri, yarık damak, kısa boy 

 

MİTRAL DARLIĞI 

Etyoloji:  

  Yetişkinlerde hemen daima romatizmal kalp hastalığına sekonderdir.  

  Romatizmal kapak hastalığının erişkinlerde en sık tutulumu mitral darlıktır (çocuklarda ise 

mitral yetmezliktir)  

  Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür. 20 -30 yaşna kadar asemptomatiktir. Gebelikte 

sıklıkla ortaya çıkar  

 Gebelikte en sık kapak hastalığı mitral stenoz olduğu için prognozu da en çok bu 

hastalık belirler.  

Fizyopatoloji:  

 Sol atrium basıncı artar ve pulmoner konjesyon oluşur  

 Sol atrium büyümesinin en sık nedenidir.  

    Pulmoner arter basıncı 3-5 kat artınca sağ kalp yetmezliğine gider  

    Mitral stenozun en önemli komplikasyonu sistemik embolizasyonudur.  

 

Semptomlar  

  Pulmoner Konjesyon: efor dispnesi, ortopne ve paroksismal noktürnal dispne  

  Sağ kalp yetmezliği: ödem, assit, iştahsızlık ve yorgunluk  

  Hemoptizi (akut akciğer ödemine bağlı) en sık hemoptiziye yol açan kapak hastalığıdır.(Kalp 

Hatası hücresi akciğerde bulunan makrofajın eritrositi fagositozu ile oluşur)  

  Sistemik embolizm (genelde atrial fibrilasyon sonucu)  

  Ses kısıklığı (sol atriumun sol rekürren laringeal sinire basısı sonucu)  

Fizik belirtiler:  

  Atrial fibrilasyon: düzensiz kalp ritmi  

  Bilateral pulmoner raller 

  S1’in şiddetinde artma  

  S2’nin P2 komponentinin şiddetinde artma 
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Boyunda venöz dolgunluk, ödem, karaciğer büyümesi ve assit 

  Ek lezyon olmadıkça sol ventrikül işlevleri normaldir.  

Laboratuar tanısı:  

EKG: 

 Atrial fibrilasyon, sol atrial büyüme ve sağ ventrikül hipertrofisi belirtileri görülür; “P” 

mitrale  

 

 Göğüs grafisi:  

Kalbin sol kenarında düzleşme  

Sağ kalp kenarı boyunca çift kontur  

Pulmoner vasküler gölgelerde artış, Kerley çizgileri  

Sol ana bronş yükselir 

Ösefagus posterior yönde bombeleşir 
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 Ekokardiografi  

Sol atrium daima büyümüştür  

Doppler muayenesi ile darlığın derecesi saptanır  

Tedavi:  

1. Tıbbi tedavi 

Diüretikler tedavinin temelidir. Diüretikler pulmoner konjesyonu kontrol etmek ve dispne ile 

ortopneyi kontrol için uygulanır 

Dijital, Beta bloker, verapamil (atrial fibrilasyonlu hastalarda)  

Antikoagulanlar (warfarin)  

 Balon Valvuloplasti 

Balon valvuloplasti endikasyonları:  

  Semptomatik orta ve şiddetli derecede MS (< 1.5 cm2 ) 

Mitral yetmezlik olmamalı 

Sol atrial trombüs olamamalı 

l 
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2. Cerrahi tedavi: 

Mitral Stenozda cerrahi tedavi endikasyonları   

Belirgin pulmoner konjesyon semptomları  

Medikal tedaviye dirençli atrial fibrilasyon  

Tekrarlayan embolik ataklar  

Balon valvüloplasti için kontrendikasyon  

 

MİTRAL YETMEZLİK 

Etiyoloji:  

1. Rheumatik (ARA’nın sık olduğu ülkelerde en sıktır)  

2. Enfektif endokardit  

3. Mitral valv prolapsus (en sık) ve/veya marfan sendromu  

4. Fonksiyonel (sol ventriküler dilatasyon)  

5. İskemik  

6. Papiller kas disfonksiyonu  

7. Korda tendinea rüptürü  

8. Primum ASD  

9. Hipertrofik kardiyomyopati  

10. Konjenital  

Semptomlar: 

Semptomlar yetmezliğin şiddetine ve sol atriyum ve ventriküldeki etkilerine bağlı olarak efor 

dispnesi,  

Efor kapasitesinde azalma, palpitasyon, gece öksürüğü, ortopne, hemoptizi gibi mitral 

darlığında görülen semptomlara benzer şekilde gelişir.  

Fizik muayine  

  Yumuşak S1, apekste işitilen ve sol koltuk altına yayılan pansistolik üfürüm  

 

  Sol ventriküler genişleme, sol atrial genişleme 

  Hafif formdaki mitral yetmezliğin en sık nedeni mitral kapak prolapsusudur. (MVP -

floppy mitral kapak)  

  Kronik MY en sık AER’ye bağlıdır. Akut MY en sık MI’ne bağlıdır.  

  MVP’una Barlow hastalığı denir. Nadiren senkop ve ani ölüm olabilir. Uzun dönem prognoz 

iyidir.   

  MVP’unda en sık dinleme bulgusu geç sistolik üfürümdür.  

  Marfan sendromunda görülen en sık kardiak patoloji MVP’dır.  
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  MVP, en sık rastlanılan valvüler kalp hastalığıdır, en sık semptomu çarpıntı, en az 

rastlanan ve en ciddi semptom ani ölümdür   

MY’de enfektif endokardit sıktır. 

 

MY komplikasyonları;  

 İnfektif endokardit 

 Sol ve sağ kalp yetmezliği 

Tanı  

EKG:  

 sol atrial genişleme ve ventriküler hipertrofi belirtileri  

 

Göğüs filmi:  

kalp genişlemesi, vasküler konjesyon belirtileri 

Tedavi 

Tıbbi tedavi  

Digitalis  

Diüretikler  

Vazodilatörler (Nitrogliserin, ACE inhibitörleri) 

Antikoagulanlar 

Cerrahi tedavi: 

Valv replasmanı (ejeksiyon fraksiyonu %60’ın altına düşmeden önce yapılmalıdır)  

Mitral valv onarımı   

AORT YETMEZLİĞİ 

Etyoloji:  

1. İdiopatik aort kökü genişlemesi (hipertansiyonlularda sıktır)  

2. Romatizmal kalp hastalıkları (en sık nedendir) 

3. İnfektif endokardit (yaprakcıkların bir veye birkaçının kısmi harabiyetine veya 

perferasyonuna neden olur)  

4. Marfan sendromu (aort yetmezliği ve mitral yetmezlik en sık rastlanan kapak lezyonlarıdır)  

5.Aort diseksiyonu  

6. Sifiliz (proksimal aortit yapar)  

7.Romatolojik hastalık : Ankilozan spondilit 
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Akut aort yetmezliğinin 4 sık nedeni vardır: 

1. Akut romatizmal ateş (en sık)  

2. İnfektif endokardit  

3. Aort diseksiyonu  

4. Travma (künt göğüs travması) 

Semptomlar  

 Aort yetmezliği kalp yetmezliği öncesi çoğu zaman semptomsuzdur. 

 senkop  

 angina aort darlığına göre daha nadirdir azalmış koroner akıma bağlıdır.  

 Sol ventrikül yetmezliği- Nefes Darlığı 

Fizik bulgular  

  Sol ventriküler vuru sola aşağı kaymıştır  

  Erken diastolik üfürüm (Austin Flint üfürümü) 

  Artmış nabız basıncı  

NOT: Aort yetmezliğinden başka PDA, A-V fistül, hipertiroidi gibi durumlarda nabız basıncı 

artar. 

  Corrigan nabız (Water hommer nabızı)  

  Hill belirtisi = Popliteal arter basıncı, brachial arter basıncından 60 mmHg veya fazla 

yüksektir.  

  Pistol shot = femoral arterde sistolik ve diastolik üfürümdür  

  Durozier çift üfürümü = femoral artere steteskopla hafif bastırılmakla duyulan sistolik ve 

diyastolik üfürüm.  

  de Musset belirtisi = her sistolde başın sallanması  

  Guinke nabzı = her sistolde tırnak kapiller pulsasyonu  

 Dans der arter = Boyun duvarlarının kuvvetli pulsasyonu  

 Uvula hereketi (sistolle birlikte)(Müller bulgusu)  

 Pulsus bisferiens  

Tanı  

EKG: Sol ventrikül hipertrofisi  

Göğüs filmi: Kalp büyümüş, proksimal aorta dilate  

Ekokardiyografi: Büyümüş sol kavite bulguları, mitral kapakta diastolik titreşimler  

Kalp kateterizasyonu (aortografi)  

Tedavi  

 Aort yetmezliği şiddetli ise aort kapak replasmanı (sol ventrikülsistol onu hacmi 55 

mm’yigeçmeden ve ejeksiyon fraksiyonu %55’in altına inmeden önce valv replasmanı yapılmalı) 

yapılır.  

Semptomatik tedavi:  

Digital  

Diüretikler  

Vazodilatörler (nitrat, ACE inhibitörü, nifedipin) 
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TRİKUSPİD STENOZ (TS)  

Özellikler 

  Genelde romatizmal kökenlidir ve mitral ve aort kapağı hastalıkları ile birlikte oluşur. 

Romatizmal fibrotik değişiklikler oluşur.  

  TS ve TY karsinoid sendromla ilişkilidir. Karsinoid sendromda serotonin fibroblastları 

stimule ederek kapakları yapısını değiştirip bozulmasına sebep olur. 

  Karaciğer ağrısı, asit, periferik ödem içeren sağ KY bulguları görülür.  

  Ana klinik bulgular: dev “a” dalgası  

  Middiastolik üfürüm, ksifoid üzerinde duyulur.  

  Üfürüm inspirasyonla artar.  

  TS’u en az subjektif şikayetlere neden olan kapak lezyonudur.  

  TS’u en sık 20 ile 60 yaş arasında görülür.  

  TS, kalp yetmezliğine neden olmaz.  

  Atrial fibrilasyon sıktır. 

 

Tedavi: 

 Diüretik, valv replasmanı yaplır. 

 

TRİKUSPİD YETMEZLİK (TY)  

  En sık nedeni fonksiyoneldir. Kapaklar yapısal olarak anormal değildir.  

  Akut TY’inde en sık neden akut infektif endokardittir. En sık nedeni Staf. aureusdur. En 

sık IV. ilaç kullananlarda görülür. En sık emboli akciğerlere gider.  

  TY’in en sık nedeni MS’a bağlı olarak gelişen pulmoner hipertansiyon, bunun sonucunda 

oluşan sağ ventrikül hipertrofisi ve anulus genişlemesi ile fonksiyonel trikuspid yetmezliğidir.  

 

PULMONER STENOZ 

 PS. en sık nedeni konjenitaldir. 3 tipi vardır. 

1.Valvuler pulmoner stenoz:  

Noonan sendromunda görülür.Turner özellikleri taşıyan sendromdur. Karsinoid sendromda 

da oluşabilir.  

2.Supravalvuler PS:  

Doğumsal Rubellaya eşlik eder. 

3.Subvalvuler PS:  

Fallot tatralojisine eşlik eder. 

Semptomlar:  

Sağ kalp yetmezliği (ödem, assit)  

  Hepatik konjesyon, sağ üst kadran ağrısı oluşturur  

  Pasif hepatik konjesyon sonucu hepatosellüler hasar ve sarılık  

Dispne en sık rastlanan semptomdur. Siyanoz  
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Tanı  

 EKG.  

