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ÖNSÖZ

İs tan bul Üni ver si te si, İs tan bul Tıp Fa kül te si, Kar di yo lo ji Ana bi lim Da lı yak la şık 25-30 yıl ön ce Prof. Dr.
Rem zi Öz can edi tör lü ğün de bir “Kalp Has ta lık la rı ” ki ta bı ya yın la mış tı. Ara dan ge çen uzun sü re içe ri sin de
ne ya zık ki bu ki ta bın ye ni bas kı sı çı ka rı la ma dı. Bir yan dan baş ta öğ ren ci le ri miz ve asis tan la rı mız ol mak üze re
İs tan bul Üni ver si te si ai le si ne ve kar di yo lo ji ca mi ası na ye ni bir ki tap ko nu sun da ken di mi zi borç lu his se di yor, di -
ğer yan dan İs tan bul Tıp Fa kül te si ’nin dua yen ho ca la rın dan Prof. Dr. Ci hat Aba oğ lu ve Dr. Va he Alek san yan’ın
ef sa ne ki ta bı “Semp tom dan Teş hi se ” ki tap lı ğı mı zın raf la rın da bi zi ye ni ki ta ba da vet edi yor du, her gün. Bu
ara da, tek te sel li miz, son yıl lar da, sev gi li ho ca mız, her ko nu da biz le re ön der lik yap mış ve yol gös ter miş, her za -
man min net ve de rin say gıy la ana ca ğı mız Sa yın Prof. Dr. Ke ma let tin Bü yü köz tür k’ ün edi tör lü ğün de ya zı lan
“İç Has ta lık la rı ” ki ta bı nın ya yın lan mış ol ma sı idi. 

Baş lan gıç ta Tür ki ye he kim lik ta ri hi nin en güç gün le rin de ar ka daş la rı mı bir ki tap yaz ma ya ik na et me -
nin ko lay ol ma ya ca ğı nı dü şün düm. Ge le cek en di şe si nin had saf ha da ol du ğu ve mo ti vas yo nun en dü şük dü-
 zey de ol du ğu bir dö nem de on lar dan bu gay ret ve öz ve ri yi bek le me ye ne ka dar hak kım ola bi lir di? An cak
yüz ler ce yıl ön ce si ne da ya nan ge le nek le ri olan ku ru mu muz da, eği tim söz ko nu su ol du ğun da, ar ka daş la rım
ye ni bir ki tap yaz ma ka ra rı mı bü yük bir he ves le des tek le di ler. Ve yo la çık tı k… Yağ mur dam la la rı nın te ne değ-
 di ği bir son ba har ge ce si, ilk sa tır lar bil gi sa yar tuş la rın dan, ek ra na uçuş ma ya baş la dı. Kı şın, kar ta ne le ri ha-
 va da dans eder ken ba ya ğı bir yol alın mış, ilk ba har da ki tap say fa la rın da çi çek ler aç ma ya baş la mış, ar dın dan
sı cak bir ya zın so nun da ki ta bın çer çe ve si ta mam lan mış tı. Bu su ret le al tı mev sim ge ri de ka lır ken, sü rat le
ge li şen bil gi akı şı ve peş pe şe ya yın la nan “u lus la ra ra sı kı la vu z” lar ne fes ne fe se bir bil gi ya rı şı nı ge rek tir miş,
tas hih aşa ma sın da bi le ye ni den ya zı lan bö lüm ler ka çı nıl maz ol muş tu. As lın da son yıl lar da, bil gi ar tı şın da -
ki pa ra lel li ğin öte sin de abar tı lı ola rak yo rum la na bi le cek sık lık la kı la vuz la rın ya yın lan ma sı ha len eği ti min
te mel araç la rın dan bi ri olan bir ki ta bın ge rek li li ği ni art tır mış tı. 

Özel lik le tas hih aşa ma sın da Sa yın Prof. Dr. Feh mi Mer ca noğ lu ve Sa yın Prof. Dr. Ah met Ka ya Bil ge -
’nin za man za man haf ta son la rı nı ben le ge çir mek zo run da kal dık la rı nı min net le ifa de et mek is te rim. Ve ni-
 ha yet ki tap her şe yi ile bas kı ya ha zır ha le gel miş, gö zü müz ar ka da kal ma mış, öğ ren ci le ri mi ze ve ho ca la rı mı za
bor cu mu zu bir öl çü de öde miş tik.

Ki ta bı mız da “se mi yo lo ji ” ki ta bı na ih ti yaç du yul ma ma sı nı sağ la yan gi riş bö lüm le ri son ra sın da, “kar -
di yo lo ji ta nı ve te da vi me tod la rı ”nı içe re cek, ar dın dan “k li nik kar di yo lo ji ” ki ta bın da ol ma sı ge rek ti -
ği gi bi, an cak da ha ge niş bir spek trum da, he men tüm ko nu la rı kap sa ya cak şe kil de, kalp has ta lık la rı nın ta nı
ve te da vi si do zun da bir de tay la an la tı la cak tı. Bu an lam da tıp öğ ren ci le ri için ki ta bın gö re ce li ola rak faz la ay-
 rın tı lı ol du ğu dü şü nü le bi lir se de, ba zen bir ko nu yu faz la kı sa an lat ma nın, he kim aday la rı nın has ta lık la rı
kav ra ma sı nı im kan sız kı la ca ğı nı da bi li yor duk. Ay rı ca ilk kez bir kli nik kar di yo lo ji ki ta bın da, gü nü mü zün
de ği şen ko şul la rı göz önü ne alı na rak, sağ lık hu ku ku ve sağ lık eko no mi si bö lüm le ri de yer ala cak tı. Bu he-
 def le re bü yük öl çü de ula şıl dı ğı na ina nı yo ruz.

Son yıl lar da ka nı ta da ya lı tıp kav ra mı na uy gun ola rak ya yın la nan tüm kı la vuz lar en gün cel hal le riy le
ki tap ta yer al dı. Her bas kı da da bu kı la vuz la rın gün cel len me si plan lan dı.

Kı zım Ece, Eşim Işık, 
An nem Zai de, Mü te vef fa Ba bam Naz mi, 

tüm ai lem ve sev dik le ri me ….
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He def kit le da ha çok asis tan lar, ai le he kim le ri, kar di yo lo ji  ve iç has ta lık la rı uz man la rı ol mak la bir lik te,
tıp fa kül te si öğ ren ci le ri için de bir kay nak ki tap ola ca ğı dü şün ce sin de yiz. 

Bu ve si le ile ha ya ta ve da eden ho ca la rı mız dan Sa yın Prof. Dr. Rem zi Öz can, Sa yın Prof. Dr. Gün gür
Er tem, Sa yın Prof. Dr. Kad ri Işık, Sa yın Prof. Dr. Ra sim Berk men, Sa yın Prof. Dr. Emir Öz kan ve Sa yın
Prof. Dr. Fer ruh Kor ku t’ u rah met ve öz lem le; emek li olan çok de ğer li ho ca la rı mız Sa yın Prof. Dr. Ali Ek-
 mek çi, Sa yın Prof. Dr. Ke ma let tin Bü yü köz türk, Sa yın Prof. Dr. Önal Öz sa ru han, Sa yın Prof. Dr. Özen
Gü ven, Sa yın Prof. Dr. Yıl maz Ni şan cı, Sa yın Prof. Dr. Nev res Koy lan, Sa yın Prof. Dr. Dur sun Atıl gan,
Sa yın Prof. Dr. Er cü ment Yıl maz, Sa yın Uzm. Dr. Ömer Okur ve eği ti mim de bü yük eme ği olan Sa yın
Prof. Dr. Meh met Me ri ç’i sev gi ve say gıy la an mak is te rim.

Ve ta bii des tek le ri ol maz sa as la ya zı la ma ya cak bu ki ta ba pa ha bi çil mez kat kı la rı ne de niy le Sa yın Prof.
Dr. Işık Ada let, Sa yın Prof. Dr. Dur sun Atıl gan, Sa yın Prof. Dr. Üm rah Ay do ğan, Sa yın Prof. Dr. Ah met
Ka ya Bil ge, Sa yın Prof. Dr. Zeh ra Buğ ra, Sa yın Prof. Dr. Fa ik Çe lik, Sa yın Prof. Dr. En ver Da yı oğ lu,
Sa yın Prof. Dr. Ay gün Din dar, Sa yın Prof. Dr. Fa ruk Er zen gin, Sa yın Prof. Dr. Nev res Koy lan, Sa yın
Prof. Dr. Feh mi Mer ca noğ lu, Sa yın Prof. Dr. Meh met Me riç, Sa yın Prof. Dr. Yıl maz Ni şan cı, Sa yın Prof.
Dr. Hü se yin Of laz, Sa yın Prof. Dr. Ru ki ye Eker Öme roğ lu, Sa yın Prof. Dr. Mus ta fa Öz can, Sa yın Prof.
Dr. Mu rat Se zer, Sa yın Prof. Dr. Al per To ker, Sa yın Prof. Dr. Emin Ti re li, Sa yın Prof. Dr. Ber rin Um man,
Sa yın Prof. Dr. Er cü ment Yıl maz, Sa yın Doç. Dr. Mem duh Dur sun, Sa yın Yrd. Doç. Dr. Ha luk Öz sa rı,
Sa yın Yrd. Doç. Dr. Ser kan Say gı, Sa yın Uzm. Dr. Ali Eli tok, Sa yın Uzm. Dr. İm ran Önür, Sa yın Uzm. Dr.
Ömer Sa yın, Sa yın Uzm. Dr. Eb ru Göl cük, Sa yın Uzm. Dr. Ya kup Er gül, Sa yın Dr. Şük rü Şan lı ve Sa yın
Dr. Em re Gö k’ e min net ve şük ran la rı mı zı sun mak is te rim.

İn dek sin ha zır lan ma sın da ki yar dım la rı ne de niy le Sa yın Uzm. Dr. Ali Eli tok ve Sa yın Uzm. Dr. İm ran
Önü r’ e; pa ce ma ker söz lü ğü nün ha zır lan ma sın da ki kat kı la rı ne de niy le Sa yın Atil la Kü çük yal çın, Sa yın Ni han
Ço ban ve Sa yın Ser tan Fi da n’ a çok te şek kür ede rim.

İs tan bul Tıp Ya yı ne vi sa hi bi Sa yın İs ma il Şa hin, bit mez-tü ken mez tas hih le ri mi zi ve de ği şik lik öne ri le -
ri mi zi ger çek leş ti ren ve ki ta bı sa bır la ya yı na ha zır la yan Sa yın Me sut Ars lan ve Sa yın Tuğ çe Yıl dı rı m’a te-
 şek kür le ri mi su na rım.

Ki ta bı mı zın sev gi li öğ ren ci le ri mi ze ve tüm he kim le re ya rar lı ol ma sı nı di le rim.

Say gı la rım la,

Gök türk, İs tan bul, 2013

Prof. Dr. Kâ mil Ada let

Edi tör
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AANNGGİİNNAA  PPEEKKTTOORRİİSS

Yarısı burdaysa kalbimin
Yarısı Çin'dedir, doktor.
Sarınehre doğru akan
Ordunun içindedir.

Sonra, her şafak vakti doktor
Her şafak vakti kalbim
Yunanistan'da kurşuna diziliyor.

Sonra bizim burda mahkûmlar uykuya varıp
Revirden el ayak çekilince
Kalbim Çamlıca'da bir harap konaktadır
Her gece
Doktor.

Sonra şu on yıldan bu yana
Benim fakir milletime ikrâm edebildiğim
Bir tek elmam var elimde doktor
Bir kırmızı elma
Kalbim...

Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis
İşte bu yüzden, doktorcuğum, bu yüzden
Bende bu angina pektoris...

Bakıyorum geceye demirlerden
ve iman tahtamın üstündeki baskıya rağmen
kalbim en uzak yıldızla birlikte çarpıyor...

(N.H. Ran-Nisan 1948)





AANNAATTOOMMİİ  vvee  FFİİZZYYOOLLOOJJİİ
Bölüm 1. Kalp ve Dolaşım Sisteminin Anatomisi
Bölüm 2. Kalp Siklusu
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Kalp, gö ğüs boş lu ğu içe ri sin de kom şu or gan la rın
fonk si yon la rı nı en gel le me den de vam lı ka sı lıp
gev şe ye rek (sis tol ve di yas tol) ak ci ğer le re ve vü-
 cu dun di ğer or gan la rı na on la rın ha ya ti ye ti için
kan pom pa la yan bir or gan dır. Bu gö re vin ya pıl -
ma sın da onu gö ğüs ka fe sin den ve kom şu di ğer
or gan lar dan ayı ran pe ri kard ile kal bin iç is ke le ti -
ni teş kil eden “san tral fib röz do ku ” önem li rol oy -
nar. San tral fib röz do ku, in te rat ri yal sep tu mu
in ter ven tri kü ler sep tu ma ve tri küs pid ka pa ğı nı,
mit ral ka pa ğa bir leş ti ren ve  bu ya pı la rı bir ara da
tu tan bir do ku dur. Bu do ku, tri küs pid ve mit ral
ka pa ğın anu lus fib ro su su ile yap rak çık la rı nı ve
in te rat ri yal sep tum ile in ter ven tri kü ler sep tu mun
mem bra nöz bö lüm le ri ni oluş tu rur. Ay rı ca, sağ da
sep tal tri küs pid yap rak çı ğı, sağ at ri yum iç ve alt
du va rı na, sol da ise aor tun sağ ve non-ko ro ner
küs pis le ri ne des tek olur. 

San tral fib röz do ku da ki ya pı sal de ği şik lik ler
bir çok pa to lo jik bo zuk lu ğun or ta ya çık ma sı na ne -

den olur. Bu ya pı nın olu şum bo zuk lu ğu mit ral ye-
 ter siz li ği, os ti um pri mum ti pi at ri yal sep tal de fekt,
ven tri kü ler sep tal de fekt, sol ven tri kül-sağ at ri yum
iş ti ra kı gi bi kon je ni tal ano ma li le re, at ri yo ven tri kü -
ler (AV) ve in tra ven tri kü ler ile ti bo zuk luk la rı na yol
aça bi lir. San tral fib röz do ku nun ge niş öl çü de yok-
 lu ğu “or tak at ri oven tri kü ler ka na l” ola rak bi li nen
dört kalp boş lu ğu nun bir bir le ri ile iş ti rak te ol du ğu
ve AV ka pak la rın ye ter siz li ği nin bu lun du ğu bir kli-
 nik tab lo yu mey da na ge ti rir.

Pe ri kard
Pa ri etal ve vis se ral ol mak üze re iki yap rak tan olu-
 şur ve kal bi dış tan bir ke se gi bi çe pe çev re sa rar lar
(Şe kil 1-1). Pa ri etal pe ri kard 1 mm ka lın lı ğın da olup
kol la jen lif ler den zen gin fib röz bir ta ba ka dır. İçi
me zo tel hüc re le rin den olu şur. Vis se ral pe ri kard 1
mm’ den da ha in ce ve şef faf bir zar dır. Gev şek bağ
do ku su hüc re le ri ve me zo tel hüc re le rin den ya pıl -
mış tır. Her iki pe ri kard yap rak la rı ara sın da 10-20
ml ka dar, kal bin ser best çe ha re ke ti ni sağ la yan se -
röz bir sı vı var dır. Sı vı nın 50 ml’ yi aş ma sı pa to lo -
jik tir. İn ter nal mam ma ri al ar ter ve to ra kal aor ta dan
çı kan ar ter ler pe ri kar dı kan lan dı rır.

Kal bin Oda cık la rı (Şe kil 1-2)
Kal bin 4 oda cı ğı var dır.

Sağ At ri yum
Sol at ri yu mun önün de ve sağ ven tri kü lün üs tün -
de yer alır. Te le rönt ge nog ram da kal bin sağ ke na -
rı nı oluş tu rur. Ve na ka va su pe ri or ve in fe ri or dan
ge len ka nı sağ ven tri kü le ta şır. Sol at ri yum ile
ara sın da in te rat ri yal sep tum bu lu nur. 

Bu sep tu mun or ta sın da ha fif bir çu kur luk ola-
 rak fos sa ova lis ve bu nun da al tın da ba zan do ğum-
 dan son ra açık ka la bi len fo ra men ova le mev cut tur.
Sağ at ri yu mun me di al du va rı aor tun sağ ko ro ner
ve non-ko ro ner küs pis le ri ile kom şu dur. Bu ne den -
le, Val sal va si nus anev riz ma sı yır tıl dı ğın da sağ at-
 ri yu ma açı la bi lir. Si nüs dü ğü mü, üst ve na ka va nın
sağ at ri yu ma açıl dı ğı yer de sul kus ter mi na li sin al-

1 KALP VE DOLAŞIM
SİSTEMİNİN ANATOMİSİ

Prof. Dr. Mehmet Meriç

Şekil 1-1. Perikard (4’den alınmıştır.)

Perikard
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 tın da dır. Si nus dü ğü mü dış tan epi kard ile ör tü lü -
dür. Sağ at ri yu mun alt ke si min de ve na ka va in fe -
ri orun ağ zı ve bu nun ile in te rat ri yal sep tu mun alt
ke na rı ara sın da bü yük kar di ak ve nin açıl dı ğı yer
olan ko ro ner si nus var dır. Ko ro ner si nu sun ön– iç
ya nın da, in ter ven tri kü ler sep tu mun mem bra nöz
bö lü mü nün he men üs tün de AV dü ğüm bu lu nur.
Ve na ka va su pe ri or da kan akı mı yer çe ki mi yö nün-
 de dir. İçin de valv bu lun maz ve bu ne den le sağ at-
 ri yum da ki ba sınç de ği şik lik le ri ko lay lık la bo yun
ven le ri ne in ti kal eder. Ve na ka va in fe ri or da ise ya -
rım ay şek lin de ka pak lar var dır. Sağ at ri yu ma açıl-
 dı ğı yer de Eus tac he val vi bu lu nur.

Sağ Ven tri kül

Sağ at ri yu mun al tın da ve so lun da, sol ven tri kü lün
ise önün de ve sa ğın da bu lu nur. Sağ at ri yum dan al-
 dı ğı ka nı pul mo ner ar te re pom pa lar. Kal bin di af -
ram üze ri ne yas la nan kıs mı nı oluş tu rur. Sağ
ven tri kül mi yo kar dı nın ka lın lı ğı 4-5 mm ka dar dır.
Sağ ven tri kü lün alt ve ön du var la rı nın iç yü zü kas
de met le ri ile kap lı dır (“t ra be cu la e car ne a”). Bun lar -
dan bi ri da ha ka lın olup mo de ra tor ban dı ve ön pa-
 pil ler ada le yi oluş tu rur. Sağ ven tri kül hi za sın da
kalp, 8. to ra kal ver teb ra ile ster num ara sın da dır.

Sol At ri yum

Sağ at ri yu mun ar ka sın da ve sol ven tri kü lün ar ka
ve üs tün de yer alır ve her iki ak ci ğer den ge len 4
pul mo ner ven ile al dı ğı ka nı mit ral ka pa ğın dan
sol ven tri kü le gön de rir. Ar ka du va rı özo fa gus ile
kom şu dur. Sol at ri yu mun içi düz ve du va rı sağ

at ri yum dan da ha ka lın dır. Sol ap pen dik sin iç yü-
 zü nü mm. pec ti na ti kas la rı kap lar. Pul mo ner ven-
 ler de her han gi bir valv bu lun maz. Bu ne den le, sol
at ri yum için de ki ba sınç de ği şik lik le ri ko lay ca
pul mo ner ka pil ler ya ta ğı na yan sır. İn te rat ri yal
sep tu mun or ta sın da fos sa ova lis bu lu nur.

Sol Ven tri kül
Sağ ven tri kü lün ar ka sın da ve sol at ri yu mun al tın -
da yer alan sol ven tri kül, ka nı sol at ri yum dan mit-
 ral ka pak va sı ta sıy la ala rak aort ka pa ğın dan
aor ta ya gön de rir. Kalp te pe si ve in ter ven tri kü ler
sep tum ile pre kor di uma, alt-ar ka bö lü mü ile di af -
rag ma ya kom şu dur. Ser best ve ya la te ral du va rı en
ge niş yü zü nü oluş tu rur. Ser best du va rın ka lın lı ğı
8-10 mm ve in ter ven tri kü ler sep tu mun ka lın lı ğı 6-
8 mm dir. Sep tu mun alt ke sim le ri ile alt ve la te ral
du va rın iç yü zü, kas band la rı ile kap lı dır. Mit ral
anu lus fib ro zus, mit ral yap rak çık la rı ve chor da
ten di ne a  gi riş ka na lı nı; in ter ven tri kü ler sep tum,
ser best du var ve ön mit ral yap rak cı ğı  sol ven tri -
kül çı kış ka na lı nı oluş tu rur.

Koch Üç ge ni
Koch üç ge ni nin sı nır la rı nı sep tal tri küs pid anu-
 lus, ko ro ner si nüs os ti umu ve To da ro ten do nu
oluş tu rur.

To da ro Ten do nu
To da ro ten do nu eus tac hi an-the be si an val vü ler
kom mis sür den an te ro sep tal tri küs pid kom mi sü -
re uza nan su ben do kar di yal fib roz bir kord dur.
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Şekil 1-2. Kalbin anatomisi.
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Kalp Ka pak la rı (Şe kil 1-3)

Se mi lü ner ka pak lar, aor tu sol ven tri kül den ayı ran
aort ka pa ğı ve pul mo ner ar te ri sağ ven tri kül den
ayı ran pul mo ner ka pak tan olu şur. İki si de üç küs-
 pis li dir. Küs pis le rin da mar lu me ni ne ya pış tı ğı yer -
de da mar da ha ge niş dir. Bun la ra Val sal va si nu su
de nir. Han gi küs pi se kom şu ise o küs pi sin adı ile
anı lır. Aor tun sağ ko ro ner küs pi sin den sağ ko ro -
ner ar ter, sol ko ro ner küs pi sin den sol ko ro ner ar -
ter çı kar. Di ğer küs pi se non-ko ro ner küs pis adı
ve ri lir. Aort ka pa ğı çok na di ren do ğuş tan iki küs-
 pis li (bi küs pid) ola bi lir. Bi küs pid aort ka pa ğı ba zan
do ğuş tan dar, ba zan da ye ter siz ola bi lir. Pul mo ner
ka pak da do ğuş tan bi küs pid ve dar ola bi lir.

AV ka pak lar (mit ral ve tri küs pid), ka pa ğın
bağ lı ol du ğu anu lus fib ro sus, val vül ler, val vül le -
re bağ lı kor da lar ve kor da la rın bağ lı ol du ğu pa-
 pil ler kas lar dan olu şur.

Mit ral ka pa ğı, anu lus üze rin de yü zey alan la -
rı bir bi ri ne eşit olan an te ri or ve pos te ri or yap rak -
çık la rın dan olu şur. An te ri or yap rak çık ser best

ke na rı da ha uzun, anu lu sa bağ lı ke na rı da ha kı sa
olup ar ka yap rak cı ğa na za ran da ha ha re ket li dir.
Ven tri kül sis to lü es na sın da iki yap rak çık bir bi ri
üze ri ne ka pa na rak re gür ji tas yo na yol aç maz lar.
Sol ven tri kül için de an te ro la te ral ve pos te ro me -
di al ol mak üze re iki pa pil ler ada le mev cut tur.
An te ro la te ral pa pil ler kas sol ön inen ko ro ner ar -
ter ve sir kumf leks ar ter den; pos te ro me di al pa pil -
ler kas ise % 90 sağ ko ro ner ar ter den kan la nır.
Pa pil ler kas is ke mi si, pa pil ler dis fonk si yon ne de -
niy le mit ral re gür ji tas yo nu na yol açar. Pa pil ler
kas rüp tü rü ise ağır mit ral ye ter siz li ği so nu cu ak-
 ci ğer öde mi ne se bep ola bi lir.

Tri küs pid ka pak an te ro la te ral, pos te ro la te ral
ve sep tal ol mak üze re üç yap rak çık tan olu şur. Bu
yap rak çık lar, tri küs pid anu lu su na bağ la nır lar ve
sep tal yap rak çık ven tri kü ler sep tu mun mem bra -
nöz bö lü mü ve aort kö kü ile ya kın kom şu luk içe-
 ri sin de dir. Sağ ven tri kü lün için de üç pa pil ler kas
bu lu nur. 

Kalp İle ti Sis te mi

Si nus dü ğü mü, in tra-at ri yal yol lar, AV dü ğüm ler
ve ven tri kü ler mi yo kard için de da ğı lan özel ile ti
yol la rın dan mey da na ge lir (Şe kil 1-4).

Si nus dü ğü mü, sağ at ri yum da, üst ve na ka va -
nın açıl dı ğı yer de, sul kus ter mi na li sin he men al-
 tın da bir fa sul ye ta ne si bü yük lü ğün de bir ya pı dır.
Üst yü zün den pe ri kar da ya kın kom şu dur. Ço ğu
kez sağ ko ro ner ar te rin çı kı şı na ya kın yer den ay rı -
lan si nus dü ğü mü ar te rin den bes le nir. Si nus dü-
 ğü mü, ken di ken di ne de po la ri ze ola bi len P
(“pa ce ma ker”) hüc re le rin den mey da na ge lir. Si nus
dü ğü mün den çı kan uya rı lar ön, or ta (Wenc ke -
bach) ve ar ka (Tho rel) in ter no dal yol lar ile AV dü-
 ğü me (Asc hoff-Ta wa ra dü ğü mü) ya yı lır. AV
dü ğüm, sağ at ri yum alt bö lü mün de, ko ro ner si nu-
 sun he men önün de, tri küs pid ka pa ğın sep tal yap-
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Şekil 1-3. Kalp kapakları.
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Şekil 1-4. Kalbin ileti sistemi şematik olarak gösterilmek-
tedir (4).
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 rak çı ğı nın üs tün de ba dem bü yük lü ğün de bir ya-
 pı dır. P hüc re le rin den zen gin dir. AV dü ğüm alt
ucun da His de me ti ni oluş tu rur. Bu de met in ter -
ven tri kü ler sep tu mun mem bra nöz bö lü mü için de
ar ka dan öne ve yu ka rı dan aşa ğı ya iler ler. Tri küs -
pid ka pa ğın sep tal yap rak çı ğı ile ve aor tun sağ ko-
 ro ner küs pi si ve mit ral anu lu su ile kom şu dur. His
de me ti in ter ven tri kü ler sep tu mun kas bö lü mün de
sağ ve sol ol mak üze re iki da la; sol dal da kı sa bir
sü re son ra ar ka ve ön fa si kü le ay rı lır. Böy le ce tri fa-
 si kü ler bir ya pı olu şur. Bu üç fa si kü lün uç dal la rı
ven tri kül ka sı için de ya yı la rak Pur kin je ağı nı oluş-

 tu rur lar. Pur kin je hüc re le ri ile mi yo kar dın fib ril le -
ri ara sın da ge çiş hüc re le ri bu lu nur.

Ko ro ner Ar ter ler

Kal bi bes le yen da mar la ra ko ro ner ar ter ler adı ve-
 ri lir (Şe kil 1-5). Ko ro ner ar ter ler kal bin epi kar di yal
yü ze yi üze rin de sey re der ler. Sol ve sağ ko ro ner ar -
ter ol mak üze re iki bö lüm den olu şur lar ve sol ko-
 ro ner ar ter kal bin hem sis tol ve hem de di yas to lik
fa zın da; sağ ko ro ner ar ter ise kal bin sa de ce di yas -
to lik fa zın da mi yo kar dın kan lan ma sı nı sağ lar.