  Dinlemede sol 2. IC de sistolik ejeksiyon üfürümü  

  Sağ ventriküler ve atrial genişleme  

 Göğüs filmi: lateral pozisyonda, retrosternal boşluk genişlemiş sağ ventrikül tarafından  

 doldurulmuştur  

 

Tedavi  

  Basınç gredianti 50mmHg ise kapak replasmanı yapılır.  

 

PULMONER YETMEZLİK  

  Genelde pulmoner hipertansiyona bağlı pulmoner arter dilatasyonu ile ilişkilidir. (en sık 
neden) .  

Sol 2. interkostal aralıkta erken diyastolik Graham Steell üfürümü duyulur. 
 

  Akut pulmoner yetmezliğin en sık nedeni ise intravenöz ilaç kullanıma bağlı gelişen infektif 

endokordittir.  

  

NOT: 

İLAÇLARIN SEBEP OLDUĞU KAPAK HASTALIKLARI 

Anorektik ilaçlar (fenfluramine ve dexfenfluramine), ergot alkoloidleri (ergotamine, 

metizerjid), dopamine reseptor agonisti (pergolide) kapak hastalıkları ile ilişkilidir. 

KARDİYOMYOPATİ 

DİLATE (KONJESTİF) KARDİOMYOPATİ  

  Viral enfeksiyon patogenezde rol alır . (Coksaki B) 

  Koroner arter hastalığı, volüm yüklenmesi, basınç yüklenmesi olmaksızın sol, sağ veya 

her iki ventrikül kasılma fonksiyonları azalmıştır  

  Asıl bozukluk sistolik yetersizliktir.  

Etyoloji:  

Uzun süreli alkol alımı reversibl kardiyomyopatilerin en sık sebebidir.  

 Doxorubisin tedavisi (antrasiklinler) irreversibl kardiyomyopati yapar  

 Kobalt, civa, kurşun ve yüksek doz katekolaminlere (Amfetamin) maruz kalma  

 Endokrinopatiler:  

 Tirotoksikoz, hipotiroidi, akromegali, feokromositom 

 Metabolik bozukluklar  

 Hipofosfatemi, hipokalsemi, tiamin eksikliği(Yaş beriberi), selenyum eksiklği 
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 Hemoglobinopatiler  

Sickle cell anemi  

 

Genetik anomallikler  

 musküler hastalıklar  

 Peripartum kardiomyopati 

 

Semptomlar: 

  Sol ve sağ konjestif kalp yetmezliğine ait bulgular 

  Genelde sol kalp yetmezliği semptomları daha öndedir 

  Ortopne, paroksismal noktürnal dispne, efor dispnesi  

  Göğüs ağrısı  

Fizik bulgular  

 Konjestif kalp yetmezliği gibidir 

 Mitral yetmezliği üfürümü  

 Gallop ritmi. S3 gallosunun en sık beraber olduğu kardiak hadisedir  

 Dikrotik nabız görülür  

 

 

Tanı  

 EKG  

Sol ventrikül hipertrofisi, sinüs taşikardisi 

Sol dal bloğu  

 

 Göğüs filmi  

Genişlemiş kalp 

Pulmoner vasküler konjesyon belirtiler 

Tedavi  

 Etkileyen ajanın ortadan kaldırılması  

 örneğin etken toksin bulunursa, ortadan kaldırıldığında ventrikül fonsiyonlarında önemli 

düzelmeler görülür.  

Destekleyici tedavi:  

Tuz kısıtlaması  

Kardiak glikozitler 

Diüretikler-Kumadin (Trombüs olmasa bile) 

Vazodilatörler  

Kalp transplantasyonu 
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HİPERTROFİK  OBSTRÜKTİF KARDİYOMYOPATİ  

 Hipertrofik subaortik stenoz=asimetrik septal hipertrofi’de denir.  

  İnterventriküler septum ileri derecede hipertrofiyedir 

 

Etyoloji  

  Otozomal dominant (ailesel): Genetik geçişi en yüksek kardiyomyopatidir.  

  Sporadik 

Fizyopatoloji  

  Hipertrofiye septum sol ventrikül çıkış yolunda obstrüksiyona neden olur  

  Gradientin artması stenozu arttırıp semptomları arttırır.  

 

Semptomlar  

 En sık gözlenen semptom dispnedir.  

   Angina (atipik ve istirahatte)  

 Senkop 

  Egzersizle – nitrogiserin ile artar( ard yük azalır)  

  Katekolaminler artar ve inotropik durum artar 
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 Aritmiler  

 Konjestif kalp yetmezliği 

Fizyopataloji: 

Genelde sistolik fonksiyonlar normaldir, diastolik sertleşme sonucu oluşur  

 Artmış dolum basıncı akciğerlerde pulmoner konjestif semptomlarla kendini belli eder  

 Geç devrelerde sistolik disfonksiyon da oluşur 

  Ani ölüm riski artmıştır.  

Fizik bulgular  

 Üfürüm: Sağ sternal sınırda sistolik ejeksiyon üfürümü  

 Üfürümün şiddetini arttıranlar:  

 Sol ventrikül çıkım yolunu daraltan (valsalva manevrası) 

 Ayağa kalkma, isoproteronol  

    Amyl nitrat inhalasyonu  

Üfürümün şiddetini azaltanlar  

Çömelme, bacakların yükseltilmesi 

   İsometrik egzersiz (avuçların sıkılması) 

Tanı  

 EKG:  

Hemen daima anormaldir 

Sol ventriküler hipertrofi  

ST ve T dalgası anormallikleri (ST çökmesi, T eksikliği)  

Ekokardiyografi:  

Kalp kateterizasyonu:  

Ventrikül şeklini bozan ve muz deformitesi oluşturan büyük papiller, kas ve ventriküler 

septum görülür.  

 

Tıbbi tedavi  

Beta blokerler (propranolol) 

Kalsiyum kanal blokerleri (verapamil en çok kullanılır)  

Digital, vazodilatör ve kullanımı kontrendikedir 

Cerrahi tedavi:  

Myomektomi  

Mitral kapak replasmanı  

Pacemaker uygulanması  
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RESTRİKTİF  KARDİYOMYOPATİ  

  Myokardda birikim sonucu kalp sertleşir. Sol ventrikül dolumunu kısıtlar, atım volümü azalır. 

Asıl patoloji diyastolik disfonksiyon bozukluğudur.  

  En az görülen kardıyomyopatidir.  

 

Etyoloji  

 İnfiltratif hastalıklar  

 Amiloidoz (en sık) : Özellikle AL amiloid kalbi tutar. 

 Hemokromatozis, Fabry Hastalığı, Gaucher Hastalığı  

 İdiopatik hipereozinofilik sendrom (Tropikal ülkelerde) 

 Karsinoid sendrom  

 Sarkoidoz, Glikojen depo hastalıkları  

 Endomyokardial fibroelastozis (Fetus anne karnında kabakulak ile maruz kalırsa) 

 Skleroderma  

Semptomlar ve Fizik bulgular:  

  Sol ve sağ kalbe ait konjestif yetmezlik vardır. Sağ kalbe ait semptomlar daha belirgindir  

Tanı  

 EKG:  

  Düşük voltaj  

  Nonspesifik ST ve T anormallikleri  

 Göğüs filmi  

Kalp sınırları büyümez  

Pulmoner vasküler konjesyon belirtileri  

 Ekokardiografi  

Ventrikül duvarlarında kalınlaşması  

Amiloidozisde myokard normalden daha ekojeniktir.  

Tedavi:  

  Reversibl etyolojili vakalarda (hemokromatozis gibi) direkt tedavi 

diüretiklerle semptomatik tedavi 

  Kalsiyum kanal blokörleri kullanılabilir  

 

PERİKARDİAL HASTALIKLAR 

AKUT PERİKARDİT  

Seröz perikardit:  

SLE, romatizmal ateş, skleroderma, tümörler ve üremi gibi noninfeksiyöz inflamasyonlarla 

oluşur. 

Fibrinöz ve serofibrinöz perikardit:  

En sık izlenen perikardit formlarıdır. MI, Dressler sendromu (bir MI’dan haftalar sonra 

meydana gelen otoimmün kökenli hastalık), üremi, göğüse alınan radyasyon, romatizmal ateş, SLE ve 
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travmayla oluşur. Fibrinin organizasyonu sonucunda meydana gelen perikardiyal frotman en tipik 

klinik bulgusudur. 

 

Pürülan veya süpüratif perikardit:  

Perikardiyal boşluğa çeşitli yollarla ulaşan mikroorganizmalarla oluşur. Boşlukta biriken 

eksudatif sıvı veya pü miktarı 400-500 mL kadar olabilir. Sistemik bulgular (ateş ve titreme) diğer 

tiplere göre daha çarpıcıdır. 

Hemorajik perikardit:  

En sık malign tutulumla ortaya çıkar. Bakteriyel infeksiyonlar, tüberküloz ve kalp 

cerrahisinden sonra da görülebilir. 

Kazeöz perikardit:  

Sıklıkla tüberküloz, nadiren de mantarlarla oluşur. Çoğu olguda sekelsiz iyileşir. 

Adezyonlar, fibrotik skarlar perikardiyal boşluğu doldurabilir. Süpürasyon ve kazeifikasyon yaygınsa 

kronik perikardit oluşur. 

 

Etiyoloji  

1. Myokard infarktüsü:  

 Perikard irritasyonu sonucu ilk 24-72 saat içinde akut perikardit oluşur  

 Bir hafta-birkaç ay sonra oluşan perikardite ise Dressler sendromu denir(otoimmün nedenli) . 

Dressler sendromunda hafif ateş, lokositoz, sedimantasyon yüksekliği tabloya eşlik eder. 

 

2. Viral enfeksiyonlar  

ÜSYE’nunu takiben  

En çok perikardit yapan ajanlar, Coxachie B dir. ( enterovirüsler) 

3. Kollagen vasküler hastalık 

  SLE , Romatoid Artrit  

  Skleroderma, Poliarteritis Nodoza  

4. Enfeksiyöz perikardit 

Tüberküloz  

Streptokokkal / stafilokokkal enfeksiyonlar  

Enfektif endokardit  

5. İlaçlar 

Prokainamid  

Hidralazin  

İzoniazid, Fenitoin  

6. Malignite 

 Akciğer ve meme karsinomları en çok görülen primer odaklardır  

7. Üremi 

 İlerlemiş kronik böbrek yetmezliğinde sıktır  
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8. Postperikardiektomi sendromu  

9.Radyasyon 

10. Miksödem (Tamponada neden olmayan büyük miktarda effüzyon tipiktir)  

 

Semptomlar  

En sık görülen semptomu inspiratuar göğüs ağrısıdır  

  Sol tarafta, öne eğilence azalan ağrı  

  Nadiren boyna ve kola yayılır 

 

Fizik bulgular  

  Akut perikarditin klasik bulgusu perikardiyal frotmandır. Frotmanın en iyi duyulduğu yer 

mezokardiak odaktır ve oturur pozisyonda en iyi duyulur.  

 

Tanı  

EKG:  

Difüz ST elevasyonu, PR depresyonu, Hipovoltaj 

 

Ekokardiografi: Perikardial sıvı  

Tedavi  

  Spesifik primer nedene tedavi 

  NSAİ ilaçlar, aspirin, indometasin, ibuprofen  

  Steroid 

Effüzyonun artışı ve tamponadın oluşup oluşmadığı da izlenmelidir  
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KARDİAK TAMPONAD 

Etyoloji: 

Kardiyak cerrahi   

Travma  

  Tümör (Akciğer lezyonu)  

  Tüberküloz  

  Aort diseksiyonu  

Fizyopatoloji:  

  Akut 150-250 ml sıvı tamponada neden olabilir. Kronik olgularda 2000 ml bile tamponada 

neden olmayabilir.  