Sol Ko ro ner Ar ter

Sol ana ko ro ner ar ter sol aor tik si nü sün he men üs-
 tün den çı kar. 3 ile 6 mm ça pın da dır. Çık tık tan son -
ra sağ ven tri kül çı kış yo lu na doğ ru yö ne lir; 0 ile 10
mm uzun lu ğun da dır; ve sol ön inen ko ro ner ar ter
(LAD) ve sol sir kumf leks (CX) ar te re ay rı lır. Sol ön
inen ko ro ner ar ter kal bin ön yü zün de ön in ter ven -
tri kü ler sul kus da kal bin apek si ne doğ ru iler ler. %
78 ora nın da kal bin apek si ni dö ne rek kal bin di af -
rag ma tik böl ge si ni bes ler. Sol ön inen ko ro ner ar ter,
sep tal ve di ago nal dal la rı ve rir. Sep tal per fo ra tör
dal lar sol ön inen ko ro ner ar ter den 90 de re ce açı ile
çı kar lar. De ği şik çap ve sa yı da dır. Bi rin ci sep tal dal
va ka la rın bir kıs mın da sol ön inen ko ro ner ar te re
pa ra lel ola rak iler ler. Sol ön inen ko ro ner ar ter den
çı kan sep tal dal lar in ter ven tri kü ler sep tu mun 2:3
ön yü zü nü bes ler ve sağ ko ro ner ar ter den ge len
sep tal dal lar la bir lik te bir ağ oluş tu rur. İn san la rın %
90’ın da 1-3 ara sın da de ği şen sa yı da di ago nal ar ter
var dır. % 1 va ka da di ago nal ar ter ol ma ya bi lir. Sol
ana ko ro ner ar ter % 37 ora nın da 3 ana bran şa ay rı -
lır: Sol ön inen ko ro ner ar ter, sol sir kumf leks ar ter
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Şekil 1-6. Kalbin venöz sistemi (www.vhlab.umn.edu’dan değiştirilerek alınmıştır.)

Büyük kardiyak
ven

Küçük kardiyak
ven

Posterior
interventriküler ven

Sol ventrikül
posterior veni

Sol marjinal
ven

Koroner sinus

Anterior
interventriküler ven

Şekil 1-5. Sol ve sağ koroner arter ile dalları ve kalp üze-
rindeki seyirleri görülmektedir. RV: Sağ ventrikül dalı, PD:
Posterior desending dal, PL: posterolateral dal; LAD: Sol
ön inen arter, D1: Diagonal dal-1, D2: Diagonal dal-2, S1:
Septal dal-1, CX: Sirkumfleks arter, OM1: obtus marginal
dal-1 (www.vhlab.umn.edu’dan değiştirilerek alınmıştır)
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ve ra mus me di anus (in ter me di er ar ter). Ra mus me-
 di anus, sol ön inen ko ro ner ar ter ile sol sir kumf leks
ar ter ara sın da iler ler. 

Ba zı has ta lar da sol ana ko ro ner yok tur. Sol ön
inen ko ro ner ar ter ile sol sir kumf leks ar ter os ti -
um la rı ay rı dır. Sol sir kumf leks ar ter, sol ana ko-
 ro ner den ay rıl dık tan son ra sol AV sul ku sa gi rer
ve bu sul kus ta kal bin ar ka yü zü ne doğ ru iler ler;
% 85 ora nın da non-do mi nant dır. Ça pı ve uzun-
 lu ğu sağ ko ro ner ar te rin do mi nant olu şu na gö re
de ği şir. Sol sir kumf leks ar ter, kal bin sol la te ral
yü zün de aşa ğı doğ ru iler le yen 1 ile 3 ara sın da de-
 ği şen sa yı da ob tus mar gi nal dal la rı nı ve rir. Sol
sir kumf leks ar ter bir ve ya iki adet sol at ri yal dal

ve rir; bu dal lar sol at ri yu mun la te ral ve pos te ri or
yü zü nü bes ler ler. 

Sağ Ko ro ner Ar ter

Bu ar ter, sağ aor tik si nüs den çı kar, sağ AV sul ku sa
gi rer ve kal bin ar ka yü zü ne dö ne rek "cru x” a doğ ru
iler ler. Sağ ko ro ner ar ter, ilk ola rak co nus bran şı nı
ve rir. Bu branş kal bin ön yü zü ne ge çe rek, sağ ven-
 tri kül çı kış yo lu na doğ ru iler ler; % 50 has ta da co nus
da lı ay rı bir os ti um la çık mak ta dır. Co nus da lı nın
pri mer öne mi, sol ön inen ko ro ner ar ter lez yon la -
rın da kol la te ral oluş tur ma sı dır. Sağ ko ro ner ar te rin
ikin ci da lı si no-at ri yal dü ğüm ar te ri dir. Bu dal, da -
ha az oran da sol sir kumf leks ar ter den çı ka bi lir; % 1
ora nın da hem sağ ko ro ner ar ter den, hem de sol sir-
 kumf leks ar ter den çı kab li lir. Sağ ko ro ner ar te rin or -
ta bö lü mün den bir ve ya iki adet akut mar gi nal dal
çı kar. Akut mar gi nal dal lar sağ ven tri kül ön yü zün -
de iler ler. Sol ön inen ko ro ner ar ter lez yon la rın da
kol la te ral oluş ma sın da rol oy nar. Sağ ko ro ner ar te -
rin di ğer önem li bir da lı ar ka inen dal (pos te ri or de-
 sen ding ar ter)’dir. Bu ar ter, sağ ko ro ner ar te rin
do mi nant ol du ğu du rum da, “c ru x” u dö ne rek pos-
 te ri or in ter ven tri kü ler sul kus ta iler ler ve sep tal per-
 fo ra tör ler ve rir. Sağ ko ro ner ar ter “c ru x” ın he men
al tın da sol AV sul ku sun dis tal kıs mı nı ge çe rek iler-
 le yen bir ve ya bir kaç pos te ri or sol ven tri kü ler dal
ve rir. Bu dal lar, sol ven tri kü lün di af rag ma tik yü zü -
nü bes ler ler. “C ru x” ci va rın da do mi nant sağ ko ro -
ner ar ter kü çük bir AV dü ğüm ar te ri ve rir.

Kal bin Ve nöz Sis te mi (Şe kil 1-6)

Kal bin ve nöz do la şı mı, an te ri or kar di yak ve nöz
sis tem ve Te be si yan ve nöz sis tem den olu şur. Kü -
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Şekil 1-7. Kalbin sinir sistemi.

Şekil 1-8. Bir sarkomerin yapısı görülmektedir.
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çük Te be si yan ven ler doğ ru dan bir kalp boş lu ğu -
na, özel lik le de sağ at ri yum ya da sağ ven tri kü le
bo şa lır. 

Kal bin Si nir Sis te mi (Şe kil 1-7)

Kalp, da ha çok oto nom si nir sis te mi nin dal la rı ta ra-
 fın dan in ner ve edi lir. Si no-at ri yal dü ğüm, AV dü -
ğüm ve at ri yum lar, hem sem pa tik, hem de
pa ra sem pa tik si nir sis te mi ile uya rı lır. Ven tri kül le -
rin uya rıl ma sı da ha çok sem pa tik si nir sis te mi ile
olur. Sem pa tik fib ril ler to ra sik ver teb ra 1 ve 5 se vi -
ye sin de kor da spi na lis den çı kar lar ve ven tral kök
yo luy la sey re de rek to ra sik ve ser vi kal sem pa tik
gang li yon lar la si nap sis ya par lar. Post-gang li yo nik
fib ril ler pa ra sem pa tik fib ril ler le bu lu şa rak, aor tik
ar kus ve tra ke a bi für kas yo nu na ya kın bir yer de
kar di yak plek su su oluş tu rur lar. Pa ra sem pa tik fib-
 ril ler ise ner vus va gus ile kal be ula şır lar.

Pa ra sem pa tik sis tem ase til ko lin ara cı lı ğı ile
kalp hı zı nı ve ka sıl ma gü cü nü azal tır ken, sem pa -
tik sis tem no re pi nef rin ara cı lı ğı ile kalp hı zı nı ve
ka sıl ma gü cü nü ar tı rır. Ay rı ca, be yin ve me dul la -
da ki mer kez le re bil gi le ri ak ta ran re sep tör ler mev-
 cut tur. Ar kus aor ta ve ka ro tik si nüs te bu lu nan
ba ro re sep tör ler, kan ba sın cın da ki azal ma ve ya art-
 ma yı mer ke ze yan sı ta rak sem pa tik ak ti vi te nin art-
 ma sı, pa ra sem pa tik ak ti vi te nin azal ma sı na ve ya
sem pa tik ak ti vi te nin azal ma sı, pa ra sem pa tik ak ti -
vi te nin art ma sı na ne den olur lar. 

Mik ros ko pik Ana to mi

Kalp te iki ay rı tip te fonk si yo ne eden hüc re mev-
 cut tur. Bun lar dan bi ri si elek tri ki uya rı nın olu şum
ve ya yıl ma sı nı, di ğe ri ise kal bin me ka nik ka sıl -
ma sı nı sağ lar. 

Kalp te elek tri ki uya ra nın olu şu mu nu ve ya yıl -
ma sı nı sağ la yan hüc re ler P hüc re le ri, T (tran si ti -
onal) hüc re le ri ve Pur kin je hüc re le ri dir. P hüc re le ri
si nus dü ğü mü, AV dü ğüm ve in ter no dal yol lar da
bu lu nur. T hüc re le ri her iki dü ğüm içe ri sin de ve at-
 ri yal mar gi nin de yer alır. Pur kin je hüc re le ri da ha
çok His hüz me si ve dal la rın da bu lu nur. Pur kin je
hüc re le ri, uç la rı bir le şe rek bir ağ oluş tu rur lar ve ile-
 ti nin ko lay ca mi yo kar da ya yıl ma sı nı sağ lar lar. 

Kal bin me ka nik ka sıl ma sı nı sağ la yan hüc re le -
rin za rı (sar ko lem ma), nuk le usu, mi to kon dri umu
ve bir bi ri ne pa ra lel uza nan mi yo fib ril le ri mev cut-
 tur. Mi yo fib ril ler, sı ra lan mış sar ko mer ler den olu-
 şur (Şe kil 1-8). Bir sar ko mer, mi yo sin den olu şan
ve A ban dı nı mey da na ge ti ren ka lın fla ment ler ile
ak tin den olu şan Z çiz gi sin den I ban dı bo yun ca A
ban dı nın içe ri si ne doğ ru uza nan in ce fla ment ler -
den olu şur. H böl ge sin de in ce ak tin fla ment le ri
yok tur. Ka lın ve in ce fla ment ler A ban dın da bir-
 bi ri üze rin de ka ya rak kal bin ka sıl ma gü cü nü ar-
 tı rır lar. Kas hüc re le ri uç uca bir bir le ri ne
“in ter ka le ted dis k” adı ve ri len ka lın laş mış sar ko -
lem ma ara cı lı ğı ile bağ lan mış lar dır. Z çiz gi si ya-
 nın da sar ko lem ma kı lıf şek lin de hüc re içe ri si ne
gi re rek T sis te mi ni oluş tu rur lar. Sar ko lem ma ya
ge len uya ran lar T (tu bu lus) sis te mi ara cı lı ğı ile
sar kop laz mik re ti ku lum dan kal si yum sa lı nı mı na
ne den olur lar. Or tam da ye ter li mik tar da kal si yu -
mun bu lun ma sı ha lin de kal si yum-tro po nin kom-
p lek si olu şur. Açık ta ka lan ak tin, mi yo sin ile
bir le şe rek ak to mi yo sin komp lek si ni oluş tu rur ve
mi yo fib ril le rin ka sıl ma sı sağ la nır. Or tam da ye ter -
li mik tar da kal si yum bu lun maz ise tro po nin ve
tro po mi yo sin pro te in le ri ak tin ile bir le şe rek ak tin
ve mi yo sin et ki le şi mi ni ön ler ler.
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Kalp Sik lu su

Kal bin sis tol ve di yas tol ol mak üze re iki fa zı var dır
(Şe kil 2-1). Sis to lik faz, bi rin ci se si oluş tu ran AV ka-
 pak la rın (ön ce mit ral ve da ha son ra tri küs pid ka-
 pa ğın) ka pan ma sı ile baş lar. Sol ven tri kül ba sın cı
sol ven tri kül vo lü mü de ğiş me den art ma ya baş lar
ve bu ba sınç aor ta ve pul mo ner ar ter di yas to lik ba-
 sınç la rı nın dü ze yi ne yük se lin ce ön ce pul mo ner ka -
pak ve da ha son ra aort ka pa ğı açı lır. Bi rin ci ses den
se mi lu nar ka pak la rın açıl ma sı na ka dar ge çen za-
 ma na “i zo vo lü met rik kon trak si yon za ma nı ” de ni -
lir. Eğer, aort ve ya pul mo ner ka pak dar ise açıl ma
se si (ejek si yon kli ği) du yu la bi lir. Pul mo ner ve aort
ka pa ğı nın açıl ma sı ile “e jek si yon fa zı ” baş lar ve
ikin ci se si (S2) mey da na ge ti ren aort ve pul mo ner

ka pak la rın ka pan ma sı na ka dar de vam eder. Bun-
 dan son ra ki faz, “i zo vo lü met rik rö lak sas yon za ma -
nı ” olup, vo lüm de ği şik li ği ol ma dan ven tri kül içi
ba sın cın at ri yal ba sın cın al tı na düş me si ile ön ce tri-
 küs pid ve son ra mit ral ka pa ğın açıl ma sı ile son la -
nır. Eğer mit ral ve ya tri küs pid ka pak ta dar lık
mev cut ise ve ya bu ka pak lar dan ge çen akım faz la
ise bu ka pak la ra ait açıl ma se si du yu lur. 

Kal bin di yas to lik fa zı, tri küs pid ve mit ral ka pa -
ğı nın açıl ma sı ile baş lar. AV ka pak la rın açıl ma sı ile
hız lı do luş fa zı baş lar ve ven tri kü lün % 80’i bu faz -
da do lar. Bu fa zın so nun da genç ve ço cuk lar da nor-
 mal de du yu la bi len üçün cü ses (S3) olu şur. Otuz
ya şın dan son ra du yu lan üçün cü ses ven tri kül le rin
vo lüm yük len me si ne işa ret eder. Hız lı do luş fa zı nı
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2 KALP SİKLUSU

Prof. Dr. Mehmet Meriç

Şekil 2-1. Şekil 2-1. Kalp siklusları görülmektedir (3).



ta ki ben ven tri kül le rin ya vaş do luş fa zı baş lar. Bu
fa zın so nun da, at ri yum la rın ka sıl ma sı na te ka bül
eden at ri yal do luş fa zı mev cut tur. Ven tri kül le rin
ge ri ka lan % 20’si bu faz da do lar ve bu faz da dör-
 dün cü ses (S4) olu şur. Dör dün cü ses ven tri kül le rin
komp li yans bo zuk lu ğu nu gös te rir. At ri yal do luş fa -
zı ve ven tri kül le rin di yas to lik fa zı mit ral ve tri küs -
pid ka pa ğı nın ka pan ma sı ile son bu lur.      

Kay nak lar
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 bul Me di kal Ya yın cı lık, 2007:3-9.
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Kar di yo vas kü ler sis tem has ta lık la rın da has ta nın
ilk de fa gö rül dü ğü an dan iti ba ren baş la yan teş his,
te da vi ve ta kip sü re ci nin en önem li ve vaz ge çil mez
un su ru anam nez dir. Anam ne zin di ğer tüm sis tem-
 ler de ge çer li or tak pren sip le ri kar di yo lo ji ala nın da
da ge çer li dir; bu nun la bir lik te kalp has ta la rı ve/ve -
ya kalp has ta lı ğı na aday ki şi le rin risk le ri ve has ta -
lık la rı ile il gi li gö rüş me ve sor gu la ma nın ba zı
fark lı lık la rı dik ka te alın ma lı dır. Kar di yo lo ji ala nın-
 da ki önem li göz lem ler, far ma ko lo jik ve non-far -
ma ko lo jik yak la şım lar la kar di yo vas kü ler
has ta lık lar dan ve bu has ta lık la rın cid di so nuç la -
rın dan önem li öl çü de ko run ma nın müm kün ol du-
 ğu nu gös ter miş tir. Kar di yo vas kü ler has ta lık la rın
önem li bir kıs mı nın kro nik ni te lik te ol du ğu dik ka -
te alın dı ğın da, ço ğu ke re has ta nın ömür bo yu ta ki-
 bi ni nin ge rek li li ği aşi kar dır. Do la yı sıy la, ge rek
ko ru yu cu gi ri şim ler de ge rek se te da vi yak la şım la -
rın da has ta-he kim iliş ki si nin is tik rar lı bir sü rek li lik
gös ter me si ka çı nıl maz dır.  Bu tür bir uzun tıb bi ta -
kip sü re cin de te da vi ba şa rı sı nı be lir le ye cek baş lı ca
un sur has ta nın te da vi ye uyu mu dur. Bu uyu mu
sağ la ya cak baş lı ca fak tör ler ise has ta nın ve/ve ya
has ta ya kın la rı nın söz ko nu su has ta lık ile il gi li bi-
 linç li ha le ge ti ril me si ve he kim ile has ta ara sın da
gü ven or ta mı nın oluş ma sı dır.

Kar di yo lo ji de Anam ne zin Te mel Pren sip le ri

Has ta nın ta nın ma sı, teş hi sin ko nul ma sı ve te da vi -
nin dü zen len me si ni içe ren ilk vi zit ler bü yük önem
ta şır. Bu sü reç te he ki min so rum lu lu ğu doğ ru teş-
 hi sin ko nul ma sı ve uy gun te da vi nin tat bi ki ile sı-
 nır lı de ğil dir. Bu hu sus lar la bir lik te, has ta nın
has ta lı ğı hak kın da ay dın la tıl ma sı, uzun sü re li te-
 da vi nin öne mi nin vur gu lan ma sı ve te da vi uyu mu
ol ma dı ğı tak dir de do ğa bi le cek so nuç lar hak kın da
has ta nın bil gi len di ril me si de he ki min so rum lu luk -
la rı ara sın da dır ve en az doğ ru te da vi nin uy gu lan -
ma sı ka dar önem ta şır.

He kim ön ce has ta nın şi ka yet le ri ni ve has ta lı ğın
hi ka ye si ni an lat ma sı na izin ver me li, da ha son ra söz
ko nu su şi ka yet ve hi ka ye ye iliş kin be lir le yi ci so ru -

lar sor ma lı dır. Has ta nın ko nuş ma sı na izin ve ril me -
me si, sık sık sö zü nün ke sil me si da ha baş lan gıç ta
has ta ile he kim ara sın da ki kar şı lık lı gü ve nin sar sıl -
ma sı na yol açar. Has ta la rın bir ço ğu nun has ta lık la -
rı ile il gi li en di şe li ol duk la rı göz önü ne alı na rak
anam nez alı nır ken ace le edil me me li, ye ter li za man
sağ lan ma lı dır. Mec bur ka lın ma dık ça anam nez has-
 ta nın ken di sin den alın ma lı dır. Bu nun la bir lik te, ba -
zı hal ler de (de mans, kon ver si yon re ak si yon la rı vs)
has ta nın ver di ği bil gi da ha son ra ya kın la rı ile gö rü -
şü le rek te yid edi le bi lir. Ay rı ca sen kop şi ka ye ti nin
söz ko nu su ol du ğu du rum lar da ve ya kalp dur ma -
sın dan (kar di yak “ar res t”) kur tu lan has ta la rın de-
 ğer len di ril me sin de ola ya şa hit olan ki şi ler le
gö rü şül me si anam ne ze ila ve kat kı lar sağ lar.  Anam-
 nez sı ra sın da has tay la sık sık göz te ma sı ku rul ma lı,
din len di ği ni ve an la şıl dı ğı nı ifa de eden mi mik ler ve
baş ha re ket le ri ile has ta des tek len me li dir. Ucu açık
cüm le ler so ru la rak anam nez de tay lan dı rıl ma lı, has-
 ta nın so ru sor ma sı na izin ve ril me li dir.

Özen le ve de tay lı ola rak alın mış bir anam ne -
zin de ğe ri özel lik le kar di yo vas kü ler sis tem has-
 ta lık la rın da çok faz la dır. Kli nik ça lış ma lar da,
an gi na nın or ta ya ko nul ma sı ve sen kop tü rü nün
be lir len me sin de anam ne zin di ğer ta nı yön tem le -
ri ne gö re çok da ha yük sek ta nı de ğe ri nin bu lun -
du ğu gös te ril miş tir. 

Kar di yo vas kü ler has ta lık lar da anam ne zin te -
mel bö lüm le ri (şi ka yet, hi ka ye, öz geç miş, ai le hi-
 ka ye si, alış kan lık lar) di ğer sis tem ler den fark lı lık
gös ter mez. Bu nun la be ra ber, kar di yo vas kü ler sis-
 tem de anam nez alı nır ken mut la ka be lir len me si
ge re ken iki ila ve özel lik da ha mev cut tur: Fonk si -
yo nel ka pa si te ta yi ni ve to tal kar di yo vas kü ler risk
pro fi li nin be lir len me si.

Şi ka yet ve Hi ka ye

Şi ka yet ve hi ka ye kay de di lir ken müm kün ol du ğu
ka dar has ta nın ken di ifa de le ri esas alın ma lı dır.
Ön ce lik le önem sı ra sı na gö re şi ka yet le ri be lir len -
me li, ar dın dan sı ra sıy la söz ko nu su şi ka yet ler ile
il gi li de tay lı sor gu la ma ya pıl ma lı dır. Kar di yo vas -

3 ANAMNEZ

Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu
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kü ler sis te min yay gın semp tom la rın dan olan ne -
fes dar lı ğı ve gö ğüs ağ rı sı nın fark lı şe kil ler de (sı -
kın tı his si, bo ğul ma, fe na lık his si vs) ifa de
edi le bi le ce ği unu tul ma ma lı dır. Sey rek ol ma ya rak,
has ta lar kli nik öne mi ol ma yan şi ka yet ler üze rin de
du rup, ger çek te da ha önem li olan şi ka yet le ri ni ifa -
de et me ye bi lir ler. He kim has ta da ol ma sı muh te -
mel semp tom la rı da –has ta bil dir me se bi le-
sor gu la ma lı dır. Şi ka yet le rin te ker te ker sor gu lan -
ma sı il gi li şi ka ye tin kro no lo jik sey ri ni, sık lı ğı nı,
şid de ti ni ve son du ru mu nu içer me li dir. Şi ka yet le -
rin sey ri söz ko nu su has ta lı ğın son du ru mu ve
prog no zu ile il gi li önem li bil gi ler ve rir. Söz ge li mi
son bir kaç haf ta da be lir gin ola rak ar tan an gi na sık-
 lı ğı ve şid de ti akut ko ro ner sen dro mun ge li şi mi ne
işa ret ede bi lir. Kar di yo vas kü ler sis tem de söz ko-
 nu su şi ka ye tin fi zik sel ve/ve ya emos yo nel efor ile
iliş ki si nin or ta ya ko nul ma sı önem li dir.

Ba zı has ta lar şi ka yet le ri ni abar tıp yan sıt ma
eği li min dey ken, ba zı la rı ise has ta lı ğın or ta ya çık -
ma en di şe si, in va zif bir in ce le me den ka çın mak
ve ya ölüm kor ku su se be biy le şi ka yet le ri ni ya hiç
bil dir mez ler ve ya ol du ğun dan da ha ha fif de re ce -
de ifa de eder ler. Di ğer yan dan, söz ko nu su semp-
 to mun psi şik du rum ve ağ rı al gı la ma sın da ki
fark lı lık se be biy le fark lı dü zey ler de al gı la na bi le -
ce ği de unu tul ma ma lı dır. 

Anam nez ile il gi li prob lem ler den bi ri de has ta -
nın da ha ön ce ta kip ve te da vi edil di ği mer kez ler -
de ki de ğer len dir me le rin yo rum lan ma sı dır. He kim
ön ce ki tıb bi de ğer len dir me le ri kay det mek le bir lik -
te, bu de ğer len dir me le rin doğ ru lu ğu nu da biz zat
kon trol et me li dir. Ak si tak dir de da ha ön ce ki in ce -
le me ler de göz den ka çan ve ya yan lış yo rum la nan
her han gi bir bul gu ve ya kli nik özel lik or ta ya çı kar-
 tı la ma ya cak tır. Ge re ğin de il gi li ya zı lı do kü man ve
in ce le me ler has ta dan ve ya il gi li mer kez ler den is-
 ten me li dir. Bu sü reç te de on to lo ji eti ği ne aza mi şe-
 kil de uyul ma lı dır. 

Öz geç miş

Has ta la rın öz geç miş le ri nin sor gu lan ma sı baş lı ca
ge çir di ği ame li yat la rı, ön ce den ge çir di ği –ço cuk -
luk dö ne mi de da hil ol mak üze re- önem li has ta -
lık la rı, ha len de vam eden di ğer has ta lık ları,
kul lan mak ta ol du ğu ilaç la rı ve ya uy gu la nan di -
ğer te da vi yön tem le ri ni (rad yo te ra pi, fiz yo te ra pi
vs), söz ko nu su te da vi le re ce vap la rı nı ve ilaç al-
 ler ji si ile il gi li bil gi le ri içer me li dir. Has ta ifa de et-
 me se bi le kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı,
di abe tes mel li tus, kro nik böb rek ye ter siz li ği, hi-
 per tan si yon, hi per ti ro idi ve ya hi po ti ro idi, hi per -
li pi de mi ve pep tik ül ser var lı ğı te ker te ker
sor gu lan ma lı dır. Kar di yo vas kü ler sis tem has ta -
lık la rı nın önem li bir kıs mın da an tit rom bo tik ve
an ti ko agü lan ilaç la rın yay gın ola rak kul la nıl ma sı
se be biy le pep tik ul kus, ka na ma di ya te zi, ge çi ril -

miş ve ya ak tif ka na ma bul gu su, ya kın za man da
trav ma var lı ğı, in me ve di ğer mer kez si nir sis te mi
has ta lık la rı, ka dın lar da mens tü ras yon dü zen le ri
ve ka na ma mik tar la rı mut la ka öğ re nil me li dir.

Ba zı has ta lık lar da has ta lık sü re ci ne ön ce lik eden
olay lar önem ka za na bi lir. Söz ge li mi, in fek tif en do -
kar dit şüp he si bu lu nan bir has ta da ya kın za man da
diş, ge ni to üri ner ve ya gas tro in tes ti nal sis tem le il gi -
li in va zif bir ta nı ve ya te da vi gi ri şi mi nin olup ol ma-
 dı ğı nın öğ re nil me si ay dın la tı cı ola bi lir. Ben zer
şe kil de pe ri kar dit ve ya mi yo kar dit li bir has ta da ya-
 kın da ge çi ril miş bir üst so lu num yo lu in fek si yo nu
sor gu lan ma lı dır. Ba zen söz ko nu su kar di yo vas kü -
ler has ta lık ve ya bul gu pri mer bir kar di yak pa to lo -
ji den çok di ğer sis tem has ta lık la rı nın bir gös ter ge si
ola rak or ta ya çı kar. Do la yı sıy la, kar di yak et yo lo ji
aşi kar ol ma dı ğın da bu has ta lık lar da (pul mo ner hi-
 per tan si yon da skle ro der ma, pe ri kar di yal sı vı ar tı -
şın da sis te mik lu pus eri te ma to zus ve di ğer kol la jen
do ku has ta lık la rı, at ri yal fib ri las yon da hi per ti ro idi
vs) sor gu lan ma lı ve araş tı rıl ma lı dır.

Has ta nın da ha ön ce ki tet kik le ri de göz den ge-
 çi ril me li, bun lar dan mev cut sü re ce ışık tu ta bi le cek
olan la rı kay de dil me li dir. Ya kın za man da ya pıl mış
in ce le me le rin göz den ge çi ril me si bir ta raf tan has-
 ta lı ğın kro no lo jik sey ri ne iliş kin çok önem li bil gi ler
ve re cek, di ğer yan dan has ta yı in ce le me le rin ge rek-
 siz ye re tek rar edil me sin den kur ta ra cak tır.   

Soy geç miş (Ai le Hi ka ye si)

Son za man lar da ki kli nik araş tır ma lar ge ne tik fak-
 tör le rin bir çok kar di yo vas kü ler has ta lı ğın et yo pa -
to ge ne zin de rol oy na dı ğı nı gös ter miş tir. Özel lik le
ko ro ner kalp has ta lı ğı nın ge li şi min de –di ğer risk
fak tör le rin den ba ğım sız ola rak- ai le hi ka ye si nin
öne mi açık tır. Bi rin ci de re ce den ak ra ba lar da er-
 kek ler de 55 ya şın dan, ka dın lar da 65 ya şın dan ön -
ce ko ro ner kalp has ta lı ğı nın var lı ğı ko ro ner ar ter
has ta lı ğı risk fak tör le ri ara sın da yer al mak ta dır.
Ko ro ner kalp has ta lı ğı na ila ve ten ai le de di abe tes
mel li tus, hi per li pi de mi, se reb ro vas kü ler olay, obe-
 zi te ve hi per tan si yon gi bi has ta lık la rın var lı ğı da
be lir len me li ve kay de dil me li dir. Ai le hi ka ye sin de
di ğer önem li bir nok ta ai le de özel lik le genç yaş ta
ani ölüm le rin bu lu nup bu lun ma dı ğı nın be lir len -
me si dir. Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li ve kon je -
ni tal uzun QT sen drom lu has ta la rın ai le le rin de
er ken yaş lar da ani ölüm hi ka ye si bu has ta la rı da
ani ölüm ge li şi mi ba kı mın dan yük sek risk li ha le
ge tir mek te ve imp lan te edi le bi lir kar di yo ver ter de-
 fib ri la tör imp lan tas yo nu gi bi te da vi ka rar la rı nın
ve ril me si ni et ki le mek te dir. Ai le anam ne zi Bru ga da
Sen dro mu, “Wolf Par kin son Whi te Sen dro mu”, idi-
 yo pa tik ven tri kü ler fib ri la yon gi bi arit mi has ta lık -
la rın da da önem li dir. Di ğer yan dan kon je ni tal kalp
has ta lı ğı sor gu la ma sı ai le anam ne zi nin bir par ça sı
ol ma lı dır.
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Alış kan lık lar

Si ga ra ve al kol kul la nı mı her has ta da sor gu lan ma -
lı dır. Özel lik le si ga ra kul la nı mı nın sü re si ve mik ta -
rı, bı ra kıl dıy sa ne ka dar sü re ön ce bı ra kıl dı ğı, al kol
tü ke ti mi nin mik ta rı ve sü re si so rul ma lı dır. Si ga ra
içi mi ate rot rom bo zun baş lı ca risk fak tör le rin den
bi ri dir; do la yı sıy la ko ro ner kalp has ta lı ğı için de
ma jor risk fak tör le ri ara sın da yer alır. Ay rı ca va-
 zos pas tik an gi na lı has ta la rın bü yük ço ğun lu ğu nu
yo ğun ola rak si ga ra içen genç-or ta yaş ta ki er kek ler
oluş tu rur. Di ğer yan dan al kol doğ ru dan mi yo kard
tok si si te si ne yol aç mak ta dır. Yo ğun al kol kul la nı -
mın ba tı ül ke le rin de se kon der non-is ke mik di la te
kar di yo mi yo pa ti le rin en sık rast la nan et yo lo ji si (al -
ko lik kar di yo mi yo pa ti) ol du ğu bi lin mek te dir. Ay-
 rı ca al kol ta til kal bi (“ho li day he ar t”) sen dro mu,
akut at ri yal fib ri las yo nu gi bi kli nik tab lo la ra da yol
aça bi lir. Di ğer za rar lı mad de kul la nı mı ve/ve ya ba-
 ğım lı lı ğı her has ta da araş tı rıl ma lı dır. Ko ka inin
mey da na ge tir di ği yo ğun ka te ko la min sa lı nı mı ko-
 ro ner ar ter ler de spazm ve trom boz oluş tu ra rak
akut mi yo kard in fark tü sü ve ani ölü me yol aça bi -
lir. İn tra ve nöz ilaç ba ğım lı la rın da en do kar dit ris ki
be lir gin ola rak art mış tır.

Di ğer yan dan, has ta nın kul lan mak ta ol du ğu
ilaç lar da dik kat le sor gu lan ma lı dır. Çok sa yı da ila-
 cın kar di yo vas kü ler sis te me et ki le ri ve kalp has ta -
lık la rı için kul la nı lan ilaç lar la olan et ki le şim le ri
se be biy le –has ta ifa de et me se bi le- özel lik le kro nik
ilaç kul la nı mı nın be lir len me si önem ta şır. Non-ste -
ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar su ve tuz tu tu lu mu nu
ar tı ra rak ar ter ba sın cı nın yük sel me si ne ve kalp ye-
 ter siz li ği nin kö tü leş me si ne yol açar lar. Bu grup
ilaç lar dan sik lo ok si je naz-2 in hi bi tör le ri nin ko ro ner
ate rot rom bo zu ar tır dık la rı gös te ril miş tir. Ay rı ca
ibop ru fen gi bi ba zı non-ste ro id an ti-inf la ma tu ar
ilaç lar as pi rin ile et ki le şi me gi re rek kar di yo vas kü -
ler olay la rı ar tı rır. Kro nik kor ti kos te ro id kul la nı mı
me ta bo lik pa ra met re le ri olum suz et ki le ye rek ate-
 rot rom bo za aği lim ya ra ta bi lir. Çe şit li amaç lar la
kul la nı lan im mü no sup re sif ilaç lar (sik los po rin vs)
fark lı me ka niz ma lar la kar di yo vas kü ler sis tem de
za rar lı et ki ler ge liş ti re bi lir. An tra sik lin gru bu an ti-
ne op las tik ilaç la rın kar di yo tok si si te si iyi bi lin mek -
te dir; do la yı sıy la bu ilaç lar la te da vi sü re cin de doz
ve has ta nın kar di yo vas kü ler du ru mu ya kın dan ta -

kip edil me li dir. Bir çok ila cın QT sü re si ni uza ta rak
“tor sa des de po in te s” şek lin de ki po li mor fik ven tri kül
ta şi kar di ye yol aça bi le ce ği unu tul ma ma lı dır; bun-
 la rın için de özel lik le ba zı an ti-arit mik ler ve psi kot -
rop ilaç lar önem li dir. Oral kon tra sep tif ler trom bo za
eği li mi ar tı ra bi lir; ya nı sı ra hi per tan si yo na yol aça-
 bi lir. Co uma din te da vi si al tın da ki has ta la ra baş la -
na cak ilaç la rın ta ma mı na ya kı nı nın co uma din kan
se vi ye si ni et ki le yip prot rom bin ak ti vi te sini de ğiş -
ti re ce ği bi lin me li ve bu has ta lar da prot rom bin za-
 ma nı da ha ya kın dan ta kip edil me li dir. 

Has ta nın bes len me alış kan lık la rı, ha yat tar zı,
emos yo nel stres dü ze yi, mes le ği ve fi zik sel ak ti vi -
te si (dü zen li eg zer siz, se dan ter ha yat vs) be lir len -
me li dir. Aşı rı tuz lu bes len me hi per tan si yo nun
or ta ya çı kı şı nı te tik le yen baş lı ca un sur ola bi lir. At-
 ri yo ven tri kü ler blok ge li şen has ta lar da di ğer se-
 beb ler ya nın da bal tü ke ti mi de ha tır lan ma lı dır.  

Fonk si yo nel Ka pa si te nin Be lir len me si

Kar di yo lo ji de has ta nın fonk si yo nel ka pa si te si nin
be lir len me si anam ne zin te mel un sur la rın dan bi ri -
dir. Has ta nın mev cut fonk si yo nel ka pa si te si nin be-
 lir len me si hem prog no zun ta yi ni, hem de ta kip
sü re cin de has ta lı ğın sey ri nin de ğer len di ril me si ba-
 kı mın dan önem ta şır. Has ta ya ba sit bir kaç so ru so-
 ra rak fonk si yo nel ka pa si te be lir le ne bi lir.
Fonk si yo nel ka pa si te yi be lir ler ken has ta nın ya şı ve
efo ru nu kı sıt la yan go nar troz, nö ro lo jik mo tor se-
 kel ler gi bi di ğer du rum la rın var lı ğı dik ka te alın-
 ma lı dır. Kar di yo lo ji nin baş ta ne fes dar lı ğı ol mak
üze re ço ğu semp to mu için New York Kalp Bir li -
ği’nin (New York He art As so ci ati on; NYHA) fonk-
 si yo nel ka pa si te sı nıf la ma sı (Tab lo 3-1) yay gın
ola rak kul la nıl mak la bir lik te; an gi na semp to mu
için Ka na da Kar di yo vas kü ler Ce mi ye ti (Ca na di an
Car di ovas cu lar So ci ety; CCS)’nin öner di ği sı nıf la -
ma ko ro ner ar ter has ta la rı nın de ğer len di ril me si
için da ha uy gun dur; do la yı sıy la an gi na li has ta da
bu sı nıf la ma kul la nıl ma lı dır (Tab lo 3-2). 

Tab lo 3-1 ve 3-2’de ta rif edi len fonk si yo nel ka -
pa si te sı nıf la ma sın da ki te mel kav ram “gün lük
mutad efo r” se vi ye si dir. Bu ta bir den kas te di len
has ta nın ya şı na gö re ya pa bil me si ge re ken (ge nel -
lik le ev dı şı) nor mal bir hız la bir kaç yüz met re yü-
 rü mek; bir kaç kat mer di ven çık mak gi bi efor lar dır.
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Sınıf I • Asemptomatik (semptom yok)

Sınıf II • Günlük mutad fiziksel aktivitede semptom varlığı (aktivitede hafif sınırlama)
(Birkaç kat merdiven çıkmak; birkaç yüz metre yürümek)

Sınıf III • Günlük mutad fiziksel aktiviteden daha az bir efor seviyesinde semptom varlığı
(aktivitede belirgin sınırlama) (Banyo yapmak, tıraş olmak, yemek yemek gibi
ev-içi hafif aktiviteler)

Sınıf IV • İstirahatte semptom veya minimal aktivitelerin bile semptom olmadan yapılamaması

Tablo 3-1. New York Kalp Birliği’nin (New York Heart Association; NYHA) Fonksiyonel Kapasite Sınıflaması



Bu efor se vi ye si nin ya şa gö re de ğer len di ril me si
önem li dir. Söz ge li mi; 80 ya şın da ki bir has ta bir kat
mer di ve ni nor mal bir hız la din len me den çı ka bi li -
yor sa fonk si yo nel ka pa si te kı sıt la ma sın dan ge nel -
lik le sö ze di le mez; bu na kar şı lık 25 ya şın da ki bir
has ta 2. kat mer di ve nin de semp to ma tik olu yor sa
fonk si yo nel ka pa si te si sı nır lı (NYHA sı nıf II) ka -
bul edil me li dir.

Risk Pro fi li nin Be lir len me si
Özel lik le ko ro ner ar ter has ta la rı nın anam ne zi söz
ko nu su ol du ğun da risk pro fi li nin be lir len me si
önem ta şır. Di ğer yan dan he nüz has ta lı ğın ge liş -
me di ği an cak yük sek risk pro fi li nin bu lun du ğu
has ta la rın tes bi ti de pri mer ko ru ma ba kı mın dan
bü yük önem ta şır. Risk pro fi li nin be lir len me sin de
anam ne zin (yaş, cin si yet, ai le vi eği lim, si ga ra kul la-
 nı mı vs) ya nı sı ra fi zik mu aye ne (hi per tan si yon,
obe zi te vs) ve la bo ra tu ar (hi per li pi de mi, di abe tes
mel li tus vs) yön tem le rin den de ya rar la nı lır (Bakı-
nız: Bölüm 31 risk faktörleri).

KKaarr  ddii  yyoo  vvaass  kküü  lleerr  SSiiss  ttee  mmiinn  BBaaşş  llıı  ccaa
SSeemmpp  ttoomm  llaa  rrıı

Or ga niz ma da ki fark lı sis tem le rin has ta lı ğın da ba -
zı semp tom ve ya semp tom top lu luk la rı ön plan-
 da dır. Kar di yo vas kü ler sis tem de de has ta la rın
ço ğun da ne fes dar lı ğı, gö ğüs ağ rı sı, çar pın tı, sen-
 kop gi bi semp tom lar la mü ra ca at eder. Bu semp-
 tom la rın hiç bi ri si nin kar di yo vas kü ler sis te me
öz gü ol ma dı ğı, di ğer is te mik has ta lık lar da da gö-
 rü le bi le ce ği unu tul ma ma lı dır. Kalp has ta lık la rın -
da yay gın ola rak rast la nan ne fes dar lı ğı di ğer
sis tem le ri de (ak ci ğer has ta lık la rı, ane mi ler) il gi -
len di re bi lir; an gi nal gö ğüs ağ rı sı nın çok sa yı da
ayı rı cı ta nı sı mev cut tur. Di ğer yan dan kalp has ta-
 la rı nın bir kıs mın da söz ko nu su semp tom la rın
ati pik bir şe kil de or ta ya çık tı ğı, hat ta has ta lı ğın
ta ma men semp tom suz sey re de bil di ği de dik ka te

alın ma lı dır. Söz ge li mi mi yo kard in fark tü sü in me
ve ya psi şik semp tom lar la or ta ya çı ka bi lir; kalp
ye ter siz li ği ne fes dar lı ğı nın be lir gin bir şi ka yet ol-
 ma dı ğı dis pep tik semp tom la rın ha kim ol du ğu
kli nik tab lo lar la ken di ni gös te re bi lir; di ğer yan-
 dan is ke mi nin ta ma men ses siz ol ma sı ve yi ne ses-
 siz ge çi ri len mi yo kard in fark tü sü de il gi li
du ru mun ti pik ör nek le ri dir. Kar di yo lo ji nin ana
semp tom la rı ay rın tı lı bir şe kil de il gi li has ta lık la -
rın yer al dı ğı bö lüm ler de de ğer len di ri le cek tir.
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Sınıf I • Yürümek, merdiven çıkmak gibi günlük mutad fiziksel aktiviteler anginaya yol açmaz. Angina, 
zorlu veya hızlı veya uzamış aktivitelerde meydana gelir.

Sınıf II • Günlük mutad aktiviteyi hafifçe sınırlandıran angina mevcuttur. Angina oluşturan aktivite
örnekleri:
-  Hızlı yürümek veya merdivenleri hızlı çıkmak
-  Yokuş yukarı yürümek
-  Rüzgarda, soğukta, yemek sonrası veya emosyonel stres altında veya  uyandıktan sonraki 

ilk birkaç saat içinde yürümek veya merdiven çıkmak
-  Normal şartlarda ve normal hızda 100-150 metreden fazla yürümek
-  Normal şartlarda ve normal hızda 1 kattan fazla merdiven çıkmak

Sınıf III • Günlük mutad aktiviteyi belirgin olarak kısıtlayan angina varlığı. Angina oluşturan aktivite
örnekleri:
-  Normal şartlarda 100-150 metre yürümek
-  Normal şartlarda 1 kat çıkmak

Sınıf IV • Herhangi bir fiziksel aktivitenin angina olmaksızın yapılamaması veya istirahatte bile
angina pektoris olması

Tablo 3-2. Angina Pektorisli Hastalarda Kanada Kardiyovasküler Cemiyeti’nin (Canadian Cardiovascular
Society; CCS) Fonksiyonel Kapasite Sınıflaması



Bil gi ve dik kat le ya pıl mış bir kli nik mu aye ne, tıp kı
iyi alın mış bir anam nez gi bi, kalp has ta lık la rı nın ta-
 nı sın da son de re ce de ğer li ipuç la rı ve rir. Kalp has-
 ta lık la rı ala nın da her ne ka dar da gün den gü ne
ge li şen çe şit li ta nı araç ve tek nik le ri bu lun sa da, iyi
bir anam nez ve fi zik mu aye ne ile yön len di ril me di -
ği tak dir de bun la rın ye ter siz ka la ca ğı kuş ku suz dur. 

Ge nel Gö rü nüm

Da ha ay rın tı lı mu aye ne ye baş la ma dan ön ce, sa-
 de ce ge nel gö rü nü mü bi le pek çok ay rın tı lı bil gi
sağ lar. Has ta ağ rı ya da sı kın tı his si ile bir lik te ha-
 re ket siz du ru yor ve ya otu ru yor ve el le ri ile göğ-
 sü nü tu tu yor sa ti pik an gi na pek to ris, has ta
hu zur suz ha re ket edi yor ve ya ken di si ni da ha ra -
hat po zis yo na ge tir mek için ça ba lı yor sa akut ko-
 ro ner sen drom, dik po zis yon da da ha ra hat
edi yor sa kon jes tif kalp ye ter siz li ği ve ya has ta öne
doğ ru eğil miş se akut pe ri kar dit ola sı lık la rı da ha
güç lü dür. Cid di kro nik kalp ye ter siz li ğin de be lir-
 gin ki lo kay bı ve ka şek si sık ola rak gö rü lür.

An gi na pek to ris ve ya mi yo kard in fark tü sün -
de ya da pa rok sis mal ta şi arit mi ler sı ra sın da has -
ta kay gı ve kor ku için de, hu zur suz ve aji te
ola bi lir. Ağır ta şi arit mi ler (örn. ven tri kü ler ta şi -
kar di) ve bra di arit mi ler de (örn. AV tam blok) se-
 reb ral do la şı mın bo zul ma sı ve be yin hi pok si si
yü zün den kon vul si yon lar, bi linç bu la nık lı ğı ve
kay bı or ta ya çı ka bi lir. Kar di yo je nik şok sey rin de
has ta so luk, ter li ve hu zur suz dur. Şok iler le dik çe
bi linç bu la nır ve tü müy le kay bo la bi lir.

Has ta nın ge nel gö rü nü mün de dik ka ti çe ke bi -
le cek baş ka bir bul gu da si ya noz dur. Si ya noz du-
 dak lar da, dil ve ağız mu ko za sın da, tır nak
ya tak la rı ve kon junk ti va lar da dik ka ti çe ker. Bu -
run uç la rı, ku lak lar, ya nak ve par mak lar da si ya -
no ze ise, ar te ri yel kan da par si yel ok si jen
ba sın cı nın ile ri de re ce de düş müş ol du ğu an la şı lır. 

Ka fa ve Yüz Mu aya ne si
Ka fa ve yüz ins pek si yo nu, pek çok kar di yo vas kü ler
sis tem has ta lı ğı nın ta nı sın da yar dım cı dır. Bir bi rin -

den uzak göz ler, şa şı lık, dü şük yer le şim li ku lak lar,
yu ka rı ya kal kık bu run ve uzun üst du dak, mik rog -
na ti sup ra val vü ler aort dar lı ğı için ti pik tir. Bir bi rin -
den uzak yer le şik göz ler ve ay de de gö rü nüm lü yüz
pul mo ner dar lı ğı dü şün dür me li dir. Hi po ti ro idi de
do nuk yüz ifa de si, şiş kin ku ru de ri, göz ka pak la -
rın da şiş lik ve kaş la rın dış kıs mın da dö kül me göz-
 le nir. İn fek tif en do kar dit kon junk ti va da ve da mak ta
ka na ma la ra yol aça bi lir. Du dak lar da ha fif si ya noz
ve ya nak lar da pem be renk sı kı mit ral dar lı ğı nın
gös ter ge si dir (“fa ci es mit ra li s”) (Şe kil 4-1). 

Kalb atış la rı ile tüm ba şın sal lan ma sı (Mus set
be lir ti si) ve uvu la da pul sas yon (Mül ler be lir ti si)
cid di aort ye ter siz li ğin de gö rü lür. İle ri de re ce de
tri küs pid ye ter siz li ğin de de ju gu ler ven (da ha çok
sağ ju gu ler ven) içi ne yan sı yan re gur ji tan akım se-
 be biy le her sis tol sı ra sın da baş ta pul sa til ha re ket -
ler gö rü le bi lir. Mar fan sen dro mun da, mit ral
pro lap su sun da ve di ğer ba zı kon je ni tal kalp has-
 ta lık la rın da yük sek da mak sap ta na bi lir. Ku lak me-
 me si kıv rı mı (Lich ste in bul gu su) (Şe kil 4-2)
ko ro ner ar ter has ta lı ğı na sa hip olan ki şi ler de ol-
 ma yan la ra gö re da ha sık gö rü lür, an cak ya lan cı
po zi tif li ği ve ne ga tif li ği sık tır.

Göz bul gu la rı pek çok kar di yo vas kü ler has ta -
lık ta yol gös te ri ci dir. Göz ka pa ğı nın ret rak si yo nu
so nu cun da gö zün dik dik bak ma sı, kalp ye ter siz -
li ği ne eş lik eden ad re ner jik to nus ar tı şı na bağ lı ola-
 rak gö rü le bi lir. Cid di tri küs pid ye ter siz li ği, göz
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kü re le ri nin pul sas yo nu na ne den ola bi lir (pul sa tül
ek sof tal mi). Göz ka pak la rın da ki ksan te las ma lar
hi per ko les te ro le mi yi ak la ge ti rir, an cak bu lez yon
ksan to ma dan da ha az spe si fik tir (Şe kil 4-3). 

Ben zer şe kil de 40 ya şın al tın da ki ki şi ler de kor-
 ne a’ da ar kus se ni lis gö rül me si de (“ar cus li po ides
cor ne a”) hi per ko les te ro le mi yi ak la ge tir me li dir. Ma -
vi skle ra os te oge ne zis im per fek ta da gö rü lür, bu
has ta lı ğa da sık lık la aort di la tas yo nu, ka ça ğı ve dis-
 sek si yo nu ile mit ral ka pak pro lap su su sık lık la eş lik
eder. Kor ne al opa si te ye sar ko idoz da, lens dis lo -
kas yo nu na Mar fan sen dro mun da sık rast la nır. İn-
 fek tif en do kar dit te sık ola rak kon junk ti val
ka na ma lar gö rü lür. Hi per te lo rizm ve ya göz ler ara -
sı me sa fe nin aşı rı ar tı şı, kon je ni tal pul mo ner ste noz
ve sup ra val vü ler aor tik dar lık la bir lik le ola bi lir.

Bo yun Mu aye ne si

Aort ko ark tas yo nu ile bir lik te li ği sık olan. Tur ner ve
Noo nan sen drom lu bi rey ler de bo yun da ye le len me
gö rü le bi lir. Bo yun ve nöz dol gun lu ğu, kon jes tif kalp
ye ter siz li ğin de sık rast la nı lan bir bul gu dur. Dif füz
ve ya no dü ler bir gu atr, hi per ti ro idi ile bir lik te bu-
 lu na bi lir. Hi per ti ro idi kar di yo mi yo pa ti nin ve bu na
bağ lı ritm bo zuk luk la rı ve kalb ye ter siz li ği nin sık
ne den le rin den bi ri ol du ğu için ti ro id mu aye ne si
dik kat le ya pıl ma lı dır. Bo yun da ade no me ga li, is ter
tü ber kü lo za bağ lı ol sun, is ter len fo ma gru bun dan
bir has ta lı ğın be lir ti si ol sun, kalp has ta lı ğı ile iliş ki -
li ola bi le ce ği ha tır lan ma lı dır.

De ri ve Mü köz Mem bran la rın Mu aye ne si

San tral si ya noz, oral ka vi te nin mü köz mem bran -
la rı ve kon juk ti va gi bi sı cak alan lar da gö rü lür. Pe-
 ri fe rik si ya noz ise, öze lik le bu run ve tır nak
ya tak la rı ve eks tre mi te ler gi bi iyi per fü ze ola ma -
yan böl ge ler de gö rü lür. Kon junk ti va, dil ve du-
 dak lar po li si te mi de ko yu, ane mi de so luk gö rü lür.
Bronz pig men tas yon, ak sil ler ve pu bik kıl lan ma -
nın kay bı he mok ro ma to zis te gö rü lür. Sa rı lık ise
kon jes tif he pa to me ga li, kar di yak si roz ve pul mo -
ner in fark tü sü ta ki ben olu şa bi lir.

Yak la şık ola rak 6 yaş la rın da baş la yan, gü neş
al tın da sa yı sı art ma yan bo yun ve göv de de ki kah-
 ve ren gi ma kü ler lez yon la ra len tig nes adı ve ri lir
ve pul mo ner ste noz ve hi per tro fik kar di yo mi yo -
pa ti de gö rü le bi lir.

Hi per li pop ro te ine mi li has ta lar da ksan to ma -
lar (kol les trol do lu no dül ler) hem sub kü tan, hem
de ten don lar üze rin de bu lu nur ve bu ki şi ler de
sık lık la pre ma tü re ate rosk le roz ge li şir. Ksan to ma
ten di no sum öze lik le dir sek le rin eks tan sör yüz le -
ri ve Aşil ten don la rın da ol mak üze re hi per ko les -
te ro le mi ler de gö rü lür. Tu be ro erup tiv ksan to ma
da eks tre mi te le rin eks tan sor yü zün de gö rü lür -
ken, avuç iç le rin de sa rı, por ta kal ve pem be renk
de ği şi mi ya pan ksan to ma stri atum pla ma re Tip-
II I hi per-li pop ro te ne mi li has ta lar da göz le nir.
Erup tiv ksan to ma kal eri ta ma töz ta ban lı, 1- 2 mm
ça pın da ufak sa rım sı no dül ler dir, vü cu dun her-
 han gi bir ye rin de olu şa bi lir ler ve hi per-şi lo mik -
ro ne mi ile iliş ki li dir ler, trig li se rid dü ze yi nin
düş me si ile bu lez yon lar kay bo la bi lir. 

Eks tre mi te le rin Mu aye ne si

Kon je ni tal ve ya er ken ço cuk luk la baş la yan kalp
has ta lık la rın da sık lık la ge li şim bo zuk lu ğu ve ya
vü cut ya pı bo zuk luk la rı gö rü lür. Di ğer ta raf tan,
ör ne ğin Mar fan sen dro mu olan lar da uzun boy, in -
ce vü cut ya pı sı, in ce-uzun ve de for me par mak lar
(arak no dak ti li) gö rü le bi lir. Boy kı sa lı ğı, ku bi tus
vul gus ve ön ko lun me di al de vi as yo nu Tur ner sen-
 dro mu için ti pik iken, Holt-Oram sen dro mu is ke -
let de for mas yo nu ve at ri yal sep tal de fekt le bir lik te
bu lu nur. El par mak la rı nın pem be, ayak par mak -
la rı nın si ya no tik ol ma sı dif fe ran si yel si ya noz ola-
 rak ad lan dı rı lır ve sağ-sol şan tın ge liş ti ği pa tent
duk tus ar te ri ozus da ve özel lik le de eg zer siz de gö-
 rü lür. Bu nun ter si ne, el par mak la rı nın si ya no tik,
ayak par mak la rı nın nor mal ve ya ha fif si ya no tik ol-
 ma sı, bü yük ar ter le rin trans po zis yo nu, pul mo ner
hi per tan si yon ve pre duk tal aor ta da ral ma sın da
gö rü le bi lir. Alt eks tre mi te de ge çi ril miş trom bof le -
bit le re bağ lı renk de ği şi mi, ar te ri yel do la şım bo-
 zuk lu ğu na bağ lı tro fik de ği şim ve geç iyi le şen
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ya ra lar (özel lik le ba sınç et ki si al tın da olan mal le -
ol ler üze rin de, di abe tik vas kü lo pa ti de ve Bur ger
sen dro mun da) sap ta na bi lir. Va ris ler için ins pek si -
yon has ta ayak ta iken ya pıl ma lı ve ba cak la rın dis-
 tal bö lü mü ne ba kıl dı ğı gi bi, prok si mal fe mo ral
ring böl ge si ne de ba kıl ma lı dır. Bu böl ge de ki va ris-
 ler has ta yat tı ğın da gö rül me ye bi lir.

Tır nak la rın Mu aye ne si

Ço mak par mak san tral si ya no zun ka rak te ris tik bul-
 gu su dur ve si ya no tik kon je ni tal kalp has ta lı ğı ve hi-
 pok se mi li pul mo ner hi per tan si yon da gö rü lür,
ay rı ca in fek tif en do kar di tin ilk bir kaç haf ta sın da da
göz le ne bi lir. Ge nel lik le san tral si ya no zun baş la ma -
sın dan 2-3 yıl son ra ge li şen ço mak laş ma tır na ğın
kö kün de de ri de si ya noz ve par lak lık ar tı şı ile baş la-
 yıp de ri ile tır na ğın ta ba nı ara sın da ki nor mal açı-
 nın ka pan ma sı ve pul pa nın yu mu şak do ku su nun
hi per tro fi si ile ti pik ha le ge lir. Na di ren, aort anev-
 riz ma la rı ve ya kol da ki ar ter has ta lık la rı ne de niy le
par mak lann tek ta raf lı ço mak laş ma sı gö rü le bi lir.

İn fek tif en do kar dit sey rin de rast la nan an cak
nons pe si fik bir bul gu olan splin ter he mo ra ji ler
sık lık la tır nak ya ta ğın da kü çük kır mı zı kah ve -
ren gi çiz gi ler ola rak gö rü lür ve tır na ğın ser best
ke na rın dan prok si ma le yö ne lir. 