  Yaşamı tehdit eden bir durumdur  

  Venöz dönüş azalır  

  Kalp debisi ileri derecede azalır  

  Venöz konjesyon, hipotansiyon, taşikardi ile seyreden kardiyojenik şok tablosudur  

 

Semptomlar  

  Dispne, bitkinlik ve ortopnedir 

 

Fizik bulgular  

Pulsus paradoksus : İnspirasyonda sistolik basıncın 10 mmHg den fazla düşmesidir.  

boyun venlerinin genişlemesi 

şok  

Tanı:  

ECO 

Tedavi 

 Acil perikardiosentez endikedir  
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KONSTRİKTRİF PERİKARDİT  

Tanım 

 Geçirilmiş bir inflamasyona reaksiyon olarak perikardın yaygın kalınlaşmasıdır  

 En sık nedeni ülkemizde halen tüberkülozdur  

Semptomlar  

 Efor dispnesi 

 Ortopne (%50) 

 Paroksismal noktürnal dispne (nadir) 

  Assit, ödem, sarılık  

  Tabloyu daha çok sağ kalp yetmezliği semptomları belirler  

Fizik bulgular  

  Juguler ven genişlemesi, Kusmaul belirtisi  

  Kalp sesleri derinden gelir  

  Erken diastolde S3 le aynı zamanda perikardial knock  

  Sistemik venöz hipertansiyonun diğer belirtileriolan assit, ödem, hepatomegali ve karaciğerde 

palpasyona duyarlılık  

Tanı: 

EKG 

Düşük voltaj  

 Göğüs filmi:  

Perikard kalsifikasyonları (%50) (lateral pozisyonda)  

Tedavi:  

  Perikardiyektomi 

  Semptomların kaybı perikardiektomiden sonraki 6 haftadan önce görülmez 

 

KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 

ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 

 ASD (en sık), PDA, VSD   

 Aort koarktasyonu 

   

 

SİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI:  

5TE ile kısaltılabilir.  

TOF (Tetrology of Fallot) 

TGA (BAT) 

TA(Trunkus arteriozus) 

TA (Trikuspid atrezisi) 

TPVDA(Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi) 

Ebstein anomalisi 
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Cinsiyet: 

PDA, Ebstein anomali, atrial septal defect (ASD) kadınlarda sık iken 

Aort stenozu, aort koarktasyonu, hipoplastik sol kalp, pulmoner ve trikuspid atrezisi, büyük 

arter transpozisyonu (BAT) erkeklerde daha sıktır. 

 

Konjenital kalp hastalıklarına yol açan en sık nedenler:  

 Maternal rubella enfeksiyonu (PDA, Pulmoner stenoz)  

 Maternal alkol kullanımı (septal defektler)  

 Maternal ilaç kullanımı (Lityum-Ebstein Anomalisi)  

 Kromozom anomaliler: (Down sendromunda primum ASD, Turner Sendromunda aort 

koarktasyonu)  

 

Konjenital kalp defektleri İle beraber 

olan sendromlar 

 

Rubella sendromu PDA 
Turner sendromu Aort koarktasyonu 
Down sendromu Endokardiyal yastık defekti 
Trizomi 13 ve 18 PDA ve VSD 
Marfan sendromu Aort anevrizması, aort kapak yetmezliği,  MVP 
Glikojen Depo (Pompe) Hipertrofik kardiyomiyopati 
Noonan sendromu Pulmoner stenoz, aort stenozu 

Williams sendromu Supravalvüler aort stenozu 
Kartagener sendromu Dekstrokardi, situs inversus 
Tuberoskleroz Rhabdomiyom, WPW 
 

 NOT: 

Fetal alkol sendromu mikrosefali, micrognathia, mikroftalmi, IUGR, kalp defektleri (VSD)  ile 

karakterizedir. 

 

 Konjenital kalp hastalıklarında mortalite riski en yüksek olan;  

 sol kalp hipoplazisi  

 büyük arterlerin transpozisyonudur  
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ASİYANOTİK KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI 

 

ATRİAL SEPTAL DEFEKT (ASD)  

Erişkinde en sık rastlanan konjenital kalp hastalığıdır. Kadınlarda iki kat fazladır. 
Sınıflandırma: 

  Ostium secundum ASD: septumun orta kısmında görülür. 

  Ostium primum ASD(Septum atrioventrikulare) : İnteratrial septumun alt kısmında bulunur. 

Mitral kapağı da içine alır. 

  Holt Oram sendromu: sekundum defektin varlığında el, ön kol ve vücut anormalliklerinin 

bulunması ile karakterizedir. Otozomal dominanttır.  

 En sık ostium sekundum tip görülür. 
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Semptomlar  

  Uzun, semptomsuz bir peryodları vardır 

Atrial aritmi sonucu çarpıntı, bitkinlik  

Efor dispnesi 

  Ortopne 

  Sık tekrarlayan pnomoni  

  Sağ ventrikül yetmezliği 

 

Fizik bulgular  

 S2 de geniş ve sabit çiftleşme klasik bulgusudur  

 Pulmoner alanda, sistolik ejeksiyon üfürümü  

Tanı  

 EKG  

Ostium sekundum defektlerde: Sağ aks deviasyonu görülür.  

Ostium primum defektlerde: Sol aksis deviasyonu  

Sol aks deviasyonu bu iki tipi birbirinden ayırmada en güvenli klinik bulgudur.  

 

 Göğüs filmi:  

Akciğerlerde şant vaskülaritesi  

Pulmoner vaskülaritede artış  
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Ekokardiografi  

Serum fizyolojik injeksiyonu  

Doppler muayenesi  

Tedavi:  

Cerrahi düzeltme yapılır.  

    

VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT (VSD)  

VSD, en sık rastlanılan konjenital kalp hastalığıdır. 

Tanım: 

 Membranöz VSD: İnterventriküler septum üst kısmında bulunan VSD membranoz tiptir. 

Burası sağ ventrikülün çıkımı olduğundan outlet VSD adını alır. Krista supraventrikularis 

lokalizasyonludur. 

Muskuler VSD: İnterventriküler septum alt kaslı bölümünde bulunur. Delikli olduğundan 

İsveç peyniri adını alır. 

 

Pulmoner hipertansiyon ASD’ye göre daha sık ve daha şiddetlidir  

Genelde çocukluk yaşda belirgin hale gelir 

Trizomi 18 de en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır  

  Alkolik annelerde en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır  

Diabetik anne çocuklarında en sık görülen konjenital kalp hastalığıdır.  
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Semptomlar  

  Sol ve sağ konjestif kalp yetmezliği belirtileridir. VSD ne kadar büyükse kalp yetmezliği o 

kadar hızlı gelişir. En hızlı Eisenmenger yapan konjeniatl kalp defektidir. 

 

Klinik belirtiler  

  Ventrikül impulsunun sola yer değiştirmesi(sol ventrikül genişlemesi)  

 Sol sternal kenar boyunca pansistolik üfürüm. Sternumun sağına da yayılır, thrill de 

vardır  

 

Tanı  

 EKG  

  Tipik olarak biventriküler hipertrofi belirtileri  

 Göğüs filmi  

Kalp büyümesi kuraldır  

 

 Ekokardiografi  

Sağ ve sol ventrikül genişlemeleri  

Doppler muayenesi (anormal kan akımı)  

Tedavi: : 

 VSD % 40 kendiliğinden kapanır (en sık 0 - 2 yaşda). Bu nedenle 2 yaşına kadar beklenir 

Kapanmaz ise opere edilir ( 2 - 5 yaş) 
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PATENT DUKTUS ARTERİOZUS  

 

 

 Fizyopatoloji  

  Sol ventrikül volüm yüklenmesi 

  pulmoner hipertansiyon 

PDA’nın sıklıkla görüldüğü durumlar:  

  Yüksek rakımda doğan infantlarda  

 Prematür infantlarda  

  İlk trimesterda Rubella enfeksiyonu geçirmiş annelerin çocuklarında en sık görülen kalp 

anomalisidir  

  Kızlarda erkeklere göre daha sıktır.  

 

Fizik bulgular  

PDA pretermlerde sıklıkla kalp yetmezliğine neden olabilir.  

Dispne, sık akciğer enfeksiyonu, gelişme geriliği,  
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Sıçrayıcı periferik nabız  

Sternum solunda devamlı (Gibson, Machineri) üfürüm  

Tanı 

  göğüs filmi  

 genişlemiş bir kalp gölgesi ile şant vaskülaritesi 

  erişkinlerde PDA kalsifiye olabilir  

 

 Tedavi: 

 Saf PDA’nın kapatılması için prematurede ilk 7 gün içinde medikal tedaviside en çok 

indometazin kullanılır.  

 Cerrahi 

 

AORT KOARKTASYONU 

 

FİZYOPATOLOJİ 

  %95 sol subklavian arterin distalindedir  

  Sıklıkla hipertansiyona yol açar  

  Koarktasyonun distalinde artmış kollateral arter dolaşımı ile perfüzyon  

  Böbrekler düşük kan basıncıyla perfüze olurlar renin seviyesi ile renin anjiotensin sistemi 

aktivasyonu artar. Çocuklukta, kalp yetmezliğine neden olmamışsa, erişkinde hipertansiyon 

gelişmeden saptanması güçtür.  

  Turner sendromunda sıktır (biküspid aorta ve pulmoner darlık eşlik edebilir)  

  Erkeklerde daha sıktır 

  Gebeliğin özellikle 3. Trimesterinde aort rüptür riski artar  

Willis poligonu anevrizmasıyla birlikte olabilir  

  Sıklıkla biküspid aortik valv ile birliktedir  

Semptomlar  

  başağrısı 

kladikasyo  

  bacak yorgunluğu 
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  KKY 

epistaksis 

Fizik bulgular  

  ölçülen kan basıncı artmıştır 

  Bacak nabızları azalmış veya yoktur  

  Gövdenin üst kısmı iyi gelişmiş ancak bacaklar bazen iyi gelişmemiştir 

 

Tanı  

EKG  

Sol ventrikül hipertrofisi  

 Göğüs filmi  

Kardiomegali  

Aortada ‘ 3’ şekli görünümü  

Kollateraller ve kostalarda çentikler  

  Kardiyolojik olarak en sık biküspid aorta gözlenir 

 

 

MR-BT anjio-Anjiografi 

 

 

 Tedavi  

  Cerrahi tedavi standart tedavidir 

  Perkütan balon aortoplasti 
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Komplikasyonlar  

Hipertansiyon  

  Enfektif endokardit 

Torasik aortanın diseksiyonu  

  Serebral anevrizmaların rüptürü  

 

SİYANOTİK KALP HASTALIKLARI 

5TE ile kısaltılabilir.  

TOF (Tetrology of Fallot) 

TGA (BAT) 

TA(Trunkus arteriozus) 

TA (Trikuspid atrezisi) 

TPVDA(Total Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi) 

Ebstein anomalisi 

 

FALLOT TETRALOJİSİ (TOF)  

  FT, siyanotik kalp hastalıklarının en sık görülen tipidir.  
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Fallot tetralojisini oluşturan lezyonlar şunlardır;  

 Geniş VSD  

 Pulmoner stenoz (sağ ventrikül çıkışında obstrüksiyon): Pulmoner stenoz prognazda en 

önemli rolü oynar.  

 Sağ ventrikül hipertrofisi  

 Aort kökünün ventrikül septumu üzerine binmesi.  

 Bu anomalilere ek olarak %25 oranında ASD de görülür ve Fallot Pentalojisi adını alır.  

Semptomlar:  

Yürüme çağındaki çocuklar oynarken sık sık çömelip dinlenme ihtiyacı hissederler. Bu 

hastalarda görülen hipoksemi atakları (siyanotik spell) karakteristiktir.  

 

Siyanotik spell atağı;  

Akut başlayan veya giderek derinleşen siyanoz  

Akut başlayan dispne  

Hafif huzursuzluktan, senkopa kadar bilinç değişiklikleri 

Sistolik üfürümün şiddetinde azalma veya tamamen kaybolma ile karakterizedir.  

 Tanı: 

Telekardiyografide ileri derecede sağ ventrikül hipertrofisine ve kalp apeksinin yukarı 

dönmesine bağlı olarak tipik “tahta papuç” manzarası vardır. Ayrıca pulmoner vasküler yapıların 

gölgeleri belirgin şekilde azalmıştır.   

ECO 
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Komplikasyonlar;  

Hipoksik speller ( en sık) 

Konvülziyonlar 

endokardit 

Beyin absesi 

Polisitem 

Demir eksikliği anemisi 

 

Tedavide;  

  Enfektif endokardit proflaksisi gereklidir  

 Spellerin tedavisi yapılır: pozisyon, oksijen, NaHCO3, morfin kullanılır. Propranolol tedavi ve 

proflakside kullanılabilir.  

 Medikal veya en sık olarak cerrahi(sistemik arterlerden, pulmoner arterlere anastomoz 

oluşturulması) palyasyon uygulanabilir. En sık kullanılan Cerrahi palyasyon yöntemi Blalock-

Taussing şantıdır  

 

Esas tedavi cerrahi düzeltmedir. Total düzeltme ameliyatları 2-4 yaşlarda ve vücut ağırlığı 

10-15 kg’a ulaşınca yapılır.  

 

TRİKUSPİD ATREZİSİ  

  Trikuspid atrezili hastaların büyük kısmında semptomlar erken infansi döneminde başlar. 

TA de, YD da sol kalbin büyük olması tanı koydurucudur. İnfantın yaşaması için VSD veya PDA 

olması gerekir.  

  PGE1, duktus arteriyozusun açık kalmasını sağlayarak, kanın daha fazla karışıp 

oksijenlenmesi sağlar.  
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Bu anomalide görülen semptom ve bulgular şunlardır:  

Doğumdan itibaren görülen siyanoz  

Büyüme ve gelişme geriliği 

Çabuk yorulma, takipne, dispne 

Anoksik spell atakları  

Çomak parmak 

 

Tedavi: 

Trikuspid atrezisinin cerrahi tedavisinde en sık kullanılan yöntem “Fanton yöntemidir”.  

 Fontan prosedürünün başarılı olabilmesi için, 1 yaşından önce yapılması gerekir.  

 

BÜYÜK DAMARLARIN TRANSPOZİSYONU(TGA)  

  Büyük arterlerin transpozisyonu, siyanotik KKH’ının 2. en sık görülen formudur (%16). (1 yaş 

altı en sık). Diabetik anne bebeğinde en spesifik kalp defektidir.  

  Birçok vakada, ek intrakardiyak anomaliler vardır. Bunlar; VSD, ASD ve PDA’dır. YD da 

siyanoz vardır. Ancak dinlemekle üfürüm duyulmaz. Üst ekstremite siyanozu daha fazladır. 

(Diferansiyel siyanoz). Çocuğun yaşaması için PDA veya VSD olması gerekir.  

  PGE1, duktus arteriyozusun açık kalmasını sağlayarak, kanın daha fazla karışıp 

oksijenlenmesini sağlar. Bunun yanında sağ ve sol kalpteki kanın karışması için BAS (Balon atrial 

septotomi) işlemi yapılabilir.  
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Tanı: 

 Telede yumurta kalp görüntüsü vardır. 

 

Tedavi  

Cerrahi 

  

TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ DÖNÜŞ ANOMALİSİ 

(TAPVD)  

  TAPVD anomalisi, pulmoner venlerin, kalbin sağ tarafına giriş yapmasıdır. 

Semptomlar: 

Bu hastalarda doğumdan itibaren siyanoz vardır.  

 Sık respiratuar enfeksiyonlar görülür ve ileri dönemlerde çomak parmak ortaya çıkar.  

 

Tanı: 

Telede anormal venlerin, karakteristik “8 şekli” vardır.  
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Tedavi 

Cerrahi 

TRUNKUS ARTERİYOZUS (TA)  

 TA’da kalpten tek, büyük bir damar çıkar ve bu damar hem sistemik, hem de pulmoner 

arteryel yapıların kanını sağlar.  

 

Semptomlar: 

  TA’daki klinik semptom ve bulgular pulmoner kan akış oranına bağlıdır. Pulmoner kan 

akımının azaldığı durumlarda en sık görülen bulgular: Büyüme ve gelişme geriliği, çabuk yorulma, 

dispne, KKY’dir  

 

Oskültasyon 

S2 şiddetli ve tektir.  

Tedavi:  

Cerrahi  
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TRİKÜSPİD KAPAĞIN EBSTEİN ANOMALİSİ  

FİZYOPATOLOJİ  

Triküspid kapağı aşağıda sağ ventrikül içinde yer alır. 

  Sağ ventrikülün triküspid kapağının üstünde kalan kısım atrialize olmuştur. Sağ ventrikül 

küçüldüğü için intrauterin hayatta sağ kalp yetmezliği oluşabilir. (Hidrops Fetalis)  

Sağ atrium büyümüş olmakla birlikte afonksiyonedir. Bu nedenle patent foramen ovaleden 

şant soncu siyanoz ve polistemi görülebilir. %75 vakada ASD vardır . Trikuspit kapak yetmezliği 

eşlik eder. 

 

Semptomlar  

  Efor dispnesi, periferik ödem, sağ ventrikül yetmezlik semptomları, siyanoz görülür.  

   Çarpıntı (%10 unda Wolf - Parkinson - White sendromu ile birliktedir. Taşiaritmiler sıktır)  

 

Fizik bulgular  

  Triküspid yetmezliği: Boyun venlerinde geniş v dalgaları,pulsatil karaciğer görülür.  

Sistolik thrillerin eşlik ettiği pansistolik üfürüm sternum kenarı boyunca duyulur  

 

Tanı  

Ekokardiografi  

Tedavi  

  Erken dönemlerde sağ ventrikül yetmezliği gösterenlerde triküspid valv replasmanı ve ASD nin 

kapatılması  

  Lityum tuzu tedavisi Ebstein anomalisine neden olabilir  
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HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU  

  Hipoplastik sol kalp sendromu, kalbin sol tarafında bulunan çok çeşitli valvüler veya vasküler 

lezyona bağlı, sol ventrikül hipoplazisidir. Sol kalp dolamadığı için pulmoner venlerden gelen 

kan foramen ovale ile sağ kalbe geçer.  

Doğumdan sonra infantın yaşaması, PDA’ya bağlıdır. Hafif siyanoz vardır. PDA kapanırsa 

kardiyojenik şok ve hipotansiyon oluşur. 

  Bu sendroma en sık neden olan lezyonlar mitral atrezi, aortik atrezi veya her ikisidir.  

 

 Tanı:   

  Ekokardiyografi diagnostiktir ve kardiyak kateterizasyon gereksizdir.  

Tedavi: 

Hipoplastik sol kalp sendromunda sistemik dolaşım, PDA tarafından sağlandığından 

PGE1 infüzyonu yapılır.  

Kesin tedavi cerrahidir.  
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EİSENMENGER HASTALIĞI  

  Eisenmenger hastalığı mortalitesi en yüksek olan sağdan sola şantlı siyanotik kalp 

hastalığıdır. Gebelikte ölüm oluşturur.  

Fizyopatoloji  

  İntrakardiak bir sol-sağ şantın, sağ-sol şantı haline gelmesidir 

  Tersine dönme artmış pulmoner vasküler rezistans sonucudur 

Klinik özellikler  

  Siyanoz  

  Angina  

  Kalp yetmezliği  

  Efor dispnesi, assit ve periferik ödem sıktır  

  Farklı siyanoz PDA da görülür, preduktal dokular (gövdenin üst yapıları) pembe iken 

postduktal yapılar siyanotik olur 

 

 

 

Tanı  

 EKG:  

Sağ ventrikül hipertrofisi kesinlikle vardır  

 Ekokardiografi 

 Hemogram:  

Polisitemiktirler. Hemoglobin seviyesinin 20 g/dl geçmesine sık olarak rastlanır  

 

Tedavi  

  Cerrahi tedavi başarısız 

 Şantın kapatılması sağ ventrikül basıncını arttırıp yetmezliği arttırır. Kalp – akciğer nakli 

gerekir. 

  Hipervizkoziteden kaçınmak için filebotomi gerektirir. 

 

VENÖZ TROMBOZ 

DERİN VEN TROMBOZU  

Tanımlama  

  Alt ekstremite ya da pelvik venlerde tromboz  

  Pulmoner emboli yapabilir 

 

Etyoloji  

Herediter nedenler:  

Aktive protein C rezistansı (Faktör V Leiden Mutasyonu) (en sık)  

Protein S, C eksikliği 
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Antitrombin III eksikliği  

Protrombin anomalisi 

Hiperhomosisteinemi 

 Kazanılmış nedenler:  

Cerrahi girişimler 

Ortopedik kalça cerrahisi (en sık) 

Varisler  

Hipervizkozite yapan durumlar (P. vera, paraproteinemiler)  

DIC 

Uzun süreli inmobilite  

Oral kontraseptif kullanımı 

Malign hastalıklar (AML M3, Pankreas ca)  

 

 

Klinik  

  Sıklıkla asemptomatiktir 

  Tek taraflı bacak ağrısı ve şişmesi  

  Homans belirtisi  

 Baldır kaslarına basınç yapıldığında hassasiyet  

 Ayağın dorsifleksiyonunda ağrı  

 Bacak çevresinin en az 1 cm kalınlaşması  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             

 
609 

Tanı  

  Noninvazif: Doppler USG  

  İnvazif kontrast venografi: Trombüsü göstermede en etkili yoldur.  

 

Tedavi 

Antikoagülanlar; 

  İv heparin, LMWH, (oral) Warfarin  

Profilaksi  

  Çabuk mobilizasyon 

Derin ven akımını arttırma 

Varis çoraplar  

Bacak egzersizleri ve bacak bacak üstüne atmaktan kaçınmak  

  Mini doz heparin  

 

PULMONER TROMBOEMBOLİZM 

ETİYOLOJİ  

  Pulmoner tromboembolizmin en sık sebebi, bacaktaki (%70-80, en sık derin femoral 

venlerden) veya pelvisteki (%10-15) bir vasküler trombusun ayrılmasıdır.  

1. En sık neden ortopedik cerrahilerden kalça cerrahisidir.  

2. Abdominal cerrahi ve diğer cerrahi girişimler  

3. Uzun süreli immobilizasyon  

4. Oral kontraseptif kullanımı  

5. Obesite  

6. Konjenital faktör eksiklikleri (APC rezistansı (en sık), Protein C, S, antitromobin III eksikliği 

gibi, protrombin anomalisi, hiperhomosisteinemi)  

7. hava ve yağ embolisi : Femur diafiz kırıklarında yağlı kemik iliği kana karışır. Akciğer 

embolisi oluşur. Yağ akciğer toksite oluşturarak ARDS yapar. Ayrıca DIC sonucu, vucutta peteşi ve 

purpura oluşmaktadır. 