Os ler no dül le ri, in fek tif en do kar di tin yol aç tı ğı
mik ro em bo li le rin ne den ol du ğu ve öze lik le ayak
al tı ve el aya sın da gö rü len ağ rı lı kü çük, eri tem li,
pur pu rik no dül ler dir. Ja ne way lez yon la rı ağ rı sız,
yu var lak ya da oval, pem be den kah ve ren gi ye ka -
dar de ği şen renk ler de iz le nen ve ayak al tın da ve el
aya sın da bu lu nan, 10 mm’ ye ka dar ça pı ola bi len,
bas mak la sol ma yan ma kül ler dir ve kalp ye ter siz -
li ği ne bağ lı alt eks tre mi te öde mi var lı ğın da göz le -

nir ler. Ve nöz ye ter siz li ğe bağ lı ödem ço ğun luk la
de ri de pig men tas yon de ği şi mi ile bir lik te dir ve tek
ta raf lı ola bi lir.

Gö ğüs ve Ka rın Mu aye ne si

Pre kor di umun mu aye ne si aşa ğı da da ha ay rın tı lı
ola rak an la tı la cak tır. An cak, gö ğüs ins pek si yo nu,
kalp hak kın da önem li bil gi ler ve rir ve so lu num
hı zı, gü cü ve dü ze ni nin in ce len me si ile baş lar. 

Has ta nın so lu nu mu nun iz len me si önem li dir.
Da ki ka da ki so lu num sa yı sı 20’yi aş mış sa “ta şip -
ne” var de mek tir. Her bir so lu num da nor mal de -
kin den da ha de rin ins pi ri um ve eks pi ri um
göz len me si “hi perp ne ” an la mı na ge lir. “C hey ne-
Sto kes so lu nu mu ” göz le ne bi lir. Kro nik kor pul mo-
 na le ye yol açan obs trük tif ak ci ğer has ta lık la rın da
ol du ğu gi bi, eks pi ri umun uza mış ol du ğu, hı şır tı lı,
ses li bir so lu num (“w he ezin g”) bu lu na bi lir. Has ta
mu aye ne sı ra sın da bi le disp ne se be biy le zo run lu
bir du rum da otu ru yor ola bi lir, bu tak dir de “or top -
ne ” ola rak ad lan dı rı lır.

Gö ğüs bi çi mi in ce len me li dir. Dü şük di yaf rag -
ma lı “fı çı gö ğü s” bi çi mi am fi zem, bron şit ve kor
pul mo na le de gö rü lür. Gö ğüs ins pek si yo nun da
kun du ra cı göğ sü (“pek tus eks ka va tu m”), mit ral ka -
pak pro lap su su ve Mar fan sen dro mun da; kuş göğ -
sü (“pek tus ca ri na tu m”) Mar fan sen dro mun da sık
gö rü lür. Su pe ri or ve na ka va nın obs trük si yo nu so-
 nu cu ka vo ka val ve nöz kol la te ral ler gö rü le bi lir.

Ver teb ral ko lo nun to ra kal ke si min de bu lun -
ma sı ge re ken fiz yo lo jik ki fo zun kay bol ma sı so nu -
cu omur ga nın bu böl ge si nin düz le şe rek içe doğ ru
yer de ğiş tir miş ol ma sı “düz sır t” ola rak ta nım la -
nır ve sık lık la pek tus eks ka va tum ile bir lik te bu-
 lu nur. Düz sırt ano ma li si bu lu nan kim se ler de
gö ğüs ön-ar ka ça pı iyi ce da ral mış ol du ğun dan
kalp ve bü yük da mar lar ster num ve omur ga ara-
 sın da sı kı şık hal de bu lu nur lar (Şe kil 4-4). Böy le
bir kim se de pul mo ner odak ta sis to lik üfü rüm,
ikin ci ses çift leş me si, rad yo lo jik ola rak kal bin sol
ke na rın da düz leş me ve elek tro kar di og ram da in-
 komp let sağ dal blo ku bu lu na bi lir. Düz sırt sen-
 dro mu ola rak ad lan dı rı lan bu du rum sık lık la
at ri yal sep tal de fekt ile ka rı şır.

Cid di tri küs pid ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar -
da he pa tik sis to lik pul sas yon alı na bi lir. Kons trük-
 tif pe ri kar dit li has ta lar da da sık lık la pul sa til
he pa to me ga li gö rü lür. Kon jes yon lu ka ra ci ğer
üze ri ne ba sınç uy gu lan dı ğı za man bo yun ven le -
rin de dis tan si yon (he pa to ju gu ler ref lü) göz le ne -
bi lir ve kon jes yon lu sağ kalp ye ter siz li ği ni işa ret
eder. He pa tik ven trom bo zu na bağ lı ka ra ci ğer
kon jes yo nun da he pa to ju gu ler ref lü bu lun maz.
Aort ko ar tas yon lu has ta lar da, üst eks tre mi te ler de
ve bo yun da ar te ri yel pul sas yon la rın göz len me si -
ne kar şı lık, ab do mi nal ve alt eks tre mi te pul sas -
yon la rı za yıf tır.
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Nor mal de faz la şiş man ol ma yan ki şi ler de,
midk la vi ku lar çiz gi ile 5. in ter kos tal ara lı ğın ke-
 siş ti ği nok ta da apeks vu ru la rı gö rü le bi lir. Sol
ven tri kül hi per tro fi le rin de apeks dı şa ve aşa ğı ya
doğ ru iner. Sağ ven tri kül bü yü me le rin de her sis-
 tol de ster nu mun inip kalk tı ğı gö rü lür. Sağ ven-
 tri kü lü bü yü ten kon je ni tal kalp has ta lık la rın da
(Ör nek: Fal lot tet ra lo ji si) ster num öne çı kık tır ve
gö ğüs de for mi te si var dır. Çı kan aort anev riz ma -
la rın da ster nu mun sa ğın da ka ba rık lık gö rü lür.

Ar ter le rin Mu aye ne si
Ar ter le rin de ğer len dir me sin de en önem li mu aye ne
yön te mi pal pas yon ve os kül tas yon dur. Ka ro tis ar-
 te ri pal pas yo nu sırt üs tü ya tan has ta nın sağ ta ra fı -
na otu rup, sağ elin işa ret ve 3. par ma ğı nı ti ro id
kı kır da ğı üze ri ne ko yup, tra ke a ve ster nok le ido -
mas to id ade le ara sın da dı şa doğ ru kay dı ra rak ya pı-
 lır. Na bız ster nok le ido mas to id ade le nin he men iç
kıs mın da his se di lir. Bo yun pal pas yo nun da ka ro tis
si nus üze ri ne ba sınç yap mak tan ka çın ma lı dır. Özel-
 lik le ka ro tis si nu su du yar lı ğı faz la olan şa hıs lar da
bu du rum ref leks kan ba sın cı ve kalb hı zı düş me si -
ne ne den ola bi lir, yi ne ay nı ne den le iki ka ro tis ar te-
 ri ne eş za man da bas kı ya pıl maz. Ka ro tis ar ter le ri
özel lik le ar ter nab zı nın amp li tüd ve bi çi mi ni de ğer-
 len dir me ye ya rar lar. 

Ritm ve ar ter du va rı hak kın da ki bil gi ler ve
kan ba sın cı öl çü mü pe ri fe rik ar ter ler yar dı mı ile
(na bız) ya pı lır. Na bız, da mar için de bu lu nan kan
kit le si nin ba sınç de ği şik lik le ri se be biy le da mar
du va rın da mey da na ge tir di ği dal ga lan ma ya ve-
 ri len isim dir. Ar ter nab zı, her sis tol de sol ven tri -
kül den atı lan ka nın ar ter sis te min de se bep
ol du ğu dal ga lan ma dır.

Ar ter nab zı mu aye ne si ge nel ola rak ra di al na-
 bı za ba ka rak ya pı lır. Na bız yok la nır ken hı zı na,
rit mi ne, dol gun luk de re ce si ne ve ge nel ka rak te -
ri ne dik kat edi lir.

Nor mal ar ter na bız dal ga sı düz gün, çı kı şı ini-
 şin den da ha sü rat li bir dal ga şek lin de dir.
Na bız Sa yı sı: Nor mal na bız sa yı sı, is ti ra hat ha lin -
de iken da ki ka da 60-80 ara sın da dır. Ço cuk lar da,
ka dın lar da ve as te nik vü cut ya pı sı olan lar da da ha
hız lı; spor cu lar, yaş lı lar ve iri vü cut lu lar da da ha ya-
 vaş tır. Na bız sa yı sı uy ku sı ra sın da aza lır, eg zer siz -
le ar tar. Na bız sa yı sı nın da ki ka da 60’ın al tın da
ol ma sı na bra di kar di, 100’ün üs tün de ol ma sı na ise
ta şi kar di adı ve ri lir. Kalp hı zı nın ile ri de re ce de düş-
 me si ve ya çok faz la yük sel me si du ru mun da or ta ya
çı kan be yin hi pok si si ne bağ lı ola rak bi linç kay bı ve
kon vül zi yon lar ge li şe bi lir ve bu tab lo ya Adams-
Sto kes sen dro mu adı ve ri lir. Eğer kı sa sü re de kalp
hı zı se reb ral per füz yo nu sağ la ya cak bir dü ze ye gel-
 mez se, bu du rum ölü me ka dar gi de bi lir.

Bra di kar di, bir çok has ta lık ta gö rü lür ve kalp ye-
 ter siz li ği ni ko lay laş tır ma sı, ko ro ner kan akı mı nı

azalt ma sı ve kal bin elek trik sta bi li te si ni bo za rak
cid di arit mi le rin ge liş me si ne ze min ha zır la ma sı ne-
 de niy le tes bit ve te da vi si bü yük önem ta şır.

Cid di bra di kar di ye yol açan ne den ler ara sın -
da en önem li si na bız sa yı sı nın 40 ve ya da ha ya -
vaş ol du ğu AV tam blok tur. Mi yo kard
in fark tü sü nün akut dö ne min de her dört has ta dan
bi rin de si nus bra di kar di si or ta ya çı kar. Kalp has-
 ta lık la rı nın te da vi sin de sık ola rak kul la nı lan bir-
 çok ilaç da bra di kar di ye yol açar. Bun lar ara sın da
di gok sin, be ta blo ker ler ve non-di hid ro pi ri din
gru bu kal si yum an ta go nist le ri baş ta ge lir.

Bu sa yı la rı se bep le re bağ lı ol mak sı zın si nus dü-
 ğü mün de uyan olu şu mu nun ya vaş la ma sı ve ya
uya rı nın at ri yu ma ge çi şin de ile ti bo zuk lu ğu ol ma -
sı da ağır bra di kar di le re yol aça bi lir. Bu du rum da
si nus dü ğü mü has ta lı ğın dan (ve ya has ta si nus sen-
 dro mun dan) söz edi lir ve bu has ta lar da za man za -
man bra di kar di, za man za man da sup ra ven tri kü ler
ta şi kar di nö bet le ri gö rü le bi lir. Bra di kar di, ay rı ca
ka fa içi ba sın cı nın art tı ğı du rum lar da ve tı kan ma
sa rı lı ğın da da iz le ne bi lir.

Ta şi kar di kalp ye ter siz li ği nin en er ken be lir ti -
le rin den bi ri dir. Kalp ye ter siz li ği bu lun ma dan da
ro ma liz mal kar dit, in fek tif en do kar dit, mit ral ste-
 no zu, kar di yo mi yo pa ti ler, ar te ri ove nöz anas to -
moz lar gi bi du rum la ra ta şi kar di sık lık la eş lik
eder. Na bız sa yı sı nın bir den bi re hız lan ma sı, bir-
 kaç sa ni ye den bir kaç gü ne ka dar de ği şe bi len bir
sü re hız lı ola rak de vam et me si ve son ra çok de fa
bir den nor ma le dön me si ha lin de de pa rok sis mal
ta şi kar di den söz edi lir.

Kalp has ta lık la rı dı şın da bir çok hal ler de ta şi -
kar di gö rü le bi lir. En sık ta şi kar di se be bi olan ateş
var lı ğın da, 37 oC’ yi aşan her de re ce, na bız sa yı sı -
nı da ki ka da or ta la ma 20 ka dar art tı rır. Na bız la
ateş ara sın da ki bu pa ra lel lik (“con cor dan ce ”)
önem li dir, çün kü ateş yük sek ol du ğu hal de na bız
bek len di ği ka dar hız lı de ğil se (“dis cor dan ce ”) ön-
 ce lik le ti fo dü şü nül me li dir. 

Ge rek akut, ge rek se kro nik ane mi ler de ta şi -
kar di bu lu nur, ay rı ca her tür lü şo ka ta şi kar di ile
bir lik te fi li form (za yıf ve hız lı) na bız eş lik eder.
Ta şi kar di, hi per ti ro idi nin de te mel be lir ti le rin den
bi ri dir. Nab zın uy ku da bi le hız lı ol ma sı hi per ti -
ro idi si bu lu nan has ta lar için ti pik tir. 

Ta şi kar di ile çar pın tı (pal pi tas yon) bir bi ri ne ka-
 rış tı rıl ma ma lı dır. Ta şi kar di na bız hı zı nın art ma sı -
dır ve ob jek tif bir mu aye ne bul gu su dur, has ta nın
bu nu his set me si şart de ğil dir. Pal pi tas yon da ise
has ta ken di kalp vu ruş la rı nı his se der ve bu sub-
 jek tif bir his tir, ta şi kar di sı ra sın da, bra di kar di de ve
ritm bo zuk luk la rın da ola bi le ce ği gi bi, kalp hı zı ve
rit mi tü mü le nor mal iken de his se di le bi lir.

Na bız Rit mi: Nor mal de na bız vu ru la rı nın ara sın-
 da ki sü re eşit tir, ya ni na bız dü zen li ve rit mik tir.

20



Bu dü ze nin bo zul ma sı na dü zen siz na bız ya da
arit mi adı ve ri lir.

Ço cuk lar da ve ba zı eriş kin ler de so lu num la il gi -
li ola rak gö rü len so lu num sal (ve ya fa zik) arit mi de
ins pi ri um da na bız da hız lan ma, eks pi ri um da ise
ya vaş la ma gö rü lür ve bu du rum pa to lo jik de ğil -
dir. So lu num la il gi li ol ma yan, fa kat yi ne si nus,
uya rı la rı nın dü zen siz li ği ne bağ lı arit mi ye ise non-
fa zik si nus arit mi si adı ve ri lir ve ge nel lik le va gal
hi per to ni ye bağ lı dır.

Er ken vu ru lar (eks tra sis tol ler) en sık gö rü len
arit mi ti pi dir. Na bız dü zen li gi der ken, ara da bir,
bir vu ru er ken ge lir ve ken di sin den son ra bir nor-
 mal na bız ara lı ğın dan da ha uzun ca sü ren bir din-
 len me (kom pan sa tu ar pau se) dö ne mi bu lu nur.
Er ken vu ru lar bel li bir dü zen ile ge li yor sa dü zen -
li arit mi söz ko nu su dur. Bir nor mal, bir er ken vu -
ru bı ri bi ri ni iz ler se bu na bi ge mi ne na bız (pul sus
bi ge mi nus), iki nor mal vu ru yu bir er ken vu ru iz-
 ler se bu na tri ge mi ne na bız (pul sus tri ge mi nus), üç
nor mal vu ru dan son ra bir er ken vu ru ge lir se bu -
na ku ad ri ge mi ne na bız (pul sus qu ad ri ge mi nus)
adı ve ri lir. Er ken ge len atı mı ta ki ben olu şan uzun
di yas tol dö ne mi ven tri kül hac mi nin art ma sı na yol
aça rak güç lü bir na bız dal ga sı oluş tu rur ken nor-
 mal vu ruy la er ken ge len vu ru ara sın da ki di yas tol
sü re si nin kı sa lı ğı na bağ lı ola rak atım hac mi, do-
 la yı sıy la da na bız şid de ti aza la cak ve so nuç ta, tıp -
kı al ter nan na bız da ol du ğu gi bi bir za yıf, bir güç lü
vu ru pal pe edi le cek tir. An cak, al ter nan na bız da
güç lü ve za yıf vu ru lar ara sın da ki sü re sa bit ol ma -
sı na kar şı lık, bu du rum da za yıf vu ru lar sa de ce
eks tra sis to lik vu ru lar da göz le nir.

Na bız vu ru la rı nın hiç bi ri nin ara lı ğı bir bi ri ne
eşit de ğil se, bu du rum da komp let arit mi de yi mi
kul la nı lır. Komp let arit mi de yi mi, as len elek tro -
kar di yog ra fik bir ta nı olan at ri yal fib ri las yon ile
eş an lam lı dır.

Eks tra sis tol ler de ol sun, komp let arit mi de ol -
sun, bir ön ce ki vu ru dan çok kı sa bir sü re son ra
or ta ya çı kan ikin ci vu ru, kal bin ye te rin ce dol ma -
sı na za man kal ma dı ğı için na bız dan his se dil me -
ye bi lir. Bu şe kil de de, kal bin os kül tas yo nu ile el de
edi len kalp hı zı ile pal pe edi len na bız sa yı sı ara-
 sın da bir fark or ta ya çı kar. Na bız açı ğı (“pul sus de-
 fi ci t”) adı nı alan bu fark ne ka dar faz lay sa kalp o
ka dar az eko no mik ça lı şı yor de mek tir. 

Eks tra sis tol le rin çok er ken ol du ğu bi ge mi ne
na bız lı has ta lar da er ken vu ru lar na bız da pal pe
edi le me di ği za man kalp te pe sin de os kul te edi len
kalp hı zı, ra di al na bız sa yı sı nın iki ka tı olur ve
ger çek te bra di kar di ol ma dı ğı hal de na bız sa yı sı
ya vaş la mış bu lu na bi lir (bra dis fig mi).

Nab zın Dol gun lu ğu ve Şek li: Ar ter sis te mi ne
atı lan ka nın hac mi ve atıl ma (ejek si yon) hı zı na
bağ lı ola rak na bız dol gun lu ğun da ve na bız dal-
 ga sın da çe şit li de ği şik lik ler gö rü lür.

Hi per tan si yon da ar ter pul sas yo nu güç lük le
bas tı rı la bi lir, na bız el al tın da güç lük le kay bo lur,
sert ve ger gin dir. Bu nu da mar du va rı nın sert li ğin -
den ayır ma lı dır. Na bız bas tı rı la rak kay be dil dik ten
son ra ar te rin dis tal ta ra fı ip ya da ma kar na gi bi ele
ge li yor sa o za man na bız ger gin li ği ve ya sert li ği de -
ğil, ar ter du va rı nın sert li ği söz ko nu su dur.

Nab zın ge nel ka rak te ri hak kın da bir fi kir sa hi -
bi ola bil mek için na bız dal ga sı nın seg ment le ri ne ay -
rı ay rı dik kat et mek ge re kir. Ön ce el al tın da na sıl
yük sel di ği ne, da ha son ra te pe kıs mı na, son ola rak
da na bız dal ga sı nın inen ba ca ğı na dik kat et mek ge-
 re kir. Na bız dal ga sı nın çı kan ba ca ğı sol ven tri kü -
lün atım hac mi ve ejek si yon hı zı hak kın da bir fi kir
ve rir. Na bız dal ga sı nın or ta bö lü mü nün siv ri li ği-
yas sı lı ğı ve bir den faz la dal ga lan ma olup ol ma dı ğı
in ce len dik ten son ra, na bız dal ga sı nın inen ba ca ğı
ve kay bo lu şu göz le nir ve bu ra da da ini şin hı zı ve
ek dal ga içe rip içer me di ği araş tı rı lır. Ar te ri yel nab-
 zın dol gun luk ve şek li çe şit li pa ra met re ler den et ki -
le nir. Bun la rın baş lı ca la rı aşa ğı da dır: Sol ven tri kül
atım hac mi, ejek si yon hı zı, ar te ri yel sis te min kom-
p li yans ve ka pa si tan sı, an teg rad akı mın oluş tur du -
ğu dal ga ve bu dal ga nın pe ri fe rik di renç ten
yan sı ma sı so nu cu olu şan ret rog rad dal ga.

Sol ven tri kül den atı lan ka nın oluş tur du ğu
dal ga lan ma nın ilk pal pe edil di ği yer ka ro tis ler -
dir. Da ha son ra sı ra sıy la bra ki al ar ter, fe mo ral ar -
ter ve ra di al ar ter de na bız alı nır.

Ar te ri yel na bız mu aye ne sin de ru tin ola rak ka-
 ro tis ler, bra ki al, ra di al, fe mo ral, pop li te al, pos te ri or
ti bi al ve dor sa lis pe dis na bız la rı iki ta raf lı ola rak de-
 ğer len di ri le rek olu şum za man la rı, amp li tüd le ri ve
si met ri si te le ri de ğer len di ril me li dir.

Nor mal Na bız: San tral aort nab zı hak kın da en iyi
bil gi yi ka ro tis nab zı ve rir. Ka ro tis ler de el de edi len
nab zın çı kan ko lu sol ven tri kül den atı lan ka nın pik
ve lo si te si ne de niy le hız la yük se lir. Hız lı ejek si yo -
nun so nu na doğ ru ar te ri yel pul sas yo nun çı kan ko -
lu üze rin de ba zen anak ro tik çen tik adı ve ri len
kü çük bir çen tik len me gö rü le bi lir ve nor mal ko-
 şul lar da pal pas yon la sap ta na maz. Çı kan ko lun zir-
 ve ye ulaş ma sıy la bir leş me si so nu cu olu şan bu
dal ga per küs yon dal ga sı adı nı alır ve te pe si kub be
şek lin de dir. Bu nu iz le ye rek göz le nen da ha dü şük
amp li tüd lü ikin ci dal ga ise ti dal dal ga dır. Sis to lik
ba sın cın en yük sek ol du ğu nok ta da olu şan bu dal -
ga na di ren yaş lı lar da ve hi per tan sif ler de per küs -
yon dal ga sın dan da ha bü yük ola bi lir.

Nab zın inen ko lu ya vaş tır ve aort ka pa ğı nın
ka pan ma sı so nu cu olu şan kes kin bir çen tik (dik -
ro tik çen tik) içe rir. Pal pas yon la nor mal na bız par-
 ma ğa hız la vu ran, yu mu şak te pe nok ta sı nın
ar dın dan ya vaş bir iniş gös te ren ka rak ter de dir.

Sıç ra yı cı Na bız (Cor ri gan nab zı, pul sus ce ler at
al tus): Nab zın hem çı kan, hem de inen ko lu nun
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dik leş me si ve te pe nok ta sı nın siv ri leş me si ile ka-
 rak te ri ze dir. Bu na bız şek li nin oluş ma sın da atım
hac mi nin ve ejek si yon hı zı nın bir lik te art ma sı et-
 ken dir. Çı kan ko lun dik leş me si nin be lir le yi ci si
olan sol ven tri kül ejek si yon hı zı sol ven tri kül di-
 yas tol so nu hac mi ile iliş ki li dir. Sol ven tri kül di-
 yas tol so nu hac mi nin art ma sı Frank-Star ling
ka nu nu uya rın ca sağ lık lı kalp te ven tri kül kon t-
rak si yo nu nun güç len me si ve ejek si yon hı zı nın
art ma sı so nu cu nu ge ti rir. Na bız yük se liş hı zı nın
art tı ğı du rum lar iki grup ta ge li şe bi lir:

Na bız ba sın cı ar tı şıy la bir lik te göz le nen du rum lar:
En ti pik ör nek aort ye ter siz li ği dir. Kro nik aort ye ter-
 siz li ğin de di yas tol de sol ven tri kü le ge ri dö nen (ka -
çan) kan ne de niy le ar tan sol ven tri kül atım hac mi,
na bız amp li tü dü nün art ma sı na ve so nuç ta sis to lik
kan ba sın cı nın yük sel me si ne ne den olur. Di ğer
yan dan pe ri fe rik da mar di ren ci nin azal ma sı na bağ -
lı ola rak di yas to lik kan ba sın cın da ki düş me so nuç -
ta na bız ba sın cı art ma sı na yol açar. Ha cim ar tı şı
ne de niy le kon trak si yon gü cü ar tan sol ven tri kül de
di ren ci azal mış aor ta ya doğ ru ka nı hız la gön de rir.
Ane mi, ti ro tok si koz. ge be lik, ateş, pe ri fe rik ar te -
riove nöz fis tül ler gi bi de bi ar tı şıy la sey re den du-
 rum lar da da sıç ra yı cı na bız olu şu mu göz le nir.

Nor mal na bız ba sın cıy la bir lik te olan du rum lar:
Kro nik mit ral ye ter siz li ği ve ven tri kü ler sep tal de-
 fek ti tıp kı aort ye ter siz li ğin de ki gi bi, sol ven tri kül

ha cim yü kü nün art ma sı na yol açar lar sa da, sis tol
sı ra sın da sol ven tri kü lün aor ta dı şın da ikin ci bir
boş lu ğa kan gön der me si ne de niy le sol ven tri kül
di yas to lik hac min de ki ar tı şa rağ men aor ta ya gön-
 de ri len kan hac mi art maz. Atım hac mi nin art ma -
ma sı na rağ men ejek si yon hı zı nın art ma sı so nu cu
nab zın çı kan ko lu nun eği mi dik le şir.

Dü şük Amp lü tüd lü ve Ya vaş Yük se len Na bız
(Pul sus par vus et tar dus) (Şe kil 4-5): En kla sik ör-
 ne ği ni aort dar lı ğı nın oluş tur du ğu bu na bız ti pi iki
fark lı özel li ğin bir leş me sin den olu şur. Pul sus par-
 vus na bız amp li tü dü nün dü şük ol ma sı an la mı na
ge lir ve atım hac mi nin azal dı ğı du rum lar da göz le-
 nir. Pul sus tar dus ise nab zın ko lu nun hı zı nın ya-
 vaş la ma sı an la mı na ge lir ve sol ven tri kül çı kış
yo lun da ki obs trük si yon ne de niy le ejek si yon sü re -
si nin uza ma sı na bağ lı dır. Ven tri kül fonk si yo nu -
nun ko run du ğu du rum lar da bu na bız sa de ce
bü yük da mar lar da göz le nir ve en az 50 mmHg
aort gra di en ti bu lun du ğu an la mı na ge lir. Ven tri -
kül fonk si yo nu bo zul du ğun da ise aort dar lı ğı ha -
fif bi le ol sa bu nab zı tüm ar ter ler de göz le mek
müm kün olur.

Bis fe ri en Na bız (Pul sus bis fe ri ens) (Şe kil 4-6): Sis-
 tol or ta sın da de rin bir çu kur la bir bi rin den ay rı lan
iki te pe nok ta sın dan (per küs yon ve ti dal dal ga lar)
olu şur. İki dal ga nın amp li tü dü ben zer ve ya fark lı
ola bi lir. Pe ri fe rik ar ter ler de de ğer len di ril me si güç
ol du ğu için ka ro tis ler de de ğer len di ril me si da ha
doğ ru olan bu nab zın olu şum me ka niz ma sı, hız lı
ejek si yon ile per küs yon dal ga sı nın oluş ma sın dan
son ra, mid sis tol de sol ven tri kül çı kış yo lun da olu-
 şan obs trük si yo na bağ lı ola rak akı mın azal ma sı ve
sis tol so nun da bu obs trük si yo nun ye nil me si ile
ikin ci dal ga nın mey da na gel me si şek lin de dir. Pul-
 sus bis fe ri yens kli nik te en be lir gin ola rak or ta de-
 re ce li aort dar lı ğı ile cid di aort ye ter siz li ği nin
bi ra ra da bu lun du ğu du rum lar da göz le nir. Bu has-
 ta lar da sis tol ba şın da ki akım je ti nin pik nok ta sın -
da akı mın geç ti ği böl ge du va rın da oluş tur du ğu
va kum et ki si so nu cun da çı kan aor ta da ki ba sın cın,
ge çi ci ve ani dü şü şü ve sis tol so nu na doğ ru bu et-
 ki nin or ta dan kalk ma sı so nu cun da bis fe ri en na bız
olu şur.