8. Tümör: Çocuklarda en sık Wilms tümörü, yetişkinlerde ise en sık pankreas ca  

9. Shistosma gibi parazitler  

10. Septik emboli: trikuspit kapakları etkileyen endokarditten köken alır.  

11. Amniotik sıvı embolisi  

12. Kollojen doku hastalıkları; SLE ve Behçet hastalığı  

  

PATOFİZYOLOJİ  

  Eğer pulmoner emboli büyüklüğüne göre masif, orta büyüklükte ve çoklu mikroemboli şeklinde  

sınıflandırılır.  
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Masif emboli 

  Proksimal pulmoner arterler ve sağ kalbin odacıklarına yerleşir. Bu şekilde akciğerlerin önemli 

bir kısmı ventile edilirken perfüze olamaz ve ventilasyon -perfüzyon ilişkisi ciddi bir şekilde bozulur. 

Sonuçta kalp debisinde ani ve ciddi azalma ve sağ kalp yetmezliği gelişir.  

 

Klinik bulgular  

1. Göğüsün ortasına lokalize ağrı, akut dispne ve ölüm korkusu ile başvururlar.  

2. Senkop-baygınlık ve dolaşımın durması (hayati organlara az kan gittiği için).  

3. Masif embolisi olan hastalar düz yatarken kendilerini daha rahat hissederler.  

 

Fizik muayenede 

 Sinüs taşikardisi  

 Hipotansiyon ve periferik vazokonstrüksiyon gibi azalmış kalp debisi bulguları  

 Takipne ve santral siyanoz belirgindir.  

 Solunum hızının 20’den fazla olması en sık görülen respiratuar bulgudur ve hastaların 

çoğunda mevcuttur.  

 İlk 24 saat içerisinde görülen önemli bir bulgu sağ ventriküler gallop ritmidir ve ikinci kalp 

sesinde sabit çiftleşme vardır.  

   

Küçük ve orta büyüklükteki emboliler  

 Plevral ağrı, hemoptizi, hafif ateş, taşipne ve taşikardi vardır.  

Çoklu mikroemboliler  

  Küçük embolilere bağlı pulmoner hipertansiyon  

 

TANI :  

 Pulmoner emboli semptomları olan her hastaya plazmada D-dimer bakılır. D-dimer fibrin 

yıkım ürünüdür. Normal çıkrsa hastada PE ekarte edilir. Yüksek çıkarsa hastaya BT anjio-

Anjiografi yapılır. 

1. Direk grafi: (non spesifik tanı değeri yok)  

a. Normal olabilir.  

b. Hampton hörgücü: Tabanı plevrada, apeksi hillusta olan opasite  

c. Lineer atelektazi 

d. Damar gölgelerinde ani ve künt sonlanma (Westermark belirtisi)  
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2. Ekokardiyografi: Kesin tanı koydurmaz.  

a. Sağ ventrikül yüklenme bulguları  

b. Pulmoner arterin proksimalindeki trombüsün görülmesi  

 

3. Elektrokardiyografi: Tanı koydurmaz. Diğer hastalıklarla ayırımda yardımcıdır.  

a. Sağ dal bloğu  

b. Sag ventrikül hipertrofisi  

c. Sinüs taşikardisi (en sık rastlanan EKG bulgusudur)  

d. En karakteristik olanı S1Q3T3 formudur  

 

4. Arteriyel kan gazı: Hipoksemi, hipokapni, respiratuvar alkaloz vardır  

5. Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi: Ventilasyon normal, perfüzyon defektlerivardır. Başka 

hastalıklarda da perfüzyon defekti olduğu için tanı değeri kısıtlıdır.  

6. Pulmoner anjiografi: Pulmoner embolinin kesin tanısı pulmoner anjiografi ile konur. (DSA, Anjio 

BT)  



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             

 
612 

 

TEDAVİ  

Genel yaklaşımlar  

1. Ağrıyı azaltmak için opiat türevleri verilir.  

2. Oksijen verilir  

Antikoagulasyon  

1. Heparin veya LMWH  

2. Warfarin: Heparin tedavisinin 3’ncü günü 10 mg ile başlanır. Warfarin ile tedaviye 3-6 ay 

devam edilir.  

3. Embolektomi: masif embolilerin tedavisinde kullanılır.  

4. İnferior vena kava’ya şemsiye uygulaması günümüzde damar bütünlüğünü bozduğu, 

mortalite ve morbiditeyi azaltmadığı için önerilmemektedir.  

  

KARDİYOVASKÜLER ENFEKSİYONLAR 

 

İNFEKTİF ENDOKARDİT  

Etiyoloji -Patogenez  

  İnfektif endokardit kalp kapakçıkları ya da endokardın mikrobiyal enfeksiyonudur.  

  Enfekte kapaklarda genellikle konjenital ya da edinsel bozukluklar söz konsudur. İE’li 

hastaların dörtte üçünde yapısal kardiak anomali mevcuttur.  

  Romatizmal kalp hastalığı bu anomalilerin başında gelir  

  Çoğunlukla üst solunum yollarından ve dental floradan kaynaklanan geçici bakteremi 

sırasında romatizmal kapağın Streptococcus viridans ile enfekte olması ile gelişir.  

  İntravenöz ilaç kullananlarda S. aureus en sık, grup a Streptokoklar, gram negatif basiller 

ve Candida türleri etkendir. Bu hastalarda trikuspid ve daha seyrek olarak pulmoner kapakçığın 

tutulduğu sağ taraflı İE beklenir.  
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  Prostatik kapak hastalarında, valf replasman ameliyatından sonra 2 ay içerisinde 

görülen IE olgularında sıklık sırasına göre S. epidermidis, Ameliyattan iki ay ya da daha 

sonrasında Streptokok türleri ön plana çıkar.  

 Üriner sistemden kaynaklanan bakteremilerde enterokoklar ve gram negatif basillerle İE 

oluşabilir.  

  Katetere bağlı flebitte en sık IE etkeni S. aureus ve S. epidermitidis’dir.  

  Alkoliklerde pnömokoklar daha sık görülür.  

  Kolon kanseri sonrası gelişen olgularda Streptococcus bovis görülebilir.  

  Normal kültürde üretilemeyebilen infektif endokardit etkenleri arasında Coxiella burnetii, 

Tropheri whippeli, Brucella, Mycoplasma, Chylamydia, Histoplasma, Legionella, Bartonella, 

Corynebacterium, Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella sayılabilir. 

(HACEK) 

 

 

Klinik özellikler 

  Ekokardiografi tanıda en kullanışlı yöntemdir. 

  Akut enfektif endokardit, fulminan seyirlidir. Normal kalbi de tutabilir.  

  Ateş oldukça yüksek ve titremeler vardır.  

  Retinada küçük kanama odakları (Roth spotları) görülebilir.  

  Parmak uçlarında sonradan ülserleşebilen ağrısız makulopapüler lezyonlar (Janeway 

noktaları) görülebilir. Özellikle akut infektif endokorditte görülür.  

  Emboliye bağlı hematüri ve glomerulonefrit ortaya çıkabilir.  

  Korda tendineae veya kapak yaprakçıklarının yırtılması sonucu hızla kalp yetmezliği 

gelişebilir.  

 Subakut bakteryel endokarditte hemen her zaman malformasyonlu kapaklar tutulur.  

 Ateş, halsizlik, kilo kaybı, gece terlemesi, iştahsızık ve artralji sıklıkla görülebilir.  

  Sistemik veya pulmoner emboliye sennder etkilenen organa ait bulgular saptanabilir.  
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  El ve ayak parmak uçlarında ağrı görülebilir.  

  Mukokutanöz lezyonlar sıktır. Bu lezyonların en sık görüleni peteşilerdir.  

  Tırnaklardaki çizgisel kanamalara splinter hemoraji adı verilir.  

  Avuçta, parmak uçlarında ve ayak tabanında eritemli, ağrılı, hassas nodüller (Osler 

nodülleri)  

 

Labaratuar:  

  Hastaların çoğunda sedimentasyon hızı ve c- reaktif protein düzeyi artmıştır.  

  Çoğu hastada hızla normositik normokromik anemi görülür.  

  Beyaz küre sayımı normal ve yükselmiş olabilir.  

 Serum globulinlerinde yükselme, kriyoglobulnemi, dolaşımda immun kompleksler, 

hipokomplementemi ve sifiliz testlerinde yanlış pozitif sonuç görülebilir.  

  Romatoid faktör pozitifleşebilir.  

  İdrarda hematüri, proteinüri veya piyüri saptanabilir.  

 

Korunma:  

İnfektif endokardit için risk grubunda sayılan ve profilaksi önerilen hasta grupları şunlardır:  

 Prostetik kalp kapakları 

 Eski İE öyküsü 

   Konjenital kalp hastalıkları  

   ARA sonrası edinilmiş kapak defektleri 

 

İnfektif Endokardit profilaksisi gerekmeyen: 

  Mitral yetmezlik olmaksızın MVP 

  Atrial Septal Defekt  

  Kalıcı kalp pili 

  ASD, VSD, ve PDA operasyonlarından 6 ay sonrası  

Tanı:  
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Klinik kriterler aşağıda verilen tanımlara göre yapılır:  

İki major kriter veya  

1 major ve 3 minör  

Major Kriterler  

  Primer odak olmadığı durumda iki ayrı kan kültüründe infektif endokarditiçin tipik 

mikroorganizmanın üretilmesi  

  Endokard tutulumu bulguları  

  Ekokardiografinin infektif endokarditle uyumlu olması  

 

Minör Kriterler  

  Predispozan kalp hastalığı veya intravenöz ilaç kullanımı öyküsü.  

  Ateş 38 °C ve üzeri.  

  Vasküler bulgular (major arteriyelemboliseptik pulmoner enfarktlar, mikotik anevrizmalar, 

intrakranial kanama, konjunktival kanama, Janeway lezyonları)  

  İmmunolojik olaylar (glomerulonefrit, Osler nodülleri, Roth spotları, romatoid faktör)  

  Mikrobiyolojik bulgular (kan kültürü pozitif ancak major kriterlerikarşılamıyor veya infektif 

endokardit etkeni organizmaya ait serolojik bulgular)  

 Ekokardiografide İE ile uyumlu ancak tipik olmayan bulgular  

 

Tedavi  

  Antibiyotik çağından önce infektif endokardit mutlak ölümcül bir hastalıktı.  

 Kullanılacak antibiyotikler bakteriostatik değil, bakterisidal olmalıdır.  

  Tedavi süresi vejetasyon içindeki bakteriye etkileyecek kadar uzun olmalıdır.  

  Hastalarda penisilin G veya seftriaksona ek olarak gentamisin kullanılabilir.  

  Enterokoklar penisilinlere büyük ölçüde dirençlidir. Ampisilin veya vankomisinle birlikte 

verilen gentamisin kombinasyonula enterokoklar için etkilidir. Dalfopristin ve kuinoprisitn ile kombine 

kullanım. 

  S. aureus’a bağlı endokardit durumunda vankomisinle tedavi edilebilir. Vankomisin rezistan 

olgularda linezolid veya daptomisin kullanılabilir. 

  Sağlam kapak endokarditlerinin %5-10’undan sorumlu HACEK organizmaları (Haemophilus 

aphrophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens ve 

Kingella kingae) seftriakson ya da sefotaksim gibi üçüncü kuşak sefalosporinlerle tedavi 

edilmelidir.  