Dik ro tik Na bız (Şe kil 4-7): Bis fe ri en na bız da ol du -
ğu gi bi iki te pe nok ta sın dan olu şan bu na bız ti pi -
nin fark lı ta ra fı bi rin ci te pe nin sis tol de, ikin ci
te pe nin ise di yas tol de ve he men ikin ci kalp se si ni
ta ki ben oluş ma sı dır. Na bız dal ga sı nın inen ba ca -
ğın da aort ka pak la rı nın ka pan ma sı na uyan çen ti -
ğin (dik rot çen ti ğin) be lir gin leş me si ola rak
ta nım la na bi le cek olan bu na bız ti pin de te pe nok ta-
 sın dan son ra inen ba cak ta ha fif bir yük sel me olu-
 şur ve bu, na bız mu aye ne sin de nab zın el al tın da
kay bo lu şun da bir kı sa du rak la ma ola rak his se di lir.
Bu du rak la ma, kalb de bi si nin nor mal ol du ğu, fa -
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Şekil 4-6. Bisferien nabız. 
(http://www.cbi.dongnocchi.it/glossary/Bisferiens.html ‘den
alınmıştır)

Şekil 4-5. Pulsus parvus et tardus (Karnath B, Thorntorn
W. Hospital Physician July 2002’den alınmıştır).
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kat pe ri fe rik ar ter di ren ci nin azal mış bu lun du ğu
ba zı in fek si yon has ta lık la rın da, özel lik le ti fo da, da -
ha be lir gin bir hal alır. Pul sus bis fe ri ens ile ve pul-
 sus bi ge mi nus ile ka rış tı rıl ma ma lı dır. Dik rot na bız
ka ro tis ler üze rin de en iyi ola rak du yu lur.

Anak ro tik Na bız (Şe kil 4-8): Na bız dal ga sı nın çı -
kan ba ca ğın da ay rı bir kü çük dal ga nın his se dil -
me si dir. Val vü ler ve sup ra val vü ler aort
ste noz la rın da bu lu nur. En iyi alın dı ğı yer ka ro tis
nab zı dır. Pa to ge ne zin de aort dar lı ğı ne de niy le
hız lı ejek si yon fa zın da ka pak tan ge çen kan ve lo -
si te si nin art ma sı baş lı ca ne den dir.

Al ter nan Na bız (Pul sus al ter nans) (Şe kil 4-9): Na -
bız ara lık la rı sa bit ol du ğu hal de vu ru şid de ti nin
bir güç lü bir za yıf ola rak bir bi ri ni iz le me si dir. Ra-
 di al ve fe mo ral ar ter gi bi pe ri fe rik ar ter ler de da -
ha iyi de ğer len di ri len bu na bız ti pi ağır kalp
ye ter siz li ği ne işa ret eder ve ge nel lik le bir lik te
ven tri kü ler gal lop (S3) da du yu lur. Nor mal mu a-
ye ne de al ter nan na bız tes pit edi le me di ğin de has-
 ta yı aya ğa kal dır mak, aya ğa kal ka ma ya cak
du rum da olan has ta lar da ise nit rog li se rin ve ya
ve nöz tur ni ke gi bi ve nöz dö nü şü azal tan ma nev -
ra lar la pul sus al ter nans or ta ya çı kar tı la bi lir. Ba -
zen ven tri kül kon trak si yo nu öy le si ne za yıf tır ki

aort ka pa ğı açı la maz. Bu du rum da os kül tas yon da
S1’i ta ki ben S2 du yul maz, pe ri fer de ise sa de ce iki
atım dan bi ri pal pe edi le bi lir. Bu du rum to tal al-
 ter nans ola rak bi li nir. Me ka niz ma sı ha len tam
ola rak bi lin me mek le bir lik te kon trak si yo na ka tı -
lan kon trak til ele man sa yı sı nın atım dan atı ma de-
 ğiş me si so nu cu ge liş ti ği dü şü nül mek te dir. Kalp
ye ter siz li ği te da vi siy le sık lık la kay bo lur.

Pa ra doks Na bız (Pul sus pa ra do xus): Adı nın ter si -
ne, olu şu mun da pa ra doks bir olay yok tur, ak si ne
nor mal fiz yo lo jik me ka niz ma nın be lir gin leş me si
söz ko nu su dur. Nor mal ko şul lar da de rin ins pi ri -
um sı ra sın da ak ci ğer ler de ka nın göl len me si ne bağ -
lı ola rak pul mo ner ven ler den sol kal be ge len kan
mik ta rı aza lır ve bu da atım hac mi nin azal ma sı na
yol açar ve so nuç ta sis to lik kan ba sın cın da ins pi ri -
um sı ra sın da 5-8 mmHg’ lık bir düş me göz le nir. Bu
dü şü şün 10 mmHg’ nın üze rin de ol ma sı pul sus pa-
 ra dok sus ola rak isim len di ri lir, bu nun na bız da his-
 se di le bil me si için ise eks pi ri um ve ins pi ri um
ara sın da ki sis to lik kan ba sın cı far kı nın 20 mmHg
nın üze rin de ol ma sı ge re kir. Pul sus pa ra dok sus
kalp tam po na dı nın önem li bir bul gu ol ma sı na kar-
 şı lık, bu has ta lı ğa spe si fik de ğil dir ve kro nik obs-
 truk tif ak ci ğer has ta lı ğı, kons trik tif pe ri kar dit,
res trik tif kar di yo mi yo pa ti ve hi po vo le mik şok gi -
bi du rum lar da da gö rü le bi lir.

PPee  rrii  ffee  rriikk  AArr  tteerr  llee  rriinn  MMuu  aayyee  nnee  ssii

Pal pas yon

Ru tin ola rak pal pe edil me si ge re ken ar ter ler ra-
 di al, ul nar, subk lav ya, ka ro tis, fe mo ral, pop li te al,
ti bi alis pos te ri or ve dor sa lis pe dis'tir. Bir ar ter
nab zı yok sa, de va mı kas ve ke mik ana to mi si el-
 ver di ği ka dar iz len me li dir. To ra sik ko ark tas yo -
nun da ska pu lar ve kos ta ar ter le ri nin, ab do mi nal
ko ark tas yon da su per fi si yal epi gas trik ve hi po -
gas trik ar ter le rin pal pe edi le bil me si gi bi ba zı du-
 rum lar da kol la te ral ar ter ler de mu aye ne edi lir.
Tem po ral ar te rit şüp he si var sa tem po ral ve ok si -
pi tal ar ter ler de pal pe edi lir. 
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Şekil 4-7. Dikrotik nabız (http://www.cbi.dongnocchi.it/glos-
sary/Dicrotic.html ‘den alınmıştır).

Şekil 4-8. Anakrotik nabız.
(http://www.cbi.dongnocchi.it/glossary/Anacrotic.html ‘den
alınmıştır)

Dikrotik dalga

Şekil 4-9. Pulsus alternans. 
(http://www3.vghtc.gov.tw/cv/cvphysicalexam/peiphe-
ral%20pulses%20and%20veins.htm ‘den alınmıştır)

Anacrotic notch
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İyi bir ar ter mu aye ne si için ge rek li ko şul lar
Tab lo 4-1’de be lir til miş tir. Na bız alı na maz sa bu
du ru mun mut la ka açık lan ma sı ge re kir. Hi ka ye
ve yar dım cı bul gu lar iyi in ce len me li, şüp he li du-
 rum lar da Dopp ler in ce le me si ya pıl ma lı dır.

Ka ro tis ar ter nab zı kla vi ku la'dan man di bu la
açı sı na doğ ru iki ve ya üç par mak la ha fif ba sı ya-
 pa rak pal pe edi lir (Şe kil 4-10). Her İki ka ro tis ar-
 te ri ay nı an da pal pe edil me me li dir. Subk la vi a
nab zı has ta otu rur ken üç par mak bü kü lü du rum -
da kla vi ku la üs tü böl ge si ne bas tı rı la rak bu lu nur.
Bra ki al na bız dir sek çu ku ru nun iç ya nın da sap ta -
na bi lir, ba zen dir sek çu ku ru na doğ ru kay mış bu-
 lu na bi lir. Ra di al na bız el bi le ği nin plan tar
yü zü nün dış ya nın da ra di al oluk ta, ul nar na bız
el bi le ği nin plan tar yü zü nün iç ya nın da bu lu nur. 

Ra di al na bız ko lay bu lu nur, pal pe eder di ğer
el le has ta nın el bi le ği gev şe til me li ve se mif lek si -
yon da tu tul ma lı dır (Şe kil 4-11). Ul nar ar ter ise
bazen var yas yon gös te re bi lir ve ten don lar la ka pa -
tı la bi lir.

Muh te mel bir aort anev riz ma sı nı araş tır mak
için dik kat li bir ka rın pal pas yo nu ya pıl ma lı dır.
Bu amaç la ya pı la cak olan ab do mi nal aor ta mu a-
ye ne si has ta sır tüs tü ve diz le ri se mif lek si yon da
ya tar ken ya pıl ma lı dır. Mu aye ne ye iki el le epi gas-
 tri um bo yun ca de rin pal pas yon ya pa rak baş la nır
ve gi de rek aşa ğı doğ ru ini lir. Aort pul sas yo nu
sap ta nın ca her iki elin 2 ve ya 3 par ma ğı ile aor ta -
nın her iki ya nı pal pe edi le rek pul sas yon şid de ti
ve bo yut la rı be lir len me ye ça lı şı lır. 

Fe mo ral na bız için in gu inal li ga men tin 1/3 iç
ve 2/3 dış kıs mı nın bir leş ti ği alan da li ga men tin al -
tı pal pe edil me li dir  (Şe kil 4-12). Pop li te al ar ter
pal pas yo nu için has ta sır tüs tü ya tar po zis yon da
iken diz iki el le kav ra na rak ha fif flek si yo na ge ti -
ri lir ve her iki elin baş par mak la rı dı şın da ki tüm
par mak la rı ile pop li te al çu kur iyi ce araş tı rı lır, bu
şe kil de pal pe edi le mez se gas troc ne mi us ka sı nın
üst iki ba şı ara sın da ki böl ge ye kay dı rı lır (Şe kil 4-
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Şekil 4-10. Karotis nabzının palpe edilmesi. Şekil 4-12. Femoral nabız ve anatomik komşulukları.

Aorta
Krista iliaca

inguinal
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Arteria
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femoris

Symphisis
pubis

arter

Şekil 4-11. Radial nabzın palpe edilmesi.

• Hasta ve muayene eden gevşek ve rahat durumda olmalıdır.
• Üç veya daha fazla parmak uçları kullanılmalıdır (2., 3., ve 4. parmaklar)
• Diğer elle komşu eklem tutulur ve gevşetilmelidir.
• Muayenede başparmak kullanılmamalıdır, muayene eden kendi nabzını hissedebilir.
• Nabız önce hafif olarak palpe edilmeli, eğer nabız alınamazsa baskı arttırılarak komşu kas ve tendonların altı araştı-

rılmalıdlır.
• İki taraf arterleri mutlaka karşılıklı olarak muayene edilmelidir.

Tablo 4-1. İyi Bir Arter Muayenesi İçin Gerekli Koşullar



13). Ba cak ta ki kas- is ke let ya pı la rı çok be lir gin se
ve gev şe me iyi de ğil se pop li te al na bız zor pal pe
edi lir, an cak fe mo ral na bız ve ti bi alis pos te ri or ve
dor sa lis pe dis na bız la rı açık ola rak pal pe edil miş -
se pop li te al na bız pal pas yo nu ih mal edi le bi lir.
Dor sa lis pe dis, ge nel lik le 1. ve 2. ayak par ma ğı
ten don la rı ara sın da ki gi rin ti nin ayak sır tın da ki
de va mın da pal pe edi lir, ba zen da ha la ıe ral de ola-
 bi lir, na di ren de kon je ni tal ola rak yok tur. Pos te -
ri or ti bi al ar ter pal pas yo nun da el le ayak bi le ği
kav ra na rak 2., 3. ve 4. par mak lar la iç mal le ol'ün
pos te ro in fe ri or böl ge si pal pe edi lir (Şe kil 4-14).

Os kül tas yon

Pe ri fe rik ar ter le rin os kül tas yo nu ih mal edil me -
me li dir. Tüm pal pe edi len ar ter le rin os kül tas yo -
nu ya pı la bi lir, an cak ru tin mu aye ne de ka ro tis ler,
ab do mi nal aor ta, re nal ar ter ler, ili ak ar ter ler, fe-
 mo ral ar ter ler ve pop li te al ar ter ler os kül te edi lir.
Os kül tas yon sı ra sın da ste tos kop faz la bas tı rıl ma -
ma lı dır, ak si tak dir de ar ter ezi le ce ğin den bas kı -
nın ya rat tı ğı tür bü lan sa ait ste noz üfü rü mü
du yu la bi lir. Ar te ri yel üfü rüm ler sis to lik tir, ar ter
üze rin de sü rek li üfü rüm du yul ma sı ar te ri ove nöz
fis tü lü gös te rir. Ka ra ci ğe rin mul tipl kon je ni tal fis-
 tül le rin de, ak ci ğer, yu mu şak do ku ve ka fa da, ay-
 rı ca tü mör ler ve ya es ki bi yop si böl ge le ri üze rin de
fis tül üfü rüm le ri du yu la bi lir. Bü yük ar ter üfü-
 rüm le ri ge nel lik le ka ba ve dü şük fre kans lı dır, an -
cak ar ter ça pı kü çül dük çe ya da ste noz şid de ti
art tık ça üfü rü mün de sid de ti ve fre kan sı ar tar,
an cak cid di dar lık lar da hiç üfü rüm du yul ma ya -
bi lir. Ka ro tis ler le fe mo ral ve pop li te al ar ter le rin
ste tos ko pun çan kıs mıy la din len me si da ha doğ-
 ru dur. Os kül tas yon ar te rin en iyi pal pe edil di ği
yer de ya pıl ma lı dır.

Ar ter ler üze rin de du yu lan iki tip ma sum üfü-
 rüm var dır. Bun lar dan il ki olan ve nöz “hu m” bo-
 yun da, genç ler de ve ayak ta du rur ken işi ti lir,
Val sal va ma nev ra sı, ba şın çev ril me si ve ya sır tüs tü
yat ma ile kay bo lur. İkin ci si, yi ne genç ler de, omu-
 zun aşı rı ab dük si yo nu ile kay bo lan sup rak la vi ku -
ler üfü rüm dür. Özel lik le genç bir hi per tan si yon lu
has ta da sırt ta sol ve ya sağ pa ra ver teb ral böl ge de
du yu lan ar te ri yel üfü rüm aort ko ark tas yo nu nu ak -
la ge tir me li dir.

Ka ro tis ler de üfü rüm du yul ma ma sı ka ro tis dar-
 lı ğı nı ekar te et tir mez, ay rı ca ka ro tis ler de üfü rü -
mün şid de ti ile dar lı ğın de re ce si ara sın da be lir gin
bir iliş ki de bu lun ma ya bi lir. An cak, özel lik le
asemp to ma tik ka ro tis üfü rü mü in me ris ki nin yük-
 sek li ği yü zün den Dopp ler ul tra so nog ra fi ile ka ro -
tis le rin ay rın tı lı in ce len me si ge re ği ni or ta ya ko yar.

Ab do mi nal aor ta ile re nal ve ili ak ar ter le rin os-
 kül tas yo nu şiş man ve ya ka rın kas la rı güç lü has ta -
lar da ol duk ça zor dur. Ba tın da epi gas trik böl ge de
du yu lan aor ta üfü rüm le ri ge nel lik le bel li bir ste noz

işa re ti de ğil dir, epi gas trik bir üfü rüm çöl yak ba sı -
ya ve ya or ga nik vis se ral ste no za ait ola bi lir, ama
genç ler de vas kü ler bir has ta lık ol ma dan da işi ti le -
bi lir. Bu na kar şı lık, özel lik le hi per tan si yon lu has-
 ta lar da re nal ar ter dar lı ğı nı sap ta mak için her iki
pa ra-um bi li kal böl ge nin dik kat le din len me si
önem li dir. Gö bek al tın da ve ya in gu inal li ga men te
doğ ru ili ak ar ter tra se le rin de du yu lan üfü rüm ler
ge nel lik le önem li dar lık la rı işa ret eder. 

Fe mo ral ar ter üze rin de du yu lan üfü rüm ler
eğer aort ye ter siz li ği ne ve ya eş de ğer le ri ne eş lik
et mi yor sa or ga nik dar lık işa re ti dir. İs ti ra hat te
üfü rüm du yul ma yan an cak ba cak la rın da is ke mik
bul gu la rı ya da klo di kas yon anam ne zi olan has ta-
 lar da ba ca ğın ha fif bir eg zer si zi (ör ne ğin ayak bi-
 le ği nin bir kaç kez flek si yon ve eks tan si yo nu)
so nu cun da üfü rüm or ta ya çı ka bi lir.

De ri Mu aye ne si

Tı ka yı cı ar ter has ta lı ğı so nu cu eks tre mi te nin bes-
 len me si ve ok si jen len me si nin bo zul ma sı çe şit li
de ği şim le re yol açar. Akut ve ya kro nik is ke mi il-
 gi li eks tre mi te nin ısı sı nı azal tır. Eks tre mi te ne ka -
dar so ğuk sa is ke mi de o de re ce faz la dır. Isı far kı
en iyi par mak la rın sır tı ile his se di lir ve di ğer eks-
 tre mi te ve ya ay nı eks tre mi te nin prok si ma li ile
kar şı laş tı rıl ma lı dır. İs ke mi dı şın da ba zal va zomo-
 tor to nus az lı ğı, pe ri fe rik si nir ha sar la rı, im mo bi -
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Şekil 4-13. Popliteal nabız için palpasyon bölgesi.
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Şekil 4-14. Arteria tibialis posterior ve arteria dorsalis pedis
traseleri.

anterior
tibial a.

posterior
tibial a.dorsalis

pedis a.

Plantar
arkus lateral

plantar a.
medial
plantar a.

perorenal a.



li te ve ref leks sem pa tik dis tro fi de eks tre mi te de
so ğuk lu ğa ne den ola bi lir, üs te lik bu gi bi du rum -
lar da eş lik ede bi len ödem pe ri fe rik na bız la rı giz-
 le ye bi lir. Ayı rı cı ta nı Dopp ler ul tra so nog ra fi ile
ya pı lır.

Cilt ren gi kan akı mıy la de ğiş ti ği için çev re ısı -
sı, ak ti vi te ve emos yo nel uya rı lar ile et ki le nir.
Kro nik is ke mi de ayak lar da dis ta le doğ ru gi dil -
dik çe da ha be lir gin le şen ve sar kıt mak la ar tan kır-
 mı zı ve ya mo rum su ren gin ne de ni ye ter siz ar ter
kan akı mı ne de niy le ge li şen kro nik ar te ri olar di-
 la tas yon dur. Ge nel ola rak is ke mik eks tre mi te so -
luk ve so ğuk tur. Kro nik is ke mi de cilt in ce ve
par lak tır, tüy le ri dö kül müş tür. İs ke mik eks tre -
mi te ler de tır nak lar da ka lın laş ma lar ve na sır lar
sık lık la gö rü le bi lir. Ay rı ca kro nik is ke mi nin yol
aç tı ğı is ke mik nö ro pa ti ne de niy le is ke mik eks tre -
mi te de hi po es te zi sık tır. Bu ne den le, is ke mik gan-
 gren ge nel lik le uç lar dan baş la mak la bir lik te,
ya nık lar, so ğuk, ayak ka bı vur ma sı gi bi ne den ler -
le açı lan ül ser ler de ge nel lik le çok geç iyi le şir, ge-
 nel lik le de sü rek li in fek si yon kay na ğı olur. Bu
in fek si yon lar an ti bi otik le re ol duk ça di renç li dir ve
an cak iyi bir deb rid man ve is ke mi nin azal ma sı
bir lik te sağ la nır sa dü ze le bi lir.

Ar te ri yel Do la şım Bo zuk luk la rı İle İl gi li
Özel Mu aye ne ler

Yü rü me tes ti semp tom la rın lo ka li zas yo nu ve has-
 ta nın klo di kas yon me sa fe si hak kın da bil gi sağ la-
ma nın en ko lay yo lu dur. Has ta nın düz bir ze min de
da ki ka da 12 adım hı zın da yü rü me si sı ra sın da has-
 ta ya ağ rı his se dip his set me di ği so ru la rak semp-
 tom la rın baş lan gıç za ma nı, has ta nın ya vaş la dı ğı
ve ya di ğer ba ca ğa ağır lı ğı nı ver di ği za man ve is ke -
mik ağ rı ne de ni ile has ta nın yü rü me yi dur dur ma
za ma nı tes bit edi lir. İyi anam nez alı na ma yan has-
 ta lar da bu test sı ra sın da ya pı lan göz lem ve sor gu -
la ma ile klo di kas yon di ğer semp tom lar dan ayırt
edi le bil di ği gi bi, ar te ri yel dar lı ğın fonk si yo nel kar-
 şı lı ğı da de ğer len di ri le bi lir.

Ra di al, ul nar ve di gi tal ar ter le rin açık lı ğı ile il gi -
li ola rak Ai len tes ti ya pı la bi lir. Bu test ra di al, ul nar
ve pal mar ar kus ar ter le ri nin bü tün lü ğü ne da ya nır.
Ra di al ve ya ul nar ar ter par mak la sı kı ca bas tı rı la rak
tı ka nır, has ta eli ni yum ruk ya pa rak ka nı nı bo şal tır
ve son ra el ve bi lek gev şek ha le ge ti ri lir. Bas tı rıl -
ma yan ar ter açık sa 3 sa n’ de “f lus hin g” gö rü le cek -
tir. Ge cik miş ye ni den do luş, bas tı rı la ma mış
ar ter de ki tı ka yı cı has ta lık için di ag nos tik tir. Par-
 mak lar da lo kal ye ni den do luş ya vaş ise di gi tal ar-
 ter ler de ki ve ya mik ro sir kü las yon da ki bo zuk lu ğa
işa ret ede bi lir. Li ga ment kom pres yo nu na bağ lı ya-
 lan cı po zi tif so nuç dan sa kın mak için bi le ğin gev-
 şek du rum da ol ma sı önem li dir.

Ayak per füz yo nu nu kon trol et mek için ise
has ta düz ve sırt üs tü ya tar ken her iki ayak 1 da-

 ki ka sü re ile 60° yu ka rı kal dı rı lır. So luk luk gö rül -
mez se per füz yon nor mal dir. 15 sa ni ye den ön ce
so luk luk ge liş me si za yıf do la şı mı, ele vas yon yap-
 ma dan so luk luk ol ma sı cid di is ke mi yi be lir ler. 1-
2 da ki ka yu kar da tu tu lan ayak düz du ru ma
ge ti ri lin ce, ren gin ge ri dön me za ma nı (pe dal ven-
 le rin ye ni den do luş za ma nı) nor mal de 15 sa ni ye -
den az dır. 15-30 sa n’ lik or ta ge cik me yi, 30-60 san.
önem li ge cik me yi ve 60 sa n’ nin üze ri cid di is ke -
mi yi gös te rir. Yu ka rı ya kal dı rı lan ayak aşa ğı ya
sar kı tı lır sa, ya vaş ve nöz dö nüş ve cild hi pe re mi -
si ile ayak ren gi da ha ko yu ola rak ya vaş ya vaş ge -
ri ge lir. Ve nöz ye ter siz li ği bu lu nan lar da, öde mi
ve obe zi te si olan lar da bu test uy gu la na maz. 

Anev riz ma la rın Mu aye ne si

Ab do mi nal aort anev riz ma la rı nın % 40-60'ı ile
tüm pop li te al ve fe mo ral anev riz ma lar mu aye ne
ile ta nı na bi lir. Bi la te ral ar ter le rin bi rin de di ğe ri -
ne gö re, na bız da ha ge niş ve ya da ha kuv vet li ol-
 ma sı ar te rin ek ta zik ol du ğu na işa ret eder,
anev riz ma di ye bil mek için ise ar te rin nor mal ça-
 pın dan 1.5 mis li ve ya da ha faz la lo kal ge niş le me
ol ma lı dır. Anev riz ma tik pul sas yon dai ma pal-
 pabl ol du ğu gi bi, ço ğu za man göz le de iz le ne bi -
lir. Pul sas yon ge niş le miş da ma rın her ta ra fın dan
par mak la his se di lir. 

Ab do mi nal aort anev riz ma la rı nın ço ğun da,
ksi fo id al tı ile gö bek ara sın da ge nel lik le or ta hat-
 tın so lun da pul sa til ve ha fif ağ rı lı bir kit le pal pe
edi le bi lir. Bu kit le ba zen gö bek al tı na doğ ru uza-
 na bi lir ve ya pal pas yon sı ra sın da ki ağ rı nın faz la
ol ma sı anev riz ma da ki inf la mas yo nun faz la lı ğı nı,
do la yı sıy la eks pan si yon ve ya yak la şan rüp tür
ola sı lı ğı nı dü şün dür me li dir. Za yıf has ta lar da
anev riz ma ol ma dan da ba tın da pul sas yon pal pe
edi le bi lir. Ba tın da or ta hat ta pal pe edi len kü çük
pul sa til alan lar ise ab do mi nal aor ta ya ya pı şık me-
 zen te rik ve pan kre atik kist ler, ret ro pe ri to ne al tü-
 mör ler ve ya at na lı böb rek gi bi pul sas yo nu ile ten
ne den le re bağ lı ola bi lir.

İzo le ili ak anev riz ma lar ge nel lik le pel vis için-
 de dir ve na di ren pal pe edi le bi lir. Fe mo ral ve pop-
 li te al anev riz ma lar ise ge nel lik le akut trom boz,
dis tal em bo li zas yon ve ya ve nöz ba sı ya bağ lı
ödem gi bi komp li kas yon lar la he ki me ge lir ler. Fe-
 mo ral anev riz ma lar in gu inal li ga ment al tın da
pal pe edi lir ve has ta ta ra fın dan bi le far ke di le bi -
lir, an cak has ta nın anam ne zin de ya kın geç miş te
an ji yog ra fi ve ya ar ter kan ga zi öl çü mü ne de niy le
bir fe mo ral ponk si yon hi ka ye si var sa pse udoa -
nev riz ma da ak la gel me li dir, ayı rı cı ta nı için ge-
 nel lik le Dopp ler ul tra so nog ra fi ge re kir. Pop li te al
anev riz ma lar diz ar ka sın da ad duk tor hia tus ta
pal pe edi le bi lir ve ko lay ca at la na bi lir. Bu alan da -
ki pul sa til ol ma yan ve flük tü as yon ve ren kit le ler
ise ge nel lik le di zin si nov yal kist le ri ne ait tir.
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To ra sik ve to ra ko-ab do mi nal anev riz ma lar ise
an cak gö rün tü le me yön tem le ri ile sap ta na bi lir.
To ra sik aort anev riz ma la rın da geç ola rak aort ye-
 ter siz li ği, uni la te ral ve ya bi la te ral ju gu ler ven dis-
 tan si yo nu, üst in ter kos tal ve ya pre kor di al
pul sas yon gi bi fi zik bul gu lar sap ta na bi lir. Ka ro -
tis, subk lav yan ve ak sil ler anev riz ma lar ko lay ca
pal pe edi le bi lir, vis se ral anev riz ma lar ise na di ren
pal pe ede cek bü yük lü ğe ula şır ve an cak % 3- 5
ola sı lık la rüp tü re olur lar, ço ğu kez gö rün tü le me
me tod la rı kul la nı lır ken ve ya cer ra hi mü da he le sı-
 ra sın da te sa dü fen far ke di lir.

AArr  tteerr  KKaann  BBaa  ssıınn  ccıı  nnıınn  ÖÖll  ççüüll  mmee  ssii

Kan ba sın cı sis te mik ar te ri yel do la şım da ki ka nın
da mar du va rı na yap tı ğı ba sın cı ifa de eder. Kan ba-
 sın cı kal bin atım hac mi, ejek si yon hı zı, ar te ri yel sis-
 te min di yas tol so nun da ki hac mi, ar ter du va rı nın
elas ti ki ye ti, pe ri fe rik da mar di ren ci ve ka nın vis-
 ko si te si ta ra fın dan et ki le nir se de esas be lir le yi ci ler
kalp de bi si ve pe ri fe rik da mar di ren ci dir. 

Ar ter de ki mak si mum kan ba sın cı nı ifa de eden
sis to lik kan ba sın cı, kalp atım hac mi, mi yo kard
kon trak ti li te si, mi yo kar dın ve aor ta nın elas tik li ği
ta ra fın dan be lir le nir ken, ar ter de ki mi nu mum kan
ba sın cı na kar şı lık ge len di yas to lik kan ba sın cı nı
pe ri fe rik da mar di ren ci be lir ler. Or ta la ma kan ba-
 sın cı ise sis to lik ve di yas to lik kan ba sın cı ara sın -
da ki far kın 1/3’ü nün di yas to lik kan ba sın cı ile
top la mı na eşit tir.