Proflaksi:  

Oral, dental, üst solunum yolu ve özefagus girişimleri için amoksisilin, ampisillin, 

klindamisin kullanılır. 

Gastrointestinal ve genitoüriner sistem girişimleri için Ampisilin + Gentamicin veya 

Vancomycin + Gentamisin kullanılır. 
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İnfektif Endokarditte cerrahi endikasyonlar  

 En sık endikasyon kapak ve/veya korda tendinea yırtılmasına bağlı Kalp yetmezliği  

 Yapay Kapak  

 Tekrarlayan majör emboliler  

 Antibiyotik tedavisine rağmen bakteriyeminin devam etmesi  

 Mantar endokarditleri  

 Myokard ve perikarda süpüratif yayılım  

NOT: 

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ ETİYOLOJİK FAKTÖRLER 

Romatolojik Hastalıklar                                       16                                                                                        

Lenfoma                                                              16  

Teşhis edilemeyen                                               9 

Abseler                                                                 3  

Tümör                                                                   8  

Tromboz ve hematom                                           7  

Granülamatöz hastalıklar                                      5  

Endokardit                                                           5  

Tüberküloz                                                            5 

Viral hastalıklar                                                     5  

Diğersebepler                                                       11 

 

NOT: 

Nonbakteriyel Trombotik Endokardit 

Kalp kapakçıklarında fibrin, trombosit ve diğer kan elemanlarının birikimiyle oluşmuş küçük 

kitlelerle karakterizedir. Enfektif endokarditten farklı olarak bu lezyonlar sterildir. Genellikle normal kalp 

kapakları üzerinde gelişır. 

Etyopatogenezde en sık neden malignitelerdir, özellikle adeno Ca (hastaların %50'sinde 

neden) adenokarsinomlar içinde yoğun müsin yapımıyla giden müsinöz adeno karsinomlarda (en sık 

pankreas karsinomunda) özellikle izlenir. 

Bu tablo Trousseau sendromu olarak da bilinir); bunun dışında hiperkoagulabilite, debilize, 

zayıf hastalar (marantik endokardit) izlenir. 

Maligniteye eşlik eden olgularda makroskobik olarak, kapak kapanma çizgilerinde, akut 

romatizmal ateşin valvüler lezyonlarına benzeyen 5mm.den küçük nodüller (1-5 mm çaplı) bulunur. En 

çok aort, sonra mitral kapak tutulur ise de, her kapak tutulabilir. 

Klinik olarak çoğunlukla asemptomatiktir. Genellikle spontan rezolüsyona giderler. Özellikle 

büyük lezyonlarda parçalanıp embolize olabilir. Ayrıca bakteriyel kolonizasyon için uygun bir odak 

olabilirler. 
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MİYOKARDİT 

Miyokardiyumun inflamasyonudur. İnfeksiyöz veya non infeksiyöz olabilir. 

A. İnfeksiyöz Miyokardit: 

Çocuklarda ve erişkinlerde en fazla miyokardit nedeni virüslerdir. En sık Coxackie A ve B 

virüsleri etkendir. Bundan başka ekovirüslar, kızamıkçık, influenza, suçiçeği, polio, infeksiyöz, 

mononükleoz, hepatit virüsleri de neden olabilir. 

 

 

Difteri miyokarditi: Genellikle hastalığı 2. haftasında, bazen daha geç olarak gelişir. Kalp 

yetmezliği, aritmiler, dal blokları, gelişebilir.  

Tifo miyokarditi: Kalp yetmezliği nadir görülür. 

Parazitik  (trişinozis, toksoplazma) miyokardit: Chagas Hastalığı 

B. Noninfeksiyöz miyokardit: 

Bağ doku hastalıkları ve otoimmün hastalıkların hepsinde miyokard tutulumu olur. Romatizmal 

kardit, SLE, romatoid artrit, poliarteritis nodosa, takayasu hastalığı ve sklerodermada miyokard 

fonksiyon bozukluğu görülebilir. 

Endokrin hastalıklardan hipertiroidi ve hipotiroidi’de miyokard fonksiyonları bozulur.  

Friedreich ataksisi, progressif müsküler distrofi, histoplazmozis gibi nadir hastalıklarda kalp 

kası etkilenebilir ve miyokard bozuklukları görülebilir. 

İatrojenik: Antikemoterapötikler (kardiyotoksik ilaçlar), göğüse uygulanan radyasyon  

Glikojen depo hastalığı Tip II (Pombe hastalığı) miyokard patalojisi önde gelen bulgudur. 

Kawasaki hastalığı; koroner damarlarda anevrizmatik dilatasyon ve miyokardite yol 

açar.Hastalığın 2-3 haftasında koroner arterler etkilenebilir. Ani infarktüs ve ölüme neden olabilir. 

Klinik Bulgular:  

Neden ne olursa olsun hemen tüm olgularda yorgunluk, halsizlik, taşikardi (ateşle orantısız), 

dispne, takipne, aritmi, ekstrasistol, kardiyomegali, kalp yetmezliği varsa ona ait bulgular olur. Mitral 

yetmezliği ile birlikte konjestif kalp yetmezliği görülebilir.  

 

Laboratuvar:  

EKG 

Voltaj düşüklüğü, ST değişiklikleri, QT uzun. 

Telekardiyografi:  

Kardiyomegali 

 

 

 



TUS DERS NOTLARI 

 

O.E                                             

 
618 

EKO  

En yardımcı testtir : Sol atriyum ve sol ventrikül disfonksiyonu vardır. Sol atriyum ve sol 

ventrikül genişlemiştir ve global hipokinezi vardır. A-V kapak yetmezliği görülebilir. 

Lökositoz (bazen lökopeni)i sedimantasyon yüksekliği, CPK-MB, AST, ALT ve LDH 

yükselmiştir. 

Endomiyokardiyal biyopsi tanıda endeğerli yöntemdir. 

Tedavi:  

Destekleyici tedavi uygulanır.  

TANSİYON REGULASYONU VE HİPERTANSİYON 

 

BARORESEPTÖR  

İki baroreseptör vardır. Bunlardan biri sinüs karotikustadır ve bu reseptörden hering siniri 

çıkar. Diğeri arcus aortadadır ve bundan cyons siniri çıkar. Bu uyarılar CN 9 ve CN 10 sinirleri ile beyin 

sapındaki Nükleus tractus solitariusa taşınır . 

Kan basıncı arttığında baroreseptörler uyarılır. Baroreseptör damar duvarında gerime 

duyarlıdır. Bu uyarılma 9 ve 10. kafa çiftleri tarafından kardiyopulmuner merkeze iltilir. Sonuç olarak 

damarlar ve kalp üzerindeki sempatik tonüs azalır. Ayrıca kalbe giden vagal tonus arttırılır. Bu 

nedenle kalp hızı yavaşlar, damarlar dilate olur. Böylece kan basıncı azalmış olmaktadır.  

Kan basıncı azaldığında ise baroreseptörlerin gerilmesi azaldığı için, baroreseptörden 

çıkan aksiyon potansiyeli azalır. Bu nedenle kardiopulmoner merkez tansiyonu yükseltmek için 

perifere giden sempatik tonusu arttırır.  
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HİPERTANSİYON  

Normal tansiyon 120/ 80 mm-Hg’ nın altındaki değerlerdir. 120-139 / 80-89 mm-Hg 

değerleri pre-hipertansiyon olarak adlandırılır. 

Diastolik basıcın 90 mmHg, sistolik basıncin 140mmHg’nın üzerine çıkması Hipertansiyon  

olarak kabul edilir.  

Hipertansiyon hastalarının %90-95’inde neden bulunamaz ve primer veya esansiyel 

hipertansiyon olarak tanımlanır . Ancak bu hastalarda böbrek tubuluslarında sodyum kanal defekti 

olduğu, bu nedenle sodyum atılımının azaldığı bilinmektedir. 

Hipertansiyon nedeni biliyorsa sekonder hipertansiyondur. Sekonder hipertansiyon böbrek, 

kalp, endokrin ve vasküler hastalıklarda görülebilir. Genel olarak sekonder hipertansiyonun en sık 

sebebi Renovasküler hipertansiyondur. Genç yaşta renal arterin fibromusküler distrofisi, ileri 

yaşta ateroskleroz sorumludur. 

 

 

Kimler sekonder HT için araştırılmalı  

Fizik muayene, anamnez, labaratuar ile sekonder sebepten şüphe uyandıranlar 

30 yaş altında HT tespit edilenler  

Tedaviye refrakter olanlar.  

Regülasynu aniden bozulanlar 

Yaşlıda yeni başlayan HT 

Hipertansiyonda hedef organlar: Hipertansiyonun etkilediği esas olarak 5 organ vardır. 

1. Kalp (KKY, KAH)  

2. Beyin (SVO)  

3. Vasküler (anevrizma, kladikasyo, diseksiyon)  

4. Böbrek (proteinüri, üremi)  

5. Göz (retinal hemoraji, eksuda, papil ödemi)  
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Kan  
Basıncı 

Systolic Kan 
Basıncı (mm 
Hg) 

Diastolic Kan 
Basıncı (mm 
Hg) 

Hayat stilili 
modifikasyonu İlaç 

Normal <120 ve <80 - - 

Prehypertension 120-139 80-89 Evet Anti-HT gereksiz 

Stage 1 
hypertension 

140-159 90-99 Evet Thiazide diuretik 

Stage 2 
hypertension 

≥160 ≥100 Evet İki ilaç kombinasyonu 
(thiazide diuretik ACEI, 

ARB, BB, or CCB) 

 

TEDAVİ 

Hipertansiyon tedavisinde hedef (optimal) değer 120-80 mm-Hg altı olmalıdır. 

1.Nonfarmakolojik 

  sodyum kısıtlaması (tuz alımı <2g/gün) 

  Potasyum ve kalsiyum zengin diyet 

  kilonun azaltılması  

   alkol tüketiminin azaltılması 

2.Farmakolojik tedavi. 

 Tiazid diüretik (ilk sırada) 

Beta- adrenerjik bloke edici ajanlar 

ACE inhibitörleri (Anjiotensin II reseptör antagonistleri) 

Alfa- adrenerjik bloke ediciler  

Kalsiyum kanal blokerleri (Nifedipin, amlodipin, Felodipin, nikardipin, Isradipin) 

İlaç  

Endikasyon Diuretik Beta 
Bloker 

ACE 
Inhibitor 

Anjiotensin 
Reseptör Bloker 

Kalsiyum 
Kanal Bloker 

Aldosterone 
Antagonist 

Kalp 
Yetmezliği 

+ + + +   + 

Post MI   + +     + 

KAH riski + + +   +   

Diabet + + + + +   

KBY     + +     

Strokdan 
korunma 

+   +       

 

 

HİPERTANSİF KRİZ  

 DKB>140 mmHg olduğu ciddi hipertansiyon atağı ve organ hasarının olmasıdır. 

 vasküler hasar (diseksiyon) 

 ensefalopati - Stroke 

 retinal hemoraji  

 renal hasar (Böbrek yetmezliği) 
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Tanı:  

 DKB>140 mmHg  

 papil ödemi  

 nörolojik ve mental statusta değişiklik  

 anormal renal sediment  

 

Tedavi:  

 Sodyum nitroprüssid infüzyonu  

 labetolol  

   

GEBELİK VE HİPERTANSİYON  

  Normal gebede, kan basıncı hamileliğin erken dönemlerinde azalır ve 25. haftada 

hamilelik öncesi değerin 15 mmHg altına iner; doğuma yakın artar. 