Kan ba sın cı di rekt ve ya in di rekt ol mak üze re
2 yön tem le öl çü le bi lir. Ha len stan dard kan ba sınç
öl çüm yön te mi Ri va Roc ci ta ra fın dan ta nım la nan
in di rekt sfig mo ma no met re yön te mi dir. An cak,
ar te rin içi ne bir ka te ter so ku la rak uy gu la nan di-
 rekt öl çüm yön tem le ri de özel lik le an ji yog ra fi la-
 bo ra tu ar la rı, yo ğun ba kım üni te le ri ve
ame li yat ha ne ler gi bi has ta nın ya kın ta ki bi ni ge-
 rek ti ren du rum lar da kul la nım ala nı bul mak ta dır. 

Kan ba sın cı öl çü mü sfig mo ma no met re de ni -
len tan si yon alet le ri ile in di rekt ola rak öl çül mek -
te dir. Sfig mo ma no met re ler, ha va pom pa la ma ya
ya ra yan las tik ten ya pıl mış bir pu var, pu va rın bo -
yun kıs mın da bir kon trol val vi, de ği şik bo yut lar -
da ola bi len bir man şon, ha va yı ile ten las tik tüp ler
ve bir ma no met re den oluş muş tur. Öl çüm, man-
 şon için de ki ha va ba sın cı nın ar ter için de ki kan ba-
 sın cı ile kar şı laş tı rıl ma sı pren si bi ne da ya nır.
Yük sek ba sınç la şi şi ri len man şon ile ke mik ara-
 sın da sı kı şan ar ter den ge çen ka nın oluş tur du ğu
tür bü lan sın ya rat tı ğı dü şük ve or ta fre kans lı ses-
 ler (Ko rot koff ses le ri) de ğer len di ri le rek kan ba-
 sın cı bu lu nur (Şe kil 4-15).

Ko rot koff ses le ri nin 5 fa zı var dır: Faz I: Da ma -
ra uy gu la nan ba sınç sis to lik kan ba sın cı dü ze yi ne

düş tü ğü za man kol lap sın or ta dan kalk ma sı na
bağ lı ola rak du yu lan ilk net tık la ma se si ile baş lar.
Bu ses, ha fif şid det te de vam eder ken, Faz II aşa-
 ma sın da man şon ba sın cı nın azal ma sı ile tık la ma
se sin den son ra or ta ya çı kan sert ve net bir ses or-
 ta ya çı kar. Bu net ses Faz II I’ ün baş la ma sı ile bir-
 lik te kuv vet li du yu lan bir üfü rü me dö nü şür. Faz
IV aşa ma sın da üfü rüm şid de ti ha fif ler ve Faz V
aşa ma sın da man şon ba sın cı nın di yas to lik kan ba-
 sın cı dü ze yi ne in me si ile ar ter üze rin de ki bas kı
ta ma men kalk tı ğı için ses ler tü müy le kay bo lur.
Di yas to lik kan ba sın cı nın be lir len me sin de Faz V
esas alın mak la bir lik te, 12 ya şı na ka dar olan ço-
 cuk lar da ve do la şım hı zı nın art tı ğı kli nik du rum -
lar da (aort ye ter siz li ği, be ri be ri, ağır ane mi,
hi per ti ro idi vb.) Faz IV’ ün esas alın ma sın da ya -
rar var dır. Faz IV ile V ara sın da 10 mmHg’ dan
faz la fark var sa ger çek di yas to lik kan ba sın cı de-
 ğe ri ola rak Faz IV ka bul edil me li dir. Böy le bir du-
 rum da en doğ ru su, kan ba sın cı öl çü mü so nu cu nu
Faz I/Fa zIV/Faz V ola rak kay det mek tir.

Sfig mo ma no met re ler ci va lı, ane ro id ve elek tro-
 nik (ya rı ve ya tam oto ma tik alet ler) ol mak üze re
üç tip te dir. Ci va ba ro met re li sfig mo ma no met re ler
ka lib ras yon ge rek tir mez ler ve en gü ve ni lir ve stan-
 dart alet du ru mun da dır lar. Bu na kar şı lık, kli nik
pra tik te en yay gın kul la nı lan lar ane ro id sfig mo -
ma no met re ler dir. Ane ro id ba ro met re li sfig mo ma -
no met re le rin en geç al tı ay da bir bir ci va lı
ma no met re ile ka lib ras yo nu ge rek li dir. 

Uy gun boy da man şon kul la nıl ma lı dır. Ni te -
kim ço ğu man şon üze rin de uy gun ol du ğu kol
çev re si ni ya zar. Man şon kol bo yu nun en az
%40’ı nı, kol çev re si nin ise en az %80’i ni kap la -
ma lı dır. İki man şon ara sın da ka rar ve ri le mi yor sa
bü yük man şon kul la nıl ma lı dır. Ge rek ti ğin den
da ha kü çük man şon ha ta lı yük sek kan ba sın cı öl-
 çü mü ne yol açar. Tab lo 4-2’de yaş grup la rı na gö -
re uy gun man şon bo yu ve mak si mum kol çev re si
gös te ril miş tir.
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Şekil 4-15. İndirekt kan basıncı ölçümünün prensibi.
(Kaynak:http://www.merck.com/media/mmhe2/figures/fg022_2.gif)
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Kan ba sın cı öl çü mü iş lem ola rak ba sit ol mak -
la bir lik te, kan ba sın cı nın di na mik bir pa ra met re
ol du ğu ve çe şit li fak tör le re bağ lı ola rak de ğiş ti ği
unu tul ma ma lı dır. Amaç en uy gun kan ba sın cı de-
 ğe ri ni bul mak tır. Bu ne den le kan ba sın cı nı et ki -
le ye bi le cek tüm dış fak tör ler bi lin me li ve
mi ni ma le in di ril me li dir. Bu sa ye de has ta lar doğ -
ru de ğer len di ri lip te da vi al ma sı ge re ken ve ge-
 rek me yen ki şi ler doğ ru ta nım la na cak tır.

Kan ba sın cı öl çü lür ken öl çüm ya pı lan or tam
ve ale te, öl çü mü ya pan per so nel ve has ta ya bağ lı
kan ba sın cı de ğer le ri ni de ğiş ti re bi le cek fak tör le re
dik kat edil me li dir. Or tam ses siz, sa kin ve uy gun
ısı da ol ma lı dır. Has ta bir san dal ye de dik otur ma-
 lı dır, ayak la rı ye re bas ma lı, sır tı yas lan ma lı dır.
Ba cak ba cak üs tü ne atıl ma ma lı dır. Has ta nın ya-
 nın da ko lu kalp hi za sın da tu ta cak bir ma sa bu-
 lun ma lı dır. Has ta nın öl çüm den ön ce en az 5
da ki ka bu po zis yon da din len me si sağ lan ma lı dır.
Kan ba sın cı öl çü mü nü et ki le yen fak tör ler Tab lo
4-3’de özet len miş tir.

Han gi kol dan öl çü mün ya pı la ca ğı da önem li
bir ko nu dur. Ge nel ola rak ilk vi zit te her iki kol-
 dan öl çüm ya pıl ma sı öne ril mek te dir. Son ra ki vi-
 zit ler de yük sek ba sın ca sa hip kol dan öl çüm
ya pıl ma lı dır. Ta ra ma ama cıy la ya pı lan öl çüm ler -
de sağ kol dan öl çüm öne ri lir. Sağ bra ki al ar ter
ano nim ar ter den, sol bra ki al ar ter sol subc la -
via’dan çı kar. Kol da ki ba sın cı et ki le yen has ta lık -
lar da ha zi ya de sol ko lu et ki ler. Ta kip öl çüm le ri
mut la ka ay nı kol dan ya pıl ma lı dır.

Kan ba sın cı öl çü lür ken ön ce lik le pal pas yon la
sis to lik kan ba sın cı öl çü lür. Bu yön tem de ön ce bra-
 ki al ve ya ra di al ar ter pal pe edi lir ve man şon nab-
 zın kay bol du ğu dü ze yin üs tü ne çı ka cak ka dar
şi şi ri lir. Da ha son ra man şon ya vaş ya vaş sön dü rü -
lür ve nab zın alın ma ya baş lan dı ğı ba sınç dü ze yi
sis to lik ba sın cı nı gös te rir. Bu yön tem le di yas to lik
kan ba sın cı nın öl çül me si müm kün de ğil dir. Bu
kan ba sın cı dü ze yi ne pal pa tu ar yön tem le sis to lik
kan ba sın cı öl çül dük ten son ra öl çü me os kül ta tu ar
yön tem ile de vam edi lir. Bu yön tem de de man şon
sis to lik kan ba sın cı nın 20-30 mmHg üze ri ne ka dar
şi şi ri lir. Ste tes ko bun di yaf ram kıs mı bra ki al ar te -
rin üze ri ne yer leş ti ri lir. Man şon ba sın cı nın ya vaş
ya vaş (sa ni ye de 2 mmHg hız da) dü şü rü lür. Bra ki -
al ar ter üze rin de du yu lan ilk Ko rot koff se si (Faz I)
sis to lik kan ba sın cı nı ve ses le rin ta ma men kay bol -

du ğu ba sınç de ğe ri (Ko rot koff Faz V) ise di yas to -
lik kan ba sın cı ola rak kay de di lir.

Os kül tas yon la kan ba sın cı öl çü lür ken ilk Ko-
 rot koff se sin den son ra (Faz I ile Faz II I ara sın da)
uzun ca bir sü re ses siz lik olup ar dın dan ses ler ye-
 ni den baş la ya bi lir. Os kül tas yon boş lu ğu (“a us -
cul ta tory ga p”) ola rak bi li nen bu du rum özel lik le
aor ta dar lı ğı gi bi eks tre mi te le re kan akı mı nın
azal dı ğı ko şul lar da göz le nir. Yal nız os kül tas yon -
la kan ba sın cı öl çü mü ya pıl ma sı du ru mun da bu
ses siz fa za dü şül me si ha lin de Faz II I de ğe ri nin
sis to lik kan ba sın cı ola rak de ğer len di ril me si
müm kün dür. Bu ne den le, sis to lik kan ba sın cı nın
ön ce lik le pal pas yon la na bız dan be lir len me si ar-
 dın dan os kül tas yon la kan ba sın cı öl çü mü ne ge-
 çil me si öne ril mek te dir. Her se fe rin de en az iki
öl çüm ya pı la rak or ta la ma sı alın ma lı dır. Eğer iki
öl çüm ara sın da 5 mmHg ve ya da ha faz la fark var -
sa ila ve öl çüm ler ya pı la rak de ğiş ken li ğin de re ce -
si azal tı lır. 

Aor ta ko ark tas yo nu ve ya pe ri fe rik ar ter has ta -
lı ğı olan has ta lar da kan ba sın cı nı alt eks tre mi te den
de ölç mek ge re kir. Uy luk tan ya pı lan kan ba sın cı
öl çüm le rin de da ha uzun ve ge niş (uy luk ça pı na
uy gun) man şon kul la nıl ma lı dır. Yü züs tü ya tı rı lan
has ta nın uy lu ğu na uy gun man şon bağ la nır, ste tos-
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Maksimum kol çevresi Manşon boyu
Küçük erişkin 22- 26 cm 12 x 22 cm
Erişkin 27- 34 cm 16 x 30 cm
Büyük erişkin 35- 44 cm 16 x 36 cm
Erişkin uyluk 45- 52 cm 16 x 42 cm

Tablo 4-2. Yaş Gruplarına Göre Maksimum Kol
Çevresi ve Uygun Manşon Boyutları

Ortam ve • Gürültülü ortam
donanıma • Soğuk veya aşırı sıcak ortam 
ilişkin • Soğuk steteskop veya elle muayene

• Manşonun veya valvin hava kaçırması
• Uygun kalibrasyonu yapılmamış alet
• Uygun boyda manşonu olmayan alet

Hastaya ilişkin • Hafif Korotkoff sesleri
• Psödohipertansiyon
• Beyaz önlük reaksiyonu
• İnmeye bağlı parezi bulunan
koldan ölçüm

• Ağrı, anksiyete veya stres
• Akut sigara, kafein veya etanol tüketimi
• Yeni yemek yemiş olma 
• Konuşma
• Mesane gerginliği veya yeni
defekasyon

Muayene eden • Önyargılı yaklaşım
kişiye ilişkin • İşitme bozukluğu

• En yakın 5-10 mmHg’ye tamamlama

Yönteme ilişkin • Uygun olmayan manşon kullanımı
• Elbisenin üzerine konulan manşon
• Kolu sıkan çamaşır olması
• Dirseğin veya manşonun çok aşağıda 
veya yukarıda olması

• Diyaframın çan kısmıyla birlikte
manşonun altına tam olarak sokulması

• Çok kısa veya uzun dinlenme dönemi
• Hastanın sırtının veya kolunun
desteksiz olması

• Çok yavaş veya çok hızlı söndürme
• Aşırı yüksek bir basınca dek şişirme

Tablo 4-3. Kan Basıncı Ölçümünü Etkileyen Faktörler



 kop pop li te al çu ku ra yer leş ti ri le rek kol da ki gi bi
kan ba sın cı öl çü lür. Ge niş man şo nun bu lu na ma -
dı ğı du rum lar da kol da kul la nı lan man şon bal dı ra
sa rı la rak ve ste tos kop iç mol le olun ar ka sın da pos-
 te ri or ti bi al ar ter üze ri ne yer leş ti ri le rek öl çüm ya-
 pı lır. Alt eks tre mi te de bu lu nan sis to lik kan ba sın cı
üst eks tre mi te ye gö re 10-20 mmHg da ha yük sek,
di yas to lik kan ba sın cı ise da ha dü şük tür.

Özel lik le yaş lı ki şi ler de ar ter le rin sert leş me si
ne de ni ile kan ba sın cı öl çü mü sı ra sın da man şon ar -
ter üze ri ne ye ter li ba sınç uy gu la ya maz ve kan ba-
 sın cı yan lış ola rak yük sek ola rak de ğer len di ri lir.
Psö do hi per tan si yon ola rak bi li nen ve sık lık la bra ki -
al ar te rin me di al kal si fik skle roz ne de niy le ri ji di te -
si nin art ma sı na bağ lı olan bu du rum da has ta la ra
an ti hi per tan sif te da vi ve ril di ğin de önem li de re ce de
hi po tan si yon bul gu la rı ge liş mek te dir. Kan ba sın cı
yük sek li ği ne kar şı he def or gan ha sa rı sap tan ma yan
bu has ta lar da, “Os ler Ma nev ra sı ” (man şo nun bra-
 ki al ar te rin se si nin du yul ma sı nı en gel le ye cek ka -
dar şi şi ril di ğin de ra di al ar te rin pal pab le ol ma sı)
psö do hi per tan si yon ta nı sı na yar dım cı ol mak ta dır.
An cak bu ma nev ra nın ger çek hi per tan si yo nu olan
da mar la rı ile ri de re ce de kal si fi ye ol muş ki şi ler de
de po zi tif ola bi le ce ği akıl da tu tul ma lı dır. Bu ne den -

le ger çek psö do hi per tan si yon ta nı sı in tra-ar te ri yel
ve ya par mak tan öl çüm ya pa bi len alet ler yar dı mı
ile ko nul mak ta dır.

Kan ba sın cı öl çü mü nü et ki le yen fak tör ler göz
önü ne alı na rak uy gun kan ba sın cı öl çü mü Tab lo
4-4’de özet len miş tir.

VVeenn  llee  rriinn  MMuu  aayyee  nnee  ssii

Ve nöz Dol gun luk

Bo yun ven le ri nin mu aye ne si, ana to mik iliş ki le ri
ne de niy le sağ kalp fonk si yon la rı hak kın da önem -
li bil gi ler sağ lar (Şe kil 4-16). Eks ter nal ju gu ler ven
bo yun da ko lay ca gö rü lür, in ter nal ju gu ler ven ise
bo yun da ster no mas to id ka sın ge ri sin de ve de rin -
de dir. 

Bo yun ven le ri has ta ya tar ken do lu, otu rur ken
boş olur. Bu ne den le, bo yun ven le ri nin mu aye ne si
için has ta, yak la şık ola rak 45 de re ce lik bir açı ile ya -
rı otur tu lur, an cak baş la göv de ara sın da bir açı ol-
 ma ma lı dır. Bo yun ven le ri nin ta bi î bo şal ma sı nı
en gel le me me si için has ta, bo yun ve göv de nin üst
bö lü mü nü sı kış tı ra bi le cek bir gi yim ol ma dan mu -
aye ne edil me li dir. Ven nab zı nın iyi gö rü le bil me si
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Hastanın pozisyonu ve • Hasta sessiz ve ılık bir ortamda bulunmalı
durumu doğru olmalı • Sırtını dayanmış ve ayakları yere basar şekilde oturtulmalı

• Ön kol çukuru kalp hizasında olacak şekilde kollar desteklenmeli
• Hasta ölçümden en az 30 dakika önce parantez içindeki faktörlerden uzaklaşmış olmalı
(Nikotin, kafein çay, kahve, kolalı içecek, yemek, dolu ve gergin mesane, defekasyon
ihtiyacı, ağrı, egzersiz, stres, ilaçlar)

• Hastalar en az 5 dakika dinlendirildikten sonra kan basıncı ölçümü yapılmalı
• Ölçüm sırasında hastanın konuşmasına izin verilmemeli

Manometre doğru olmalı • Ölçüm tercihan civalı sfigmomanometre ile yapılmalı
• Doğruluğu onaylı bir cihaz seçilmeli
• Aneroid veya elektronik sfigmomanometrelerin kalibrasyonu düzenli olarak yapılmış olmalı

Doğru manşon seçilmeli • Tercihan ölçümden önce kol çevresi ölçülmeli
• Manşon kol çevresinin en az % 80’ini ve kol boyunun en az % 40’ını kapsayacak
ölçüde olmalı

• Manşon fazla sıkı ya da kaymasına imkân verecek ölçüde gevşek sarılmamalı, kolu tam 
sarmalı (manşon ile kol arasına iki parmak girebilmeli)

• Hastanın giysileri kolu sıkmayacak şekilde olmalı (giysi ile kol arasına iki parmak girebilmeli)

Yöntemine uygun • Steteskop ön kolda brakial arter üzerine yerleştirilmeli
ölçüm yapılmalı • Stetoskop deriye ancak temas etmeli, arter üzerine bastırılmamalı

• Manşon kalp seviyesinde tutulmalı, bunun için gerekirse bir destek kullanılmalı
• Manşonu, manometre basıncı nabzın kaybolduğu noktanın 30 mmHg üzerinde olacak
şekilde şişirilmeli, daha sonra basınç 2 mmHg/saniye hızında düşürülmeli

• İlk vizitte her iki koldan ölçüm yapılmalı, sonraki vizitlerde yüksek basınca sahip koldan 
ölçüm yapılmalı

• Seslerin ilk duyulduğu andaki değer sistolik (Korotkoff faz I), kaybolduğu andaki değer ise 
diyastolik (Korotkoff faz V) kan basıncı olarak alınmalı, eğer sesler hiç kaybolmayıp 0
değerine kadar devam ediyorsa seslerin azalmaya başladığı değer (Korotkoff faz IV)
diyastolik kan basıncı olarak kabul edilmeli

• Özellikle yaşlılarda, diabetiklerde, gebelerde, antihipertansif ilaç kullananlarda ve
ortostatik hipotansiyondan şüphelenilenlerde yatarak, oturarak ve ayağa kaldırıldıktan 2
dakika sonra ölçüm yapılmalı

• Kan basıncı ölçümü 1-2 dakika ara ile en az 2 kez yinelenmeli, ilk iki ölçüm birbirinden çok 
farklı ise, fark son iki ölçümde 5 mmHg altına düşene kadar ölçümler tekrarlanmalı.

Tablo 4-4. Uygun Kan Basıncı Ölçümü



için oda nın ay dın lık ol ma sı ge re kir. An cak, in ce le -
ne cek ve ne te ğet eğik ola rak bir ışık tu tu lur sa, ven
dal ga la rı bü tün ay rın tı la rıy la or ta ya çı kar.

Bu po zis yon da eks ter nal ju gu ler ven dü ze yi
sağ at ri yum dü ze yi nin (4. in ter kos tal ara lık) 10
cm. ka dar üze rin de ola cak tır ve ven ler de dol gun-
 luk göz len me ye cek tir. 45 de re ce eğim le ya tar ken
bo yun ven le rin de dol gun luk ol ma sı pa to lo jik tir
(Şe kil 4-17). 

Ve nöz Ba sınç

Ven ba sın cı ven için den doğ ru dan bir ma no met -
re yar dı mı ile öl çü le bil di ği gi bi, ve nöz dol gun lu -
ğa ba kı la rak da tah min edi le bi lir. İyi bir mu aye ne
so nu cun da el de edi le cek tah min ile di rekt öl çüm -
le bu lu nan de ğer ara sın da ge nel lik le bü yük bir
fark bu lun maz.

Nor mal bir kim se 45 de re ce lik bir açı ile ya rı
otur tul du ğun da bo yun ven le rin de ki kan sü tu nu,
ma nub ri um üst ke na rı nı aş maz. Bu du rum da bir
has ta da bo yun ven le rin de ki kan sü tu nu nun üst
hu du du ile ma nub ri um ara sın da ki yük sek lik far -
kı, san ti met re su ola rak art mış ven ba sın cı nı gös-
 te rir.

Bir baş ka yön tem de el sır tı ven le ri nin göz len-
 me si dir. Otu ran has ta nın ko lu el üs tün de ki ven-
 ler bo şa lın ca ya ka dar ya vaş ya vaş kal dı rı lır.
Bo şal ma baş la yan dü zey de el be şin ci ka bur ga dan
kaç san ti met re yük sek te ise ven ba sın cı o ka dar
san ti met re su ba sın cı de mek tir. 

Ven ba sın cı nın doğ ru dan doğ ru ya ven için den
öl çül me si için has ta sır tüs tü, düz ola rak ya tı rı lır.
Kol, ven bo şal ma sı nın en ko lay ola ca ğı bir du rum -
da ve iğ ne nin so ku la ca ğı an te kü bi tal ven, gö ğüs
ön-ar ka ça pı nın 1/3 üst ke si mi dü ze yin de ola cak şe-
 kil de ha zır la nır. Ge niş lu men li (18 G ve ya da ha ka -
lın) bir iğ ne ucu na bir üç lü mus luk bağ la nır ve üç lü
mus lu ğun bir ucu na se rum fiz yo lo jik ile do lu bir
en jek tör, di ğer ucu na ise bir su ma no met re si bağ la-
 nır ve ma no met re yak la şık 10 cm H2O dü ze yi ne ka -
dar he pa rin li ve ya sod yum sit rat lı se rum fiz yo lo jik

so lus yo nu ile dol du ru lur. Ma no met re nin 0 dü ze yi
ön kol tuk hat tı hi za sın da ola cak şe kil de sa bit len -
dik ten son ra ko la tur ni ke bağ la na rak ve nöz ponk-
 si yon ya pı lır, ven içi ne so kul duk tan son ra tur ni ke
çö zü lür, tur ni ke nin oluş tur du ğu ge çi ci ven dol gun-
 lu ğu kay bo lun ca, üç lü mus luk ma no met re yö nü ne
açı lır. Ma no met re bo ru sun da ki sı vı dü ze yi nin öl-
 çü len de ğe ri ven ba sın cı nı gös te rir. Ay nı yön tem,
sü rek li ya tan has ta da subk lav yan ven ponk si yo nu
ile yer leş ti ri le cek bir san tral ve nöz ka te ter kul la nı -
la rak sü rek li mo ni to ri zas yon ama cıy la da kul la nı -
la bi lir.

Ven ba sın cı nor mal de 5-8 cm H2O ara sın da de-
 ği şir. Me tod fark la rın dan ve sı fır nok ta sı ola rak
ka bul edi len sağ at ri yum dü ze yi ni be lir le me de
baş vu ru lan de ği şik yön tem ler den do la yı 10 cm
H2O ba sın cı na ka dar nor mal ka bul edi le bi lir. 

Ven ba sın cı nı yük sel ten en önem li ne den, sağ
kalp ye ter siz li ği dir. Ven ba sın cı bu du ru mun ta nı -
sın da ol du ğu ka dar, te da vi nin et kin li ği ni iz le mek
için de önem li bir gös ter ge dir. Tuz re tan si yo nu, to -
tal kan hac mi nin art mış ol ma sı, sağ ven tri kül di-
 yas tol so nu ba sın cı nın yük sel miş bu lun ma sı ve
tri küs pid ye ter siz li ği kalp ye ter siz li ğin de ven ba-
 sın cı yük sel me si nin ge rek çe le ri ni oluş tu rur. Bu nun
dı şın da sağ at ri yu mun ve ya sağ ven tri kü lün dol-
 ma sı nı güç leş ti ren kalp tam po na dı ve ya kons trik tif
pe ri kar dit de ven ba sın cı nı ile ri de re ce de yük sel tir.
Tri küs pid ste no zu, sağ at ri yum da trom büs, tü mör
ve res trik tif kar di yo mi yo pa ti gi bi sağ kalp boş luk
hacım la rı nı kı sıt la yan ne den ler de ven ba sın cı nı
yük sel ten ne den ler ara sın da dır.

Efor, ateş, ane mi, ge be lik ve hi per ti ro idi gi bi hi-
 per ki ne tik du rum lar da ven ba sın cı ha fif çe yük se -
le bi lir. Ge be lik te ve akut glo me rü lo nef rit te tuz
re tan si yo nun dan do la yı art mış olan kan hac mi et-
 ki siy le, kalb ye ter siz li ği ol ma dan da ven ba sın cı
art mış bu lu na bi lir. Gö ğüs ve ka rın içi ba sınç art-
 ma la rın da di yas to lik do luş güç le şe ce ğin den ven
ba sın cı ar ta bi lir. Plev ra epanş man lan ve asit (ba tın
boş lu ğun da sı vı) var lı ğın da ki ve nöz ba sınç ar tı şı
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Şekil 4-16. Sağ kalp ve boyun venleri arasındaki ilişki.
Şekil 4-17. Eksternal juguler vende dolgunluk. (http://medi-
cine.ucsd.edu/Clinicalimg/head-ejdistension1.html ‘den alınmıştır)
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bu na ör nek tir. Ba zan yaş lı lar da sa de ce sol ju gu ler
ven le rin dol gun laş mış ol du ğu dik ka ti çe ke bi lir.
Bu nun se be bi ge niş le miş aort ar ku su nun sol ve na
in no mi na ta üze ri ne yap tı ğı bas kı dır.

Me di as ten tü mör le ri, bü yük ven ler den bi ri ne
bas kı ya pa rak bel li bir vü cut ke si min de ven dol-
 gun lu ğu na yol aça bil di ği gi bi alt ve ya üst ve na ka -
va trom boz la rı da ba sınç ar tı şı ve do la yı sıy la ven
dol gun lu ğu na se bep ola bi lir. Üst ve na ka va da
trom boz, kot lar da ve bo yun da ve ri le rin ile ri de re -
ce de dol gun laş ma sı na ve boy nun ve yü zün ödem -
li, pem be bir gö rü nüm al ma sı na yol açar. Bo yun
ven le rin de ki dol gun lu ğa rağ men, alt ve na ka va
ala nın da ba sınç art ma sı ol ma dı ğın dan bu du rum -
da he pa to me ga li bu lun maz. Trom boz alt ve na ka-
 va da ol du ğun da ise, gö ğüs üze rin de, her iki
he mi to raks ta kol tu kal tı böl ge le rin de de ri üs tün -
de ki ven le rin iyi ce be lir gin le şip dol gun laş ma sı na
kar şı lık bo yun ven le rin de dol gun luk gö rül mez.
Alt ve na ka va trom bo zu, he pa tik ve nin dö kül dü ğü
yer ile sağ at ri yum ara sın da ise ka ra ci ğer için de de
staz mey da na gel di ğin den he pa to me ga li ve ço-
 ğun luk la asit bu lu nur. Ve nöz dol gun lu ğa se bep
olan du rum lar Tab lo 4-5‘de be lir til miş tir.