 Progesteron damar duvarını dilate eder. Bu nedenle ilk trimesterde tansiyon azalır. 

Bunun sonucunda renin-anjiotensin-aldesteron sistemi aktivasyon kazanır. Su ve tuz tutulur, 

gebenin volümü aratar. 

Patofizyoloji:  

Preeklampsive eklampsi mekanizmasında yetersiz plesentasyon sorumlu tutulmaktadır. 

Plesental perfüzyon kötü olduğundan plesentadan salınan vazoaktif maddeler vazokonstruksiyon 

oluşturup Tansiyonu yükseltir. RAAS sistemi bu nedenle normal gebenin aksine baskılanmıştır.  

 

HT TİPLERİ :  

1-PIH (Pregnancy Induced Hypertension) 

Gebelik sonucu hipertansiyon gelişir ve postpartum regrese olur. 

Preeklampsi  

           Hafif 

           Şiddetli-HELLP 

           Eklampsi(preeklamsi ve konvulziyon)  

2-PAH (Pregnancy Aggrevating Hypertension) 

Gebeliğin mevcut hipertansiyonu daha da ağırlaştırması 

 

3. Kronik hipertansiyon 

Gebelikten önce hipertansiyonun bulunması. 
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PIH (Pregnancy Induced Hypertension) 

TABLO: Predispozan faktörler 

Hiç Doğum Yapmamış Olmak  

Ailede Preeklampsi-eklampsi Hikayesi  

Multipl Gebelik  

Diabet  

Kronik Damar Hastaliği  

Böbrek Hastaliği  

Mol Hidatifon  

Fetal Hidrops  

 

Risk Faktörleri :  

Nulliparite, siyah ırk, maternal yaşın 20’nin altında olması veya 35’in üstünde bulunması, 

daha önce geçirilmiş preeklampsi– eklampsi, antifosfolipid antikor send, düşük sosyoekonomik durum, 

çoğul gebelik, mol hidatiform, polihidramnios, nonimmun hidrops fetalis, diabet, kronik 

hipertansiyon ve renal hastalık predispozan faktörler olarak tanımlanır.  

 Preeklampsi genellikle 20. gebelik haftasından sonra ortaya çıkar. GTN varlığında daha 

erken ortaya çıkabilir. 

 

BULGULAR:  

  GFR ve böbrek kan akımında azalma  

  serum ürik asit seviyesi artar  

  doğumdan sonraki 4-6 haftada klinik bulgular düzelir  

 

Patoloji:  

 Böbrek histopatolojisi hipersellülarite olmaksızın, kapiller endotel hücrelerinin şişmesi ile 

birlikte olan glomerüler kapiller endoteliozis  
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Tanı:  

Hafif preeklampsi kriterleri  

  BP: ≥ 140 sistolik veya ≥ 90 diastolik  

  Proteinuri: 300 mg to 5 g/24 saat (norm: < 300 mg/24 saat normal gebelikte, < 150 mg/24 

saat normal bir kişide)  

Şiddetli preeklampsi kriterleri  

 BP:> 160 sistolik veya > 110 diastolik 

 proteinüri: 5 g/24 saat 

 Serum kreatinin artması 

 Oliguri (< 500 mL/24 saat) 

 Organ etkilenmesine bağlı semptomlar: 

 Baş ağrısı 

 Görme bozukluğu 

 Epigastrik/Sağ üst kadran ağrısı 

    Akciğer ödemi 

 Karaciğer disfonksiyonu (AST, ALT‛de yükselme) 

   Trombositopeni 

   SGA ve Oligohdiramniozis 

   Mikroanjiopatik hemolitik anemi 

   jeneralize epilepsi (eklampsi)  

Tedavi:  

 İstirahat 

 İlaç: 

Magnezyum sülfat 

Hidralazin 

Metildopa 

Nifedipin 

Labetolol, Atenolol  

Diüretikler rutin kullanılmaz. 36 haftalıktan büyükse doğum yaptırılır.34 haftalıktan küçükse 

Akc. maturasyonu için steroid kullanılır.  

  ACE inhibitörleri (kaptopril) plasental kan akımını azaltırlar; fetüste akut böbrek 

yetmezliğine ve renal ageneziye neden olurlar. Gebelerde kesin kontrendikedir.  
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NOT: 

HİPERTANSİYONDA KULLANILAN VAZODİLATÖR İLAÇLAR 

HİDRALAZİN  

 Arteriyollerin düz kaslarını direkt etkiyle gevşetir.  

 Belirgin derecede refleks sempatik hiper aktivite ile su ve tuz retansiyonu yapar.  

 Refleks taşikardi oluşturması nedeniyle tek başına değil betablokörler veya sempatolitik ilaçla 

beraber kullanılır.  

 Böbrek kan akımını artırır.   

 Koroner kalp hastalıklarında kullanılmaz.  

 Uzun süre kullanımında antipridoksin etkisine bağlı periferik nöropati ve SLE benzeri nefrit 

yapabilir.  

 

MİNOKSİDİL  

 Damar düz kaslarında K+ kanallarını açarak güçlü vzd yapar.  

 Hidralazin gibi refleks taşikardi ve su ve tuz retansiyonu yapar.  

En önemli yan etkisi hipertrikozistir.  

 Losyon şekli alopesia androjenetika tedavisinde kullanılır.  

NOT:  

  Erkek tipi saç dökülmesinden sorumlu hormon Dihidrotestesterondur. (DHT) . 5alfa 

reduktaz enzim inhibitörleri (finasterid) bu dönüşümü engelleyerek bu amaçla kullanılırlar. 

 

DİAZOKSİD  

 Damar düz kaslarında K+ kanallarını açarak güçlü vazodilatasyon yapar. 

 Kimyasal olarak tiazidlere benzer.  

 İnsülin salınımını baskılar ve hiperglisemi yapar.  

 Diabette kontrendikedir.  

 Pulmoner hasar yapar.  

 Fenitoin ve Warfarini albuminden ayırır. 

 İnsülinoma tedavisinde kullanılır. 

 Hipertansif kriz tedavisinde i.v. kullanılır.  
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AORT DİSEKSİYONU 

 Aortik medianın kistik medial nekrozu, intimadan giren kanın mediada ilerlemesi ve hematom 

oluşturmasdır. Diseksiyon en sık çıkan aortanın lateral duvarında olur. (intima yırtığıdır).  

İki Tip Diseksiyon vardır.  

Çıkan aort tulumu varsa Tip A 

Çıkan aort tutulumu yoksa Tip B diseksiyon 

 

Etiyoloji 

Etiolojide en sık hipertansiyon vardır.  

Marfan sendromu 

gebelik 

doğum 

travma 

bikuspit kapa 

Kuarktasyon 

Ehler-Danson sendromu 

polikondrit diseksiyon riskini arttıran diğer sebeplerdir. 

 

Klinik:  

Ani ağrı, terleme, senkop, dispne (ağrı genellikle interskapular bölgesinde).  

Ağrı yavaş yavaş artmaz, birden ortaya çıkar.  

Marfan send da ağrısız diseksiyon olabilir.  

Mauayine:  

Nabız kaybı, hiper ya da hipotansiyon, AY üfürümü, karotit obstrüksüyonuna bağlı nörolojik 

bulgular, Horner sendromu, SVC sendromu, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kardiak tamponad olabilir. 
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Tanı 

Direkt grafide mediasten ve aort golgesinin progresif genişlemesi (tanı için spesifik), plevral 

effüzyon saptanır.  

En iyi tanı aortografi, CT ve MRI  

EKO'da yararlı olabilir.  

 

Tedavi: 

Hastanın TA'i düşürülmeli (ideal sistol 100'ün üstüne çıkmamalı).  

Tip A diseksiyon cerrahidir. (Perikard Rüptür riski var) 

Tip B diseksiyon tansiyonu düşürmek ve elektif cerrahi (Rüptür ve mezenter iskemi varsa acil 

cerrahi). 

Tip B diseksiyonda endovasküler fenestrasyon (Gerçek ve yalancı lümenlerin anjio ile 

birleştirmesi) 

 

BUERGER DİSEASE (THROMBOANGİİTİS OBLİTERANS) 
Orta ve küçük arter , venlerin ve sinirlerin segmental inflamatuar(nötrofilik) ve proliferatif 

hastalığıdır.  

Sigara ile ilişkili immün bir olay olduğu düşünülüyor.  

Erkekte sık. HLA-A9, HLA-A54, ve HLA-B5’ de genetik yatkınlık var. 

Geceleri artan ağrı, raynaud, digital ülserasyon, sperfisial tromboflibit ve klaudikasyon 

hastalığın semptomlarıdır.  

Distalde nabız azalmıştır. Proksimalde normaldir.  
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Tanı  

Biopsi  

Anjiorafide tirbüşan damarlar 

Tedavi 

Sigranın bırakılması 

Amputasyon 
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KALP TÜMÖRLERİ 

Kalbin en sık görülen tümörü metastazlardır.  

Primer tümörler: 

Kalbin primer tümöleri oldukça nadirdir. Miksoma, fibroma, lipoma, papiller fibroelastoma, 

rabdomiyom kalbin en sık tümörleridir. Beningn tümörlerdir. Anjiosarkom kalbin malign tümörüdür.  

En sık görülen tümör sol atriumda yerleşen miksomalardır. İnteratrial septumda fossa 

ovalisten köken alırlar. Genellikle küçük olmakla beraber, büyük boyutlara ulaşabilirler. Saplı veya 

sapsız karakterlidirler. Mitral kapağı obstrükte ederek ventrikül diyastolünü bozarlar.  

Jelatinöz görünümlü yuvarlak, yumuşak tümörlerdir. Histolojilerinde multinukluer miksoma 

hücreleri vardır. Ayrıca endotel, fibroblast, düz kas hüceleri ve mukopolisakkarit şeffaf madde içerirler.  

Klinik 

 Sistemik embolizasyon, mitral darlığı (pozisyonla üfürüm değişir), halsizlik, ateş (IL-6 bağımlı)  

Tanı  

 ECO 

Tedavi 

 Cerrahi 

 

NOT: Carney kompleksi (LAMB veye NAME sendromu): OD kalıtılır. Deride ve kalpte mixomalar 

görülür, Deride hiperpigmentasyon, endokrin hiperaktivite(Cushing sendromu) vardır. PRKAR1-α 

(17q24) tümör süpresör gen mutasyonudur. 

LENFATİK HASTALIKLAR 

Lenfanjitler 

Enfeksiyonların lenfatikler içinden yayılmasıdır ya da lenf yollarının iltihaplanmasıdır. En sık 

neden grup A β-hemolitik streptokoklardır.  

 

Lenfödem 

Primer ve sekonder olmak üzere iki alt gruba ayrılır: Sekonder lenfödem nedenleri 

Postinflamatuar lenfatik kanal skarı, malign neoplazilerin lenfatik kanallarda obstrüksiyon yaratması, 

radikal cerrahi operasyonlar (aksiller küretaj), postradyasyon fibrozisi, filariazis.  
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Primer Lenfödem 

Milroy hastalığı, lenfödem prekoks ve basit konjenital lenfödem.  

Heredofamiliyal konjenital lenfödem, "Milroy hastalığı" olarak bilinir. Lenfatik kanalların 

gelişimi bozuktur, lenfatik kanallar esnekliklerinde kayıp sonucu anormal dilatedir ve lenfatik 

kapakçıklarda yetersizlik vardır. Klasik tablo alt ekstremiteyi tutan ve doğumda bulunan lokalize ağır 

lenfödemdir.  

 

Lenfödem prekoks ise 10-25 yaşlarında kadınlarda görülür. Nedeni bilinmez, bir ya da her iki 

ayakta ödem, yavaşça artar. Kimi zaman aşırı şişme söz konusudur, bu gibi olgularda olaya 

enfeksiyon eklenebilir veya kronik ülserler gelişebilir.  

Meme karsinomlarında, tümörün deri altı lenfatiklerde yaygın infiltrasyonu sonucu portakal 

kabuğu benzeri (peau d' orange) görünüm oluşur. Neden invazife duktal karsinomun yayılımı ve deri 

altı lenfatik drenajda bozulmadır.  

Lenfatik sistemin tümörleri 

Lenfatik sistemin tümörleri lenfanjiomlardır, benign ve sıklıkla çocukluk çağında (en sık 

boyunda ve sıklıkla trizomili, kromozom anomalili çocuklarda) izlenirler. Erişkinde en sık el bileğinde 

küçük nodül tarzında izlenirler (Kistik lenfanjiom, kistik higroma, gangliyon).  
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VASKULER EKTAZİLER 

Gerçek neoplazmalar değillerdir; dilate vaskülit lezyonlara karşılık gelirler; örnekler  

Nevus flammeus:  

Maküler kutanöz lezyonlar olup, yalnızca dermal damarlarda dilatasyon bulunur. Özel bir tipi, 

çocuklarda görülen, deride kalınlaşma ile giden "port-wine stein" şarap lekesi denilen tiptir. Fasiyal şa-

rap lekesi şeklinde nevüsler, leptomeningeal anjiomatöz kitlelerle beraber mental reterdasyon, 

epilepsi, hemipleji ve kafatasında radyoopasite ile karakterize tabloya "Sturge-Weber Sendromu" adı 

verilir.  

 

Spider telanjiektaziler:  

Fokal, küçük, subkutan arteriyollerin, sıklıkla pulsatil lezyonudur. Ortasına basınca solarlar. 

Sıklıkla gövdede ve östrojenin arttığı durumlarda izlenirler (kadınlarda gebelik ve erkeklerde siroz en 

sık nedendir).  

Herediter hemorajik telanjiektazi (Osler-WeberRendu Hastalığı) :  

Otozomal dominant bir hastalık olup, mukozal membranlar ve deride, multipl 5 mm. 'den 

küçük, anevrizmal lezyonlar veya telanjiektazilerle karakterizedir. Tipik olarak epistaksis, hemoptizi, 

sindirim ya da genitoüriner kanamalarla karakterizedir, ileri yaşlarda ciddi tablo yaratabilir.  

ENG or ALK-1 gen defekti bulunur. Bu genler endotel hücresi tarafından eksprese edilen 

anjiogenez ve doku tamirinden sorumlu genlerdir. (TGF Beta R aracılıklı fonksiyon görürler)  
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Raynaud hastalığı 

Genellikle genç sağlıklı bayanlarda görülen, lokalize küçük arterler ve arteriollerin geçici 

vazospazmı sonucu, el ayak parmakları ya da burun ve kulak uçlarında görülen geçici solukluk veya 

siyanozdur.  

 

Raynaud fenomeni 

Ekstremitelerde arteriyel yetersizliğe sekonder olarak gelişen bir durumdur. Çok farklı 

durumlarda izlense de, en sık nedenler; arterioskleroz, SLE, skleroderma ve Buerger hastalığıdır.  

 

Basiller anjiomatosis  

Sıklıkla AIDS olgularında ya da immün yetmez kişilerde izlenen opportunistik bir enfek-

siyondur. Etken gram negatif bir basil olan Bartonella ailesindendir. Karaciğer ve dalakta 

görüldüğünde basiller peliosis adı verilir.  

Mikroskopik görünümü tümöral bir kapiller proliferasyonudur. Tümörü oluşturan epiteloid 

endotel hücrelerinde mitoz ve atipi belirgindir. Zeminde nükleer kırıntılar ve nötrofiller bulunur. Kaposi 

sarkomuna mikroskopik olarak son derece benzer.  
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VASKÜLER TÜMÖRLER 

BENİGN TÜMÖRLER 

Hemanjioma 

Kapiller hemanjioma 

Kavernöz hemanjioma 

Pyojenik granülom (tobüler kapiller hemanjiom)  

Hemanjioblastoma 

Lenfanjioma 

Kapiller (basit) lenfanjioma 

Kavernöz (kistik higroma) lenfanjioma  

Glomus tümörü 

Reaktif vasküler protiferasyon 

Basiller angiomatozis  

İNTERMEDİATE GRADE TÜMÖRLER 

Kaposi sarkomu  

Hemangioendoteliyoma 

 

MALİGN TÜMÖRLER 

Anjiosarkom  

Hemanjiyoperistoma 

 

DAMAR KAYNAKLI BENİNGN TÜMÖRLER 

Hemanjiomlar 

Çocukluk çağında en sık görülen tümörlerdir. Birçok histolojik tipi bulunur, kırmızı-mor renkte, 

kapsülsüz ve ağrısız lezyonlardır. Alt tipleri şunlardır; 

a- Kapiller hemanjiomlar:  

Sıklıkla deride yerleşir, fakat nadiren muköz membranlar ve iç organlarda bulunurar. 

Kapsülsüz, 1-2 mm lezyonlardır. Kapiller boyutunda ince cidarlı damarlardan oluşur.  
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b- Jüvenil kapiller (strawberry) hemanjiomlar:  

Özel bir varyanttır. Doğumda bulunur ve hızla büyür, ilk birkaç aydan sonra büyümesi durur ve 

1-3 yıl içinde küçülür ve yok olur.  

c- Kavernöz hemanjiom:  

Büyük, kavern tipi vasküler boşluklardan oluşur. Sıklıkla deridedir fakat iç organlar da da (en 

sık karaciğer; ardından merkezi sinir sistemi) bulunabilir.  

 

 

 

Granüloma piyojenikum:  

Kapiller hemanjiomların ülsere, papiller varyantıarıdır, deri (tırnak yatakları) ve oral mukozada 

yerleşirler ve çok sık saptanan lezyonlardır.  

Granüloma gravidarum, granüloma piyojenikumun gebelerde gingivada bulunmasıdır. Gebe 

tümörü olarak da bilinir.  

 

Glomus tümörü (glomanjioma)  

İleri derecede ağrılı, glomus cismindeki modifiye düz kas hücrelerinden (nöromiyoarterial 

reseptör olup ısıya bağlı arter kan akımını ayarlarıar) kaynaklanan tümörlerdir.  

En sık izlendiği yer distal falanks (parmak ucu) ve sıklıkla da tırnak yataklarıdır. Genellikle 1 

cm. 'den küçük tümörlerdir.  
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DAMAR KAYNAKLI MALİGN TÜMÖRLER 

 Anjiosarkom 

Damarın habis tümörleri anjiosarkomlardır. Hızlı gidişli fatallezyonlardır.  

Arsenik, polivinil klorid (PVC) ve torotrast etiyolojide (özellikle polivinil klorid karaciğer 

anjiyosarkomlarının etyolojisinde) yer alır.  

En sık izlendiği yerler deri ve yumuşak dokudur. von Willebrand faktör ve CD31 pozitiftir. 

  

Meme Ca nedeni ile radikal mastektomi olmuş ve 10 yıl geçmiş kişilerde izlenen uzun süreli 

lenfödem zemininden özellikle de radyoterapi görenlerde) anjiyosarkom gelişmesi tipiktir.  

Postmastektomi anjiosarkomu (radyoterapiye sekonder gelişir) Stewart-Traves sendromu 

olarak bilinir.  
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Hemanjiyoperistoma 

Hemanjiyoperistomalar venöz kapiller çevresindeki perisit-miyofibroblast benzeri hücrelerden 

kaynaklanan nadir tümörlerdir. Yavaş büyürler, ağrısızdırlar.  

En sık olarak alt ekstremite ve retroperitoneal bölgede yerleşirler. Kan yoluyla akciğer, 

karaciğer, kemik metastazı yaparlar. Cerrahi sonrası lokal nüks riski vardır.  

 

DAMAR KAYNAKLI İNTERMEDİATE GRADE TÜMÖRLER 

Kaposi Sarkomu (KS)  

Genelde immünsüpresif kişilerde human herpes virüs tip 8 nedeniyle gelişen endotel kökenli 

ve genellikle yavaş seyirli bir malign tümörüdür. Dört klinik formu bulunur: 

 

 

Klasik KS:  

Tipik olarak yaşlılarda multipl kırmızı-mor kutanöz plaklar ve nodüller olarak başlar, sıklıkla alt 

ekstremite tutulur, iç organ tutulumu nadirdir. Yavaş gidişli bir tablodur. İkinci bir maligniteye eşlik 

edebilir. Asemptomatik olup metastaz yapmaz, fakat lokal agresif seyirlidir.  
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Afrika KS (endemik ya da lenfadenopatik KS) :  

Klasik forma benzer; fakat daha genç erkek ve çocuklarda endemik olarak görülür. Lokalize 

veya generalize lenfadenopati ile agresif seyreder, sık iç organ tutulumu izlenir.  

 

Transplantasyona eşlik eden KS:  

immün süpresyona bağlıdır, deride lokalize ya da iç organları tutan agresif seyir gösterebilir. 

Hasta immünsüpresyondan çıktığında hastalık geriler.  

AIDS'e eşlik eden KS (epidemik KS) :  

AIDS'li olgularda, deri (yüz), mukus membranlar, lenf düğümleri ve sindirim sistemini sıklıkla 

tutar.  

Özellikleri 

Kaposi hemen daima deriden başlar. Kaposinin en sık başlangıç yeri tibia ön yüzdür. Hastalık 

klasik olarak küçük yama tarzı nonspesifik bir lezyon olarak başlar ve sıklıkla alt ekstremite tutulur.  

Takiben daha proksimale yayılarak ve yüzeyden hafifçe kabararak plak aşamasına geçer.  

Kaposinin en sık tuttuğu iç organ midedir. Son durumda ise nodüler-tümör aşaması izlenir.  

Afrika tipi ve AIDS ile birlikte olan Kaposi sarkomları nodüler aşamaya ulaştıklarında sıklıkla iç 

organ tutulumu ile beraberdirler.  

Klasik Kaposi sarkomu sıklıkla yavaş seyirli bir tümördür, uzun bir sağ kalım söz konusudur, 

endemik ve epidemik Kapasiler ise çok agresif gidebilir. İç organ tutulumu ile 2-5 yıl içinde fatal 

seyreder.  

Kaposinin en sık tuttuğu yer deri; deri olarakta tibia ön yüzdür. Kapasinin en sık tuttuğu iç 

organ ise midedir.  

Histolojik görünüm atipik iğsi hücreler (kimi zaman damar yapıları oluşturur) ve ekstravasküler 

eritrositler, hemasiderin yüklü makrofajlar, lenfasitler ve plazma hücreleri içermesidir. Arada pembe 

hiyalini globüller bulunur.  

Kaposi sarkamu damar endotelinin malign tümörüdür ve endotel hücreleri için karakteristik 

olan Weibel-Palade cisimleri Kaposi sarkomunda tümör hücrelerinde saptanabilir.  
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Hemanjioendoteliyoma  

Hemanjioendoteliyoma intermediate evre bir tümördür.  

İnfantlarda deri ve organlarda tek veya multipl olarak görülür. Multipl olma durumunda 

karaciğer yetmezliği, sarılık ve kalp yetmezliği oluşturabilir.  

 

 
 