Kuss ma ul Be lir ti si

Nor mal de ins pi ri um da ne ga tif in lra to ra sik ba sınç
ne de niy le san tral ven ba sın cı aza lır ve kal be dö nen
kan mik ta rı ar tar ve bo yun ven le ri bo şa lır. Bu du-
 ru mun ter si nin ger çek leş me si ya ni ins pi ri um da bo -
yun ven le ri nin dol gun lu ğu nun art ma sı pa to lo jik
bir du rum dur ve Kuss ma ul be lir ti si adı nı alan bu
du ru ma kro nik kons trik tif pe ri kar dit, res trik tif kar-
 di yo mi yo pa ti ve sağ ven tri kül in fark tü sü gi bi sağ
ven tri kül do lu şu nu kı sıt la yan ne den ler yol açar.

He pa to Ju gu ler Ref lü

Üst ba tın ve ka ra ci ğe re güç lü bas kı uy gu lan dı ğı za -
man ve nöz dol gun lu ğun or ta ya çık ma sı ve ya mev-
 cut ve nöz dol gun lu ğun art ma sı he pa to ju gu ler ref lü
ola rak isim len di ri lir. Bu du ru mun me ka niz ma sı
kon jes yon ne de niy le ka ra ci ğer de ve in fe ri or ve na
ka va da bi rik miş olan ka nın bas kı ile ar tan ka rın içi
ba sınç ne de niy le su pe ri or ve na ka va ya ve ju gu ler
ven le re ak set me sin den iba ret tir. Her tür sağ kalp
ye ter siz li ği ve sağ ven tri kül do luş bo zuk lu ğun da
he pa to ju gu ler ref lü bu lu nur. An cak, ve na ka va su-
 pe ri or tı kan ma ve ya kom pres yon la rın da ve nöz
dol gun luk bu lun ma sı na kar şı lık ve nöz pul sas yon
ya da he pa to ju gu ler ref lü gö rül mez.

Ve nöz Pul sas yon lar

Bo yun ven le ri nin du ru mu, dol gun luk de re ce si,
pul sa til olup ol ma dı ğı ve ve nöz nab zın özel lik le -
ri ka!p has ta lık la rı nın ta nın ma sın da ve te da vi nin
iz len me sin de çok de ğer li bil gi ler ve rir.

Ven nab zı en iyi bo yun da, in ter nal ju gu ler
ven ler de in ce le nir. Eks ter nal ju gu ler ven pul sas -
yon la rı da ha iyi gö rü le bi lir se de su pe ri or ve na ka -
va ve eks ter nal ju gu ler ven ara sın da ki ka pak la rın
sağ at ri yum ba sın cı nın tam ola rak yan sı ma sı nı
ön le me si ve eks ter nal ju gu ler ve nin bo yun ve üst
gö ğüs te ki kom şu ya pı lar ta ra fın dan da ha çok
bas kı ya uğ ra tı la bil me si ne de niy le in ter nal ju gu -
ler ven ter cih edi lir. In ter nal ju gu ler ven, boy nun
iki ta ra fın da sup rak la vi kü ler çu kur lar için de,
ster nok le ido mas to id ka sı nın he men dış ya nın da
gö rü lür (Şe kil 4-18). Sağ at ri yum la da ha ya kın
kom şu lu ğu ve be lir gin ola rak da ha ka lın ol ma sı
yü zün den sağ in ter nal ju gu ler ve nin in ce len me si
ter cih edil me li dir.

Ju gu ler ven pul sas yon la rı ka ro tis ar ter pul sas-
 yo nu ola rak yan lış yo rum la na bi lir. Ve nöz ve ar te-
 ri yel pul sas yon la rı bir bi rin den ayır mak için
kul la nı lan kri ter ler Tab lo 4-6’da gös te ril miş tir.

Bo yun ven le ri dik kat le in ce len di ğin de her
kalb sik lu su sı ra sın da iki ve ya üç po zi tif dal ga ve
iki ne ga tif iniş gö rü lür. Ju gu ler ven pul sas yo nu
göz le nir ken bir ta raf tan kal bin de din len me si ve -
ya ar ter nab zı nın pal pe edil me si gö rü len dal ga la -
rın kalp sik lu su ile iliş ki len di ril me si ni sağ lar
(Şe kil 4-19). 
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Şekil 4-18. İnternal juguler ven trasesi.

• İntravasküler hacim yüklenmesi 
- Kapak hastalığına bağlı (triküspid veya pulmoner

stenoz veya yetersizlik)
- Sağ ventrikül iskemisi veya infarktüsü
- Kardiyomiyopati
- Ağır kalp yetersizliği 

• Sağ kalp yetersizliği
• Konstriktif perikardit
• Tamponad tablosu ile birlikte olan perikard efüzyonu
• Obstrüktif sağ atriyal miksoma
• Superior vena kava obstrüksiyonu

Tablo 4-5. Venöz Dolgunluğa Neden Olan Durumlar



Ar ter nab zı nın he men ön ce sin de ve ya bi rin ci
ses ten he men ön ce gö rü len dal ga, at ri yum sis to -
lü ne uyar ve “a ” dal ga sı di ye anı lır. At ri yal sis tol
son ra sın da ven ba sın cı nın düş me si ne ga tif bir
dal ga olan “x” ini şi ni mey da na ge ti rir. Bu ola yın
ar dın dan ven tri kül sis to lü nün baş la ma sıy la tri-
 küs pid ka pak lar ka pa nır ve bu sı ra da olu şan dal-
 ga lan ma ven ler de “c” dal ga sı adıy la bi li nen
kü çük bir dal ga lan ma ya ra tır ve bu dal ga yı göz -
le fark et mek ge ne lik le müm kün ol maz. An cak,
ven tri kül sis to lü sı ra sın da at ri yu mun dol ma ya
baş la ma sı ve ven tri kül sis to lü nün et ki si nin de bu -
na ek len me siy le or ta ya çı kan ve nöz ba sınç yük-
 sel me si so nu cun da si ki usun son po zi tif dal ga sı
olan “v” dal ga sı mey da na ge lir. Di yas to lün ba-
 şın da tri küs pid ka pa ğın açıl ma sıy la at ri yum için -
de bi rik miş olan kan ven tri kül içi ne do lar ve
bu nun so nu cun da ve nöz ba sın cın hız la düş me -
siy le ju gu ler ven de “y” ini şi gö rü lür, ar dın dan da
at ri yum sis to lün de or ta ya çı kan “a ” dal ga sı ile
sik lus de vam eder. Nor mal ko şul lar da “a ” ve “v”
dal ga la rı bir bir le ri ne ya kın boy da, an cak “a ” dal-
 ga sı bi raz da ha bü yük tür.

Tri küs pid ste no zu ve ya at re zi sin de ya da sağ
ven tri kül do luş ba sın cı nın art tı ğı du rum lar da “a”
dal ga la rı nın bo yu be lir gin ola rak yük se lir. AV
tam blok ta ise AV uyum suz luk (dis so si yas yon)

ne de ni ile a dal ga la rı nın bo yu her vu ru da de ği şir
ve at ri yum ve ven tri kül sis to lü üs tüs te gel di ğin -
de za man za man dev “a ” dal ga la rı or ta ya çı kar
(Can non “a ” dal ga la rı) (Şe kil 4-20). At ri al fib ri -
las yon var lı ğın da ise “a ” dal ga la rı tü müy le kay-
 bo lur. 

Pri mer tri küs pid has ta lı ğı na bağ lı ve ya sağ
ven tri kü lün ye ter siz li ği so nu cun da tri küs pid hal-
 ka sı nın ge niş le me si ne bağ lı ola rak ge li şen be lir -
gin tri küs pid ka ça ğı var lı ğın da ya da tri küs pid
ka ça ğı ile bir lik te res trik tif kar di yo mi yo pa ti nin
at ri yal komp li an sı da be lir gin azalt tı ğı du rum lar -
da ven tri kül sis to lü sı ra sın da sağ at ri yu ma ka çan
bü yük mik tar da kan bü yük “v” dal ga la rı na yol
açar. 

Kalp tam po na dı, su ba kut ya da kro nik kons-
 trük tif pe ri kar dit, sağ at ri yum kon trak ti li te si nin
ko run du ğu sağ ven tri kül is ke mi si ya da be lir gin
at ri yal sep tal de fekt “x” ini şi ni dik leş ti rip de rin -
leş ti re rek be lir gin ha le ge ti rir ken, tri küs pid ka ça -
ğı, at ri yal fib ri las yon ve sağ at ri yum is ke mi si “x”
ini şi ni ya vaş la tıp sığ laş tı rır. Di ğer ta raf tan, kons-
 trik tif pe ri kar dit, res trik tif kar di yo mi yo pa ti, tri-
 küs pid ka ça ğı ve at ri yal sep tal de fekt te “y” ini şi
dik le şip de rin le şe rek be lir gin ha le ge lir ken, kalp
tam po na dı, sağ ven tri kül is ke mi si, tri küs pid ste-
 no zu ve sağ at ri yum mik so ma sı var lı ğın da “y”
ini şi ya vaş la yıp sığ la şır.

Pe ri fe rik Ven Mu aye ne si

Eks tre mi te ven le ri yü ze yel ve de rin ola rak ka ba -
ca iki sı nı fa ay rı lır. Alt eks tre mi te ni ni de rin ven-
 le ri ma jör ar ter le re pa ra lel sey re der ken, yü ze yel
ven sis te mi ni oluş tu ran ve na sap he na mag na ve
ve na sap he na par va de ri al tın da sey re der. Bu iki
ven sis te mi ara sın da iliş ki yi per fo ra tör ven ler sağ-
 lar (Şe kil 4-21). Ven ler de akım dai ma pe ri fer den
mer ke ze doğ ru ve yü ze yel ven ler den de rin ven le -
re doğ ru dur. Ve nöz sis tem bo yun ca ve nöz kan
akı mı nı mer ke ze ve de ri ne doğ ru yön len di ren bi-
 küs pid ka pak lar var dır (Şe kil 4-22).

Ba cak lar da ki ve nöz sis te min mu aye ne si sı ra -
sın da ba cak lar da ki ödem ve iki ba cak ara sın da ki
ka lın lık, ısı ve renk fark la rı önem li dir.

“Ve nöz ye ter siz li k” de yi mi, ven ler den mer ke ze
doğ ru olan akı mın ye ter siz li ği ni ifa de eder. Ve -
nöz ye ter siz lik yü ze yel ve de rin va ris le rin de baş-
 lı ca ne den le ri için de yer alır. Kro nik ve nöz
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• Arteriyel pulsasyon tek, venöz pulsasyon 2 kompo-
nentlidir.

• Klavikulanın hemen üstünden juguler vene bastır-
makla venöz pulsasyon kaybolur, arter pulsasyonu ise
kaybolmaz.

• Arter pulsasyonu ayağa kalkmakla ve solunumla de-
ğişmez, oysa venöz pulsasyon venöz basınç çok yük-
sek olmadıkça inspiriumda ve ayağa kalkınca azalır.

• Arter pulsasyonu gözle kolayca görülemezken, elle ko-
layca palpe edilir. Venöz pulsasyon gözle kolay görülür-
ken, palpe edildiğinde pulsasyon genellikle hissedilmez.

• Karaciğer üzerine bastırmakla boyun ven dalgaları be-
lirginleşirken, arter dalgaları değişmez.

Tablo 4-6. Arter ve Ven Pulsasyonları Arasındaki 
Farklar

Şekil 4-19. Normal venöz nabız trasesi ve ven dalgalarının
EKG ve kalp sesleri ile ilişkisi.

Şekil 4-20. Atriyoventriküler tam blokta görülen Cannon ‘a’
dalgası.



ye ter siz lik, de rin ven trom bo zu son ra sı ve/ve ya
ka pak çık ye ter sizl ği so nu cu olu şa bi lir. Has ta lar
ayak ta uzun sü re dur mak la ar tan, ba cak ele vas -
yo nu ile ge çen ağ rı ve ya ağır lık his sin den şi ka yet
eder. Ağır va ka lar da eg zer siz ile ve nöz ba sın cın
art ma sı so nu cun da ve nöz klo di kas yon ge li şe bi -
lir. Mu aye ne de ba cak çev re si ge niş le miş bu lu nur,
de rin ven ler de akı mın ya vaş la ma sın dan ötü rü sa -
fen ven le ri ge niş le miş ve hat ta va ri köz ha le gel-
 miş ola bi lir. Ba cak dis ta lin de eri tem, der ma tit ve
pig men tas yon ar tı şı bu lu na bi lir ve mal le ol ler çev-
 re sin de de ri ül se ras yon la rı ge li şe bi lir, se lü lit de
tab lo ya ek le ne bi lir. 

De rin ven ler de ye ter siz li ğin araş tı rıl ma sı
Dopp ler ul tra so nog ra fi ve Val sal va ma nev ra sı kul-
 la nı la rak ya pı lır. Sa fen ven le rin de ise ve nöz ye ter-
 siz li ği or ta ya çı kar mak için ya tan has ta da  izo le bir
sa fen seg men tin de dol gun olan ve nin alt ucu na
par mak la ba sı la rak akım ke si lir ve di ğer elin par-
 ma ğı ile yu ka rı doğ ru ven bo şal tı lır. Bo şal tıl mış
olan ven alt ucu ka pa lı ol ma sı na rağ men yu ka rı -
dan ye ni den do lu yor sa ye ter siz lik var de mek tir.
Ge re kir se Val sal va ma nev ra sı ile ve nöz ba sınç art-
 tı rı la rak ye ter siz lik pro vo ke edi le bi lir.

Sa fen va ris le ri ka dın lar da da ha sık tır ve has ta -
la rın ço ğun da ai le de va ris hi ka ye si var dır. Ay rı ca
ber ber ler, gar son lar ve ya öğ ret men ler gi bi ayak ta
faz la du ran mes lek grup la rın da va ris le re da ha sık
rast la nır. Se kon der va ris olu şu mu de rin ve nöz ye-
 ter siz lik, ye ter siz per fo ra tör ven ler ve ya de rin ven-
 le rin tı kan ma sı so nu cun da or ta ya çı kar. Yü ze yel
ven ler bir kol la te ral gi bi ge niş ler. Lo kal ve nöz ba-
 sınç ar tar ve ge niş le yen ven ler de tor tu ozi te or ta ya
çı kar. Ven le rin ge niş le me si so nu cun da ka pak çık la -
rın ça lı şa ma ma sı ne de niy le ve nöz ye ter siz lik he -
men dai ma tab lo ya eş lik eder. Sa fen va ris le rin de
ödem na dir dir ve bu lun du ğun da de rin ve nöz ye-
 ter siz li ğin de araş tı rıl ma sı ge re kir.

Va ris li has ta lar ge nel lik le koz me tik gö rü nüm
ne de niy le şi ka yet çi dir ler. Ay rı ca uzun sü re ayak -
ta dur ma so nu cun da ba cak lar da ba sınç his si, ağ -
rı ve ya yan ma ve ayak bi le ğin de ödem olu şa bi lir.
İle ri va ka lar da ve nöz ül ser ler ge li şe bi lir. Ayak ta
dik po zis yon da iken ba ca ğın ins pek si yo nu ile va-
 ris ler ra hat lık la gö rü lür.

Ven ler de ki lo ka li ze in fek si yon lar ven için de
trom boz la sey ret ti ği için trom bof le bit adı nı alır ve
yü ze yel ya da de rin ven ler de olu şa bi lir. Yü ze yel
trom bof le bit te sa fen ven ve/ve ya dal la rın da ven
bo yun ca kı za rık lık, ısı ar tı şı, pal pas yon la has sa -
si yet, ağ rı bu lu nur ve pal pas yon sı ra sın da ven
kor don şek lin de ele ge lir. Trom bof le bit üst eks-
 tre mi te de ge nel lik le ve nöz ka nü las yon komp li -
kas yo nu ola rak, alt eks tre mi te nin yü ze yel
ben le rin de ise ge nel lik le va ris komp li kas yo nu
ola rak ge li şir. Ge zi ci (mig ra tu ar) trom bof le bit ise
ge nel lik le ma lig ni te si olan lar da ve ya tı ka yı cı ar ter
has ta lı ğı ile bir lik te gö rü lür. 

De rin trom bof le bit ise de rin ven trom bo zu ola-
 rak da bi li nir ve ili ak, fe mo ral ve ya pop li te al ven-
 ler de gö rü lür. İn fek si yon la bir lik te olan trom boz
ne ti ce sin de ola yın ge liş ti ği eks tre mi te de tu tu lan
ven bo yun ca şiş me, sı cak lık  ar tı şı, ağ rı, has sa si -
yet ve kı zar ma gö rü lür, ge nel lik le de ri tur go ru ar -
tar, yü ze yel ve ri ler de dis tan si yon ve ve nöz
kol la te ral ler gö rü le bi lir. En sık ya kın ma bal dır ağ-
 rı sı dır. Mu aye ne de bal dır pal pas yo nu ile ağ rı var-
 dır. Diz bü kü lü iken aya ğa dor sif lek si yon
yap tı rıl ma sı ile ağ rı uya rıl ma sı (Ho mans be lir ti si)
ti pik, an cak faz la öz gün ol ma yan bir bul gu dur.

Phleg ma si a ce ru le a do lens na dir gö rü len ve
yay gın ili ofe mo ral ve dis tal trom boz ile ka rak te -
ri ze bir du rum dur. Mu aye ne de tu tu lan ba cak ta
hız lı ge li şen ma sif ödem, şid det li ağ rı ve si ya noz
gö rü lür. Phleg ma si a al ba do lens ise ile ri de re ce de
ödem eş li ğin de sey re der ve yay gın trom boz so-
 nu cun da ve nöz ba sınç dü ze yi nin ka pil ler per füz -
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Şekil 4-21. Alt ekstremite venöz sisteminin basitleştirilmiş
şeması.

KASK

DİZ

Vena 
Saphena

Parva

Vena 
Saphena
Magna

Baldır
venleri

Perforatör
venler

Şekil 4-22. Bacak venleri arasındaki ilişkiler ve akım yönleri.

Perforatör

Kaslar
Derin
ven

Safen
ven

Deri
+

yağ

Fasya



yon ba sın cın dan faz la ol ma sı so nu cun da de ri de
be lir gin so luk luk ile ken di si ni gös te rir.

Üst eks tre mi te nin de rin trom bof le bi ti na dir -
dir. Bul gu la rı alt eks tre mi te ye çok ben zer şe kil de
ödem, ağ rı ve ısı ar tı şı ve eri tem dir. Akut ak sil -
lo-subc la vi an trom boz eg zer siz ve ya ola ğan dı şı
bir efor son ra sı olu şur, bir lik te ge ne lik le “to ra sik
out let sen dro mu ” var dır. Uzun sü re li san tral ve -
nöz ka te te ri zas yon üst eks tre mi te de ki ve nöz
trom boz ola sı lı ğı nı be lir gin şe kil de art tı rır.

PPrree  kkoorr  ddii  uumm  MMuu  aayyee  nnee  ssii

İns pek si yon, Pal pas yon ve Per küs yon

Gö ğüs ins pek si yo nu ve pal pas yo nu sı ra sın da kal-
 bin ana to mi ve fonk si yon la rı hak kın da fi kir sa hi bi
ol mak müm kün olur. Bu mu aye ne ler sır tüs tü, düz
ve ya 45 de re ce eğim le ya tar ken ya pı la bi lir. Sol ven-
 tri kül ve apek se ait pul sas yon la rı has ta yı ya rı so lu -
na çe vi re rek, kal bin ka ide sin de ki pul sas yon la rı da
has ta yı otur tup ha fif çe öne eğil me si ni sağ la ya rak
da ha be lir gin ha le ge tir mek müm kün dür. Mu aye -
ne ye ri nin ay dın lık ol ma sı ya rar lı ol mak la bir lik te,
tıp kı bo yun ven le ri nin in ce len me sin de ol du ğu gi -
bi, pre kor di al ha re ket le rin göz len me si sı ra sın da da
pre kor di uma yan dan ge len ışık ha re ket le rin da ha
ay rın tı lı de ğer len di ril me si ni sağ lar.

Pal pas yon has ta sırt üs tü ya tar ken sağ ya nı na
ge çe rek ya pı lır, bu ko num da bu lun maz sa sol yan
ya tar ko num da ve otu rur ken in ce le nir. Dok tor
has ta nın sağ ta ra fın da ol ma lı ve pal pas yon sağ el
ile ya pıl ma lı dır. Pal pas yon, par mak uç la rı ve/ve -
ya avuç içi ile ya pı la bi lir. Par mak uç la rı sol ve sağ
ven tri kül vu ru la rı nın pal pas yo nu için da ha uy -
gun, bu na kar şı lık avuç içi amp li tü dü yük sek, fre-
 kan sı dü şük ha re ket le ri (sağ ven tri kül hi per tro fı si
gi bi) pal pe et me de da ha ya rar lı dır.

Os kül tas yon da ol du ğu gi bi, pal pas yon da böl -
ge böl ge ya pıl ma lı dır. Pre kor di um da ki pal pas -
yon alan la rı kalp te pe si, sol pa ras ter nal böl ge,
ster nu mun so lun da 2. in ter kos tal ara lık (pul mo -
ner alan), ster nu mun sa ğın da 2. in ter kos tal ara lık
(aort ala nı), ster nok la vi kü ler ek lem ler ve epi gas -
tri um dur.

Pal pas yon la te pe vu ru su, sol ve sağ ven tri kül
ak ti vi te si, aort ve pul mo ner ar ter ge niş le me le ri, sol
ven tri kül ha re ket le ri, mev cut sa tril ler ve frot man
de ğer len di ri lir. Pre kor di umun ins pek si yo nu ve
pal pas yo nu sı ra sın da pa ra lel ola rak di ğer el le ka-
 ro tis nab zı nın pal pas yo nu ve ya kal bin os kül tas yo -
nu gö rü len ve his se di len pul sas yon la rın kalp
sik lu sun da ki ye ri ni sap ta ma ya yar dım cı olur. Gö -
ğüs du va rın da ki ha re ket ler ge nel lik le eks pi ri um
so nun da da ha iyi gö rü lür ve pal pe edi le bi lir. Pul-
 mo ner ar ter nab zı ile sağ at ri yum dan kay nak la nan
at ri yal ga lo (dör dün cü ses) ise ins pi ri um sı ra sın da
da ha be lir gin ola rak gö rü lüp pal pe edi le bi lir. 

Gö ğüs ana to mi sin de ki kun du ra cı göğ sü ve ya
kuş göğ sü gi bi de for mi te ler kal bin gö ğüs boş lu -
ğun da ki yer le şi mi ni de et ki le di ği için dik ka te
alın ma lı dır. Kü çük yaş lar da sağ ven tri kül hi per -
tro fi si oluş tu ran ne den ler (mit ral dar lı ğı ve ya ye-
 ter siz li ği, pul mo ner dar lık gi bi) gö ğüs te ster num
ve apeks ara sın da lo ka li ze ka ba rık lı ğa (“vo is sur
car di ac”) ne den olur.

Pal pas yon sı ra sın da kalp te ki üfü rüm ler de tril
(tit re şim) şek lin de his se di le bi lir. Tril ler üfü rüm -
le rin en iyi du yul du ğu odak lar da pal pe edi lir.
Tril in ce tit re şim liy se yük sek fre kans lı üfü rüm le -
re (mit ral ye ter siz li ği ve ya ven tri kü ler sep tal de-
 fekt üfü rü mü gi bi), ka ba tit re şim liy se dü şük
fre kans lı üfü rüm le re (aort dar lı ğı üfü rü mü gi bi)
işa ret eder. Tril pal pe edil me si için üfü rü mün en
az 4/6 şid de tin de ol ma sı ge re kir. Ha fif çe pal pe
edi len tril ler de üfü rü mün 4/6, be lir gin pal pe edi-
 len ler de 5/6 ve hem be lir gin ola rak pal pe edi lip,
hem de gö ğüs du va rın da tit re şim ha lin de gö rü -
len ler de ise 6/6 ol du ğu hük mü ne va rı la bi lir. 6/6
üfü rüm ler ay rı ca ste tos kop suz ola rak da ku lak
gö ğüs du va rı na do kun mak sı zın yak laş tı rıl dı ğın -
da du yu la bi lir.

İns pek si yon ve pal pas yon sı ra sın da ilk dik kat
edi le cek hu sus kal bin apeks pul zas yo nu dur. İzo-
 vo lü mik sol ven tri kül kon lrak si yo nu ile gö ğüs
du va rı na doğ ru yer de ğiş ti ren sol ven tri kül ne de-
 niy le kalp uzun ek se ni çev re sin de saa tin ter si yö-
 nün de dö ne rek er ken sis tol de gö ğüs ön du va rı ile
te mas eder. Api kal vu ru ola rak his se di len bu ha-
 re ket en şid det li ha li ne aort ka pa ğı nın açıl ma sı sı-
 ra sın da ula şır. Sol ven lri kül hız lı ejek si yon
fa zın dan son ra kalp gö ğüs du va rın dan uzak la şa -
rak ikin ci kalp se sin den ön ce ba zal du ru mu na dö -
ner. Bu içe ri doğ ru olan ha re ket his se dil mez,
an cak ba zen göz le far ke di le bi lir. Nor mal de di yas-
 tol de pal pe edi le bi len bir ha re ket yok tur.

Nor mal apeks vu ru su IV.- V. in ter kos tal ara-
 lık ta ve sol midk la vi ku ler hat üze rin de dir, ki şi -
nin kal bi kü çük ve dik ise bu nok ta dan bir mik tar
da ha me di al de bu lu na bi lir. Apeks eğer sır tüs tü
ya tar ken pal pe edi le mez se, sol la te ral de kü bi tus
po zis yo nun da ve ya has ta yı otu rur ken öne eğe rek
ve eks pi ri um so nun da ne fe si ni tut tu ra rak api kal
vu ru yu his set mek müm kün ola bi lir. Sol la te ral
de kü bi tus po zis yo nun da apeks vu ru su nun ye ri
dı şa doğ ru ka ya bi lir. Apeks vu ru su şiş man lar da,
ge be ler de, an fi zem de, gö ğüs de for mas yon la rın -
da, plev ral ve pe ri kar di al sı vı bi ri ki min de gö rül -
me ye bi lir, ay rı ca nor mal in san la rın ya rı dan
faz la sın da ve 50 yaş üze rin de apeks vu ru su nu
pal pe et mek müm kün ol maz. Te pe atı mı nı pal pe
et mek için, par mak uç lan ins pek si yon la pul sas -
yo nun gö rül dü ğü böl ge ye, pul sas yon gö rül mü -
yor sa V. in ter kos tal ara lı ğa yer leş ti ri lir. Has ta la rın
% 70’in de te pe atı mı otu rur ko num da sap ta nır.
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Sol yan ya tar ko num da te pe atı mı da so la ka yar.
Apeks pul sas yo nu nun sol midk la vi ku lar hat tın
so lu na kay ma sı na yol açan ne den le rin ba şın da
kalp bü yü me si ge lir. Kar di yo me ga li dı şın da sol
ak ci ğer de fib roz, sağ ak ci ğer de pnö mo to raks,
sağ da aşı rı plev ral efüz yon gi bi ne den ler le de
kalp te pe nok ta sı so la ka yar. Ay rı ca, kalp te pe
nok ta sı nın 4. in ter kos tal ara lık tan da ha yu ka rı da
pal pe edil me si du ru mun da be lir gin sağ kalp bü-
 yü me si ak la gel me li dir.

Sol ven tri kül de vo lüm yük len me si ya pan aort
ye ter siz li ği, mit ral ye ter siz li ği, ven tri kü ler sep tal
de fekt gi bi du rum lar da hi per di na mik olan te pe
vu ru su mit ral ve ya aort ye ter siz li ği nin cid di ye ti
art tık ça ve ya sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu
aza lıp sol ven tri kül ge niş le dik çe da ha ka lı cı olur,
vu ru ala nı ge niş ler ve so la ve aşa ğı doğ ru yer de-
 ğiş ti rir. Api kal vu ru ge niş li ği 3 cm üze rin de ise
sol ven tri kül bü yü me si ne işa ret eder.

Te pe atı mı nın ye ri par mak uç la rı ile bu lun -
duk tan son ra böl ge avuç içiy le pal pe edi lir. Bu pal-
 pas yon sı ra sın da sol kalp ak ti vi te si de ğer len di ri lir.
Kalp vu ru la rı avuç için de an cak his se di le bi li yor sa
(+), ra hat ça his se di li yor sa (++) sol ven tri kül ak ti vi -
te sin den söz edi lir. Te pe vu ru su avuç içi ni dol du -
ru yor sa (+++) ve her sis tol de apeks te be lir gin
şe kil de ha re ket göz le gö rü lü yor ve eli 0,5- 1 cm ka -
dar yu ka rı iti yor sa (++++) sol ven tri kül ak ti vi te sin -
den söz edi lir. Nor mal de en faz la (++) ven tri kül
ak ti vi te si sap ta na bi lir, da ha faz la sı pa to lo jik tir ve
kar di yo me ga li işa re ti dir. 

Te pe atı mı nın ye ri nin sol ven tri kü lün kon san -
trik hi per tro fi si ile bir lik te olan du rum lar da ha-
 fif çe, sol ven tri kül di la tas yo nun da ise be lir gin
ola rak so la kay dı ğı bi lin me li dir. Sol ven tri kül hi-
 per tro fi sin de ve hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de
te pe vu ru su el al tın da uzun sü re (ge nel lik le 2. se -
se ka dar) ka lır, ay rı ca hi per tro fik kar di yo mi yo -
pa ti de çift vu ru göz le ne bi lir. Sol ven tri kül
anev riz ma la rın da ve dis ki ne zi le rin de gö rü len be-
 lir gin ba lon laş mış te pe vu ru su na di yas to lik çe kil -
me de eş lik eder ve tah tı re val li ha re ke ti (“see saw
mo ve men t”) olu şur. Te pe atı mı ile bir lik te be lir -
gin üçün cü ve dör dün cü ses ler de pal pe edi le bi -
lir. Ço cuk lar da ve genç ler de ba zen üçün cü ses
pal pe edi le bi lir se de, dör dün cü kalp se si nin pal -
pe edil me si her za man pa to lo jik tir. Mi yo kard in-
 fark tü sü sı ra sın da, dis ki ne zi ye bağ lı ola rak
sis tol de iki te pe li api kal vu ru gö rü le bi lir. Sol dal
blo ğun da da iki li sis to lik vu ru göz le ne bi lir. Bu
has ta lar da ek ola rak üçün cü ve ya dör dün cü kalp
se si de var sa, üç lü api kal vu ru alı nır. Hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti de ise ti pik ola rak sis to lik, geç
sis to lik ve pre sis to lik ol mak üze re üç kom po -
nent li bir api kal vu ru iz le nir. Kons trik tif pe ri kar -
dit te di yas tol ba şın da ven tri kü lün hız lı
do lu şu nun kons trik si yon ne de niy le en gel len me -

si so nu cu dı şa doğ ru di yas to lik bir vu ru ve bu nu
iz le yen sis to lik içe ri çe kil me dal ga sı or ta ya çı kar.

Sağ ven tri kül ak ti vi te si ni de ğer len dir mek için
sol pa ras ter nal böl ge de 4. ve 5. in ter kos tal ara lık
ön ce par mak uç la rı ile pal pe edi lir. Sağ ven tri kül
vu ru su, obez ki şi ler de subk si fo id böl ge de da ha
ko lay alı nır. Sağ ven tri kü lün bü yü dü ğü du rum -
lar da bu ak ti vi te da ha so la ve/ve ya da ha yu ka rı
kay mış ola bi lir. Nor mal de sağ ven tri kül ak ti vi te -
si nin pal pe edil me si pa to lo jik tir. Po zi tif sağ ven-
 tri kül ak ti vi te si, sağ ven tri kü lün ge niş le me si ni ve
hi per tro fi si ni gös te rir. Eğer bir ak ti vi te tes bit edil-
 miş se, avuç içi ak ti vi te nin alın dı ğı böl ge ye par-
 mak uç la rı baş yö nü ne ba kar şe kil de yer leş ti ri lir.
Kalp vu ru la rı avuç için de an cak his se di le bi li yor -
sa sağ ven tri kül ak ti vi te si (+), ra hat ça his se di li -
yor sa (++), avuç içi ni dol du ru yor sa (+++) ve her
sis tol de be lir gin şe kil de ha re ket göz le ni yor ve eli
0,5-1 cm ka dar yu ka rı iti yor sa (++++) ola rak de-
 ğer len di ri lir. 

Sağ ven tri kü lü ge niş le ten her ha di se sağ ven-
 tri kül ak ti vi te si ni de art tı rır, an cak pul mo ner ste-
 noz, pri mer pul mo ner hi per tan si yon ve şant lı
kon je ni tal kalp has ta lık la rın da bu du rum da ha be-
 lir gin dir. Kro nik kor pul mo na le de ise am fi zem li
ak ci ğer le rin kal bin önü ne ka dar gel me si ne de niy -
le be lir gin pul mo ner hi per tan si yo na rağ men sağ
ven tri kül ak ti vi te si be lir gin ol ma ya bi lir. Tri küs pid
ye ter siz li ği ve at ri yal sep tal de fekt gi bi sağ ven tri -
kül vo lüm yük len me si ne ne den olan du rum lar da,
hi per di na mik ve kı sa sü re li vu ru alı nır ken, pul mo-
 ner ka pak dar lı ğı ve pul moner hi per tan si yon gi bi,
sağ ven tri kül hi per tro fi si ne yol açan du rum lar da,
ya vaş yük se len ve da ha ka lı cı vu ru alı nır.

İle ri de re ce sağ ven tri kül ge niş le me le rin de, sol
ven tri kül ar ka ya doğ ru iti le ce ğin den, sağ ven tri -
kül vu ru su apek se ka yar. Sol ven tri kü lün apeks -
te yer al dı ğı nor mal du rum da, api kal vu ru nun
me di alin de gö rü len sis to lik içe ri doğ ru çe kil me
(sep tal ret rak si yon) sağ ven tri kü lün apek se doğ -
ru kay dı ğı du rum da gö rül mez. Her iki ven tri kül -
de ge niş le me var sa, hem sol pa ras ter nal, hem de
api kal böl ge de or ta ya çı kan sis to lik dı şa ha re ke tin
ara sın da sis to lik içe ri çe kil me gös te ren bir böl ge
göz le ne bi lir.

Kalb te pe sin de, ya ni sol ven tri kül üze rin de ol-
 du ğu gi bi, sol ster nal ke nar da da üçün cü ve dör-
 dün cü ses ler pal pe edi le bi lir. Ster nu mun sol
ke na rın da, dör dün cü ve be şin ci in ter kos tal ara-
 lık lar da sis to lik bir tril pal pe edi li yor sa ven tri kü -
ler sep tal de fekt ve ya tri küs pid ye ter siz li ği
dü şü nül me li dir. De rin ins pi ri um sı ra sın da tri lin
(ve sis to lik üfü rü mün) şid det len me si bu nun tri-
 küs pid ye ter siz li ği ne bağ lı ol du ğu nu gös te rir. 

Mi yo kard in fark tü sün de, sep tal dis ki ne zi so-
 nu cun da sol pa ras ter nal vu ru göz le ne bi lir. Mit ral
ye ter siz li ği var lı ğın da ka çak ne de niy le ge li şen sol
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at ri yum ge niş le me si nin gö ğüs du va rı na ulaş ma -
sı so nu cu da sol pa ras ter nal dör dün cü ve be şin ci
ara lık ta bi rin ci ses ten he men ön ce at ri yum sis to -
lün den kay nak la nan el kal dı rı cı bir vu ru alı na bi -
lir, an cak bu ak ti vi te do ğal ola rak at ri yal
fib ri las yon da or ta dan kay bo lur.

Da ha son ra di ğer odak lar da ki pul sas yon lar
ara nır. Ster nu mun sa ğın da II. in ter kos tal ara lık -
ta ve ya sağ ster nok la vi ku lar ek lem de pul sas yon
du ru mun da çı kan aort anev riz ma sı, sup ras ter nal
pul sas yon mev cu di ye tin de ar kus aor ta anev riz -
ma sı, sol II.- II I. in ter kos tal ara lık ta pul sas yon gö-
 rül me si ha lin de pul mo ner ar ter ge niş le me si, sağ
sup rak la vi ku lar pul sas yon var lı ğın da ka ro tis ya
da subk lav yan ar ter tor tu ozi te si dü şü nül me li dir.
Epi gas trik ve subk si fo id pul sas yon lar ge nel lik le
anor mal dir ve sağ ven tri kül hi per tro fi si ve di la -
tas yo nu na ve ab do mi nal aort anev riz ma sı na
bağ lı dır. Sol ak sil la da in ter kos tal çe kil me ler (Bro -
ad band be lir ti si) ade zif pe ri kar di te bağ lı dır. Sol
ven tri kül anev riz ma sı ve di la te kon jes tif kar di -
yo mi yo pa ti de apeks böl ge si nin üst kıs mın da çift
pul sas yon gö rü lür.

Sağ pa ras ter nal böl ge de bi rin ci in ter kos tal ara-
 lı ğın ster nu ma bir leş ti ği yer de na bız alı nı yor sa, bu
du rum çok de fa ge niş le miş ar te ri a in no mi na ta'ya
(ano nim ar ter) ait tir. Çı kan aor tun di la tas yo nun -
da sağ ikin ci ve üçün cü ara lık lar da ben zer şe kil de
pul sas yon alı na bi lir. Hi per tan si yo nu bu lu nan lar -
da sert leş miş olan ikin ci ses, sağ ikin ci ara lık la kı -
sa, sert bir vu ru ola rak pal pe edi le bi lir.  Val vü ler
aort ste no zun da bu böl ge de sup ras ter nal ve sup-
 rak la vi kü ier çu kur la ra ve ka ro tis le re doğ ru ya yı -
lan sis to lik bir tril alı nır.

Pre kor di um per küs yo nu es ki öne mi ni kay bet-
 miş ol ma sı na rağ men rad yo lo jik ve ya eko kar di -
yog ra fik in ce le me le rin ya pı la ma dı ğı du rum lar da
kal bin sı nır la rı nı be lir le me de yar dım cı ola bi lir,
an cak kal bin di na mik özel lik le ri hak kın da fi kir
edi ni le mez. Nor mal de kal bin ma ti te si sol dör-
 dün cü in ter kos tal ara lık ta midk la vi kü ler çiz gi yi,

ikin ci ara lık ta ise ster nu mun sol ke na rı nı aş maz.
Kalp ma ti te si nin ster nu mun alt yan sın da ster nu -
mun sağ ke na rı nı aş ma sı be lir gin pe ri kard sı vı sı
ve ya ile ri de re ce de sağ ve ya sol at ri yum ge niş le -
me si bu lun du ğu nu dü şün dü rür. Ma ti te nin kal-
 bin ka ide sin de has ta otu rur ken da ra lıp ya tar ken
ge niş le me si be lir gin pe ri kard sı vı sı bu lu na bi le ce -
ği ni gös te rir. Am fi zem de kalb ma ti te si kü çü lür
ve ya tü müy le kay bo lur.

Kal bin Os kül tas yo nu

Kal bin os kül tas yo nu kar di yo vas kü ler sis tem mu -
aye ne si nin en önem li kıs mı dır. İyi bir os kül tas yo -
nun da ilk ko şu lu iyi bir ste tos kop kul lan mak tır
(Şe kil 4-23). İyi bir ste tos kop mut la ka en pa ha lı
olan de ğil dir. As lın da her he kim için en iyi ste tos -
kop ken di si nin en iyi işit me si ni sağ la yan ste tos kop
ol mak la bir lik te, ste tos kop lar da ba zı as ga ri ko şul -
la rın da sağ lan ma sı ge rek li dir. Bun lar ara sın da ste-
 tos ko pun gö ğüs kıs mın da bi ri di yaf ram, di ğe ri çan
şek lin de iki kı sım bu lun ma sı, ka lın ve ses ge çir mez
bir hor tu mu bu lun ma sı, bu hor tu mun 5- 10 mm
ça pın da ve 25- 30 cm uzun luk ta ol ma sı, ku lak par-
 ça sı nın ku la ğa ra hat yer leş me si, yö nü nün dış ku -
lak yo lu na pa ra lel ol ma sı ge rek li dir. Hor tum ile
ku lak par ça sı ara sın da ger gin bir yay bu lun ma sı
ste tos ko bun ku la ğa yer leş me si ni ko lay laş tı rır. Ste-
 tos ko bun di yaf ram par ça sı ile yük sek fre kans lı ses-
 ler da ha iyi alı nır ken, çan par ça sı dü şük fre kans lı
ses le rin da ha iyi du yul ma sı nı sağ lar.

Os kül tas yon nor mal sı cak lık ta, ne çok sı cak,
ne de çok so ğuk bir oda da ya pıl ma lı dır. Cilt yü-
 ze yi faz la ter liy se faz la te ri al mak di yaf ram üze-
 rin de ki pa ra zit le ri önem li öl çü de azal tır. He kim
has ta nın sağ ya nın da dur ma lı ve mu aye ne ma sa -
sı ne çok al çak, ne de çok yük sek ol ma ma lı dır.
Os kül tas yon hiç bir şe kil de ça ma şır üze rin den ya-
 pıl ma ma lı dır. Ste tos ko bun gö ğüs du va rı na yer-
 leş ti ril me si sı ra sın da da çan kıs mı nı faz la
bas tır mak de ri nin di yaf ra mın ye ri ne geç me si so-
 nu cu nu ge ti re ce ği için dü şük fre kans lı ses le rin
kay bol ma sı na yol açar. Os kül tas yon sır tüs tü, sol
yan de ku bi tus, otu rur ken, otu rup öne doğ ru eği-
 le rek ol mak üze re baş lı ca dört stan dart po zis -
yon da ya pı lır. İn ce le me ye sır tüs tü ko num da
baş la nır.

Os kül tas yon sı ra sın da baş lı ca beş odak din le -
nir (Şe kil 4-24). Bu odak lar dan bi rin ci si ni kalp te-
 pe si (apeks) oluş tu rur ve kalp te pe si nin pal pe
edil di ği yer de, kalp te pe si pal pe edi le mi yor sa sol
midk la vi ku ler hat ile V. in ter kos tal ara lı ğın ke siş -
ti ği yer de os kül tas yon ya pı lır. Kalp te pe si ay nı za-
 man da mit ral odak ya da mit ral alan di ye de bi li nir
ve mit ral ka pak ve sol ven tri kü lü il gi len di ren pa-
 to lo ji le rin ya rat tı ğı ses ve üfü rüm ler en iyi bu alan -
da din le nir. IV. in ter kos tal ara lık ile ster nu mun sol
ke na rı nın bir leş ti ği yer de bu lu nan tri küs pid odak
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ve ya tri küs pid alan da sağ ven tri kül ve tri küs pid
ka pa ğa ait pa to lo ji le rin en iyi du yul du ğu yer dir.
II. in ter kos tal ara lı ğın ster nu mun sağ ke na rı ile ke-
 siş ti ği yer aort oda ğı ve ya ala nı, yi ne ikin ci in ter -
kos tal ara lı ğın ster nu mun sol ke na rı ile bir leş ti ği
yer pul mo ner oda ğı ve ya ala nı de nir ve bu alan lar
da il gi li ka pak la rın pa to lo ji le ri ni yan sı tır. Aort ve
aort ka pa ğı pa to lo ji le ri nin iyi du yul du ğu bir baş -
ka yer de II I. in ter kos tal ara lı ğın ster nu mun sol ke-
 na rı ile bir leş ti ği yer dir ve bu ra ya me zo kar di ak
odak ve ya Erb oda ğı adı ve ri lir.

Os kül tas yo na apeks ten baş la na rak apeks, tri-
 küs pid, me zo kar di yak, aort ve pul mo ner odak lar
sı ray la din le nir ya da tam ter sin den baş la nır. Her
odak ta ön ce I. ve II. kalp se si din le ne rek de ğer -
len di ri lir, son ra ek ses le rin var lı ğı araş tı rı lır ve son
ola rak da var sa üfü rüm ler de ğer len di ri lir. Ana
böl ge ler den son ra ba zı ola sı ta nı la rın ke sin leş me -
si için di ğer böl ge ler de in ce le nir. Ör ne ğin, mit ral
ye ter siz li ğin de sol kol tuk al tı ve tüm ver teb ral ko-
 lo nu, pul mo ner ar te ri ove nöz fis tül ler de ve pul mo-
 ner ar ter dal la rı nın dar lı ğın da sırt ve ak sil la yı,
pa tent duk tus ar te ri ozus ta sol in frak la vi ku lar böl-
 ge yi, aort ko ark tas yo nun da sır tı, ve nöz hum da
ster nok la vi ku lar ek lem üs tü nü din le mek te ya rar
var dır. Ay rı ca, ör ne ğin mit ral dar lı ğın da di yas to -
lik rul man en iyi sol ya na yat mış po zis yon da
apeks te din le nir ken, aort ye ter siz li ği nin di yas to -
lik üfü rü mü nün en iyi du yul du ğu po zis yon aort
oda ğı ve ya me zo kar di yak odak ta has ta nın otur-
 du ğu ve ha fif çe öne eğil di ği du rum dur, bu ne den -
le os kül tas yon bu po zis yon lar da da
tek rar lan ma lı dır. Ay rı ca kalp ses le ri ve üfü rüm le -
rin so lu num la iliş ki le ri ni de ğer len dir mek de ge-
 rek li dir, çün kü ins pi ri um da sağ kal be dö nen kan
mik ta rı art tı ğı için sağ ven tri kül ejek si yon hac mi

ar tar ve bu da kalp ses le ri nin ve üfü rüm le rin ni te-
 lik le rin de de ği şik lik ler ya ra ta bi lir.

Kalp ses le ri nin şid det le ri ni et ki le yen ana to mik
fak tör le rin unu tul ma ma sın da ya rar var dır. Şiş man-
 lar da, göğ sü faz la kas lı olan lar da ve iri gö ğüs lü ka-
 dın lar da kalp ses le ri ol du ğun dan da ha ha fif
du yu lur. Ay rı ca, am fi zem ve pe ri kard ya da plev ra
sı vı sı gi bi du rum lar da kalp ses le ri nin gö ğüs du va -
rı na in ti ka li ni azal ta rak da ha ha fif du yul ma la rı na
yol açar lar. Ço cuk lar da, genç ler de ve za yıf eriş kin -
ler de ses ler çok da ha güç lü du yu lur.

Kalp ses le ri nin za man la ma sı, apeks vu ru su ve
ar ter pul sas yo nu iliş ki si ile de ğer len di ri lir. Bi rin -
ci ses (S1) na bız dan he men ön ce, ikin ci ses (S2) ise
na bız dan he men son ra du yu lur. S1 en iyi api kal
böl ge de du yu lur, S2 ise kal bin kai de odak la rı
olan aort ve pul mo ner odak lar da de ğer len di ril -
me li dir. Ses ler be lir len dik ten son ra şid de ti, çift-
 leş me si, en iyi işi til di ği alan ve so lu num la
iliş ki le ri de ğer len di ri lir, da ha son ra ek ses ler ve
üfü rüm ler be lir le ne rek de ğer len dir me ye alı nır.

Nor mal kalp te 1, ve 2. ses, na di ren de 3. ve 4.
dı şın da ses du yul maz. Di ğer ses ler anor mal ka -
bul edi lir. 1. ses ve 2. ses ara sı sis tol, 2. ses le bi rin -
ci se sin ara sı ise di yas tol dür. 3. ses 2. se sin he men
son ra sın da, 4. ses ise 1. se sin he men ön ce sin de
du yu la bi lir (Şe kil 4-25).
1. Bi rin ci kalp se si (S1): Bi rin ci kalb se si (S1) sis-

 to lün ba şı nı be lir ler. Olu şum me ka niz ma sın -
da AV ka pak la rın ka pan ma sı sı ra sın da ka pak
do ku la rı nın ge ril me si ile olu şan tit re şim baş-
 ro lü oy nar. Bi rin ci kalp se si net ve tok bir ses-
 tir ve os kül tas yon sı ra sın da “lu b” şek lin de
du yu lur. Bi rin ci se sin tri küs pid ve mit ral ol -
mak üze re iki kom po nen ti var dır ve ön ce mit-
 ral, son ra tri küs pid ka pa ğa iliş kin ka pan ma
se si olu şur. Bu iki se sin bir le şi mi ile bi rin ci ses
or ta ya çı kar.
a. Bi rin ci se sin şid det len me si: Bi rin ci se sin

şid de ti ni be lir le yen en önem li et ken sis tol
ba şın da mit ral ka pak yap rak çık la rı nın po-
 zis yon la rı ve ka pan ma hız la rı dır. Ka pa ğın
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ha re ket ye te ne ği ve ven tri kül sis to lü nün
gü cü di ğer be lir le yi ci et ken le ri oluş tu rur.
Di yas tol so nun da açık olan mit ral ka pak
sol ven tri kül kon trak si yo nu nun baş la ma -
sı ile nor mal den da ha hız lı ka pa nır sa 1. se -
sin şid de ti ar tar. Mit ral dar lı ğın da art mış
bu lu nan sol at ri yum ba sın cı ne de niy le di-
 yas to lik trans mit ral gra di ent art mış tır ve
sis to lün baş la ma sı ile mit ral ka pa ğın ka-
 pan ma sı sı ra sın da ka pak da ha sert ka pa -
na ca ğı için 1. ses şid det le nir. Sol-sağ şant lı
ven tri kü ler sep tal de fekt, pa tent duk tus ar-
 te ri osus ve di ğer yük sek de bi li du rum lar -
da, ta şi kar di gi bi di yas tol sü re si ni kı sal tan
du rum lar da ve kı sa PR sen dro mun da da
1. ses sert du yu lur. Tri küs pid dar lı ğı, sağ
at ri yal mik so ma ve sol sağ şant lı at ri yal
sep tal de fekt te de ay nı me ka niz ma ile 1.
ses sert le şir.

b. Bi rin ci se sin ha fif le me si: Se sin sert leş me -
si ne ne den olan et ken ler ha fif le me sin de de
rol oy nar lar. Di yas tol so nun da ka pa ğın
nis be ten ka pa lı du rum da ol ma sı bi rin ci se -
sin ha fif le me si ne ne den olur. Uzun PR sü-
 re si so nu cu di yas to lün uza ma sı ile
ka pak la rın ka pan ma şid de ti aza lır. AV tam
blok ta da de ği şen PR me sa fe si ne bağ lı ola-
 rak bi rin ci se sin şid de ti atım dan atı ma de-
 ği şim gös te rir. Mit ral dar lı ğın da ka pak
kal si fi ye ol muş ve ha re ket le ri çok kı sıt lan -
mış sa 1. ses ha fif ler. Cid di sol kalp ye ter -
siz li ği ve mit ral ye ter siz li ğin de de 1. ses
ha fif du yu lur.

c. Bi rin ci kalb se si nin çift leş me si: Nor mal de
1. ses ba zen çift ola rak işi ti le bi lir, an cak tri-
 küs püd ka pan ma se si çok ha fif ol du ğu için
du yul ma sı çok güç tür. Komp let sağ dal blo -
ku, tri küs pid dar lı ğı, ge niş sağ- sol şant lı at-
 ri yal sep tal de fekt gi bi tri küs pid ka pa ğın
ka pan ma sı nın ge cik ti ği du rum lar da çift leş -
me be lir gin le şir. Cid di mit ral dar lı ğın da ise,
mit ral ka pak ka pan ma sı nın ile ri de re ce de
ge cik me si nor mal M1T1, dü ze ni ni bo za rak
ter si ne çift leş me ye (T1M1) ne den olur.

2. İkin ci kalp se si (S2): İkin ci kalp se si sis to lün
bi ti şi ni ve di yas to lün baş lan gı cı nı gös te rir ve
olu şum me ka niz ma sı nı aort ve pul mo ner ka-
 pak la rın ka pan ma sı oluş tu rur. Bu ra da da nor-
 mal de ön ce aort ka pa ğı ve son ra pul mo ner
ka pak ka pa nır. İkin ci ses bi rin ci se se oran la da -
ha tok bir ses tir ve “du b” şek lin de du yu lur.
a. İkin ci kalp se si nin şid det len me si: İkin ci se -

sin ni te li ği nin de ğiş me sin de rol oy na yan
fak tör ler ara sın da aort ve pul mo ner ar ter
ba sınç la rı, bü yük da mar la rın ya pı sı, aort
ve pul mo ner ka pak la rın ha re ket ye te ne ği
ve ka pan ma ye ter li lik le ri bu lu nur. Sis te -

mik hi per tan si yon da, aort ko ark tas yo nun -
da, çı kan aort anev ri zas ma sın da ikin ci se -
sin aor tik kom po nen ti (A2) sert ola rak
işi ti lir (2. ses aort oda ğın da da ha sert du-
 yu lur). Bu sert leş me nin iki ne de ni var dır.
Bi rin ci si aort ta ki yük sek ba sınç ne de niy le
ka pak la rın da ha şid det le ka pan ma sı dır.
İkin ci ne den ise, uza yan sol ven tri kül ejek-
 si yo nu ne de niy le 2. se sin aor tik ve pul mo -
ner kom po nent le ri nin üst üs te gel me si dir.
Bu yüz den aor tik ikin ci ses sert leş me si
kalp te pe si da hil tüm odak lar da ra hat ça
fark edi le bi lir. Pul mo ner odak ta ikin ci se -
sin sert du yul ma sı na (2. se sin pul mo ner
kom po nen ti nin (P2) sert leş me si ne) ne den
olan en önem li fak tör ise se be bi ne olur sa
ol sun pul mo ner hi per tan si yon dur.

b. İkin ci kalp se si nin ha fif le me si: Aort ve pul-
 mo ner ka pak lar da ka lın laş ma ve ya ko mis-
su ral füz yon bu lun ma sı yap rak çık
ha re ket le ri ni kı sıt la ya rak ikin ci se sin şid de-
 ti nin azal ma sı na yol açar. Sis te mik ar ter ba-
 sın cı nın faz la düş me si (şok) ve ya sol
ven tri kül per for man sı nın ile ri de re ce de
azal ma sı A2 şid de ti nin ha fif le me si ne ne -
den olur. İle ri de re ce de pul mo ner dar lık ta
da pul mo ner ar ter ba sın cın da ki azal ma
P2’nin ha fif le me si ne ve ya du yul ma ma sı na
ne den olur. Kon je ni tal ka pak yok lu ğun da
ve ile ri de re ce de ka pak ye ter siz lik le rin de
ikin ci se sin bir kom po nen ti tü müy le kay-
 bo la bi lir. Pul mo ner ve aort at re zi si, trun-
 kus ar te ri osus ve pul mo ner ka pak yok lu ğu
bu du rum la ra ör nek tir.

c. İkin ci se sin çift leş me si: Aort ve pul mo ner
ka pak la rın ka pa nı şı ara sın da ki sü re faz la
ol ma dı ğı için (10-20 msan) iki si nor mal de
tek ses ola rak du yu lur, an cak ba zen iki
kom po nen tin bir bi ri ne çok ya kın ama ay rı
ay rı du yul ma sı da müm kün olur. De rin
ins pi ri um sı ra sın da ise sağ kal be dö nen
kan mik ta rı nın art ma sı ile sağ ven tri kül
ejek si yo nu nun mik tar ve sü re si uza ya ca ğı
için aort ve pul mo ner kom po nent ler bir bi -
rin den ay rı lır ve ikin ci ses be lir gin çift ola-
 rak du yu lur, bu na “nor mal ve ya fiz yo lo jik
çift leş me ” adı ve ri lir. İkin ci se sin “ge niş fiz-
 yo lo jik çift leş me si ”ne sağ ven tri kül ejek si -
yon sü re si nin uza ma sı (pul mo ner dar lık,
komp let sağ dal blo ku vb.) ve ya sol ven tri -
kül ejek si yon za ma nı nın kı sal ma sı (mit ral
ye ter siz li ği ve ya ge niş VSD gi bi ka nın di -
ğer boş luk la ra kaç tı ğı du rum lar) yol açar.
Ge niş at ri yal sep tal de fekt ve ya pul mo ner
ve nöz dö nüş ano ma li si gi bi he mo di na mik
ben zer le rin de her iki boş luk ara sın da ki ba-
 sın cın ser best et ki leş me si ni sağ la ya ca ğı için
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sağ ven tri kül atım hac mi üze rin de ki ins pi -
ri um et ki si ni or ta dan kal dı rır. Sol dan sa ğa
şant ne de niy le art mış sağ ven tri kül ejek si -
yon hac mi nin art ma sı ne de niy le de ins pi -
ri um ve eks pi ri um da de ğiş me yen “sa bit
çift leş me ” or ta ya çı kar. Bu na kar şı lık, kom-
p let sol dal blo ku, aort dar lı ğı, pa tent duc-
 tus ar te ri ozus, obs trük tif hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti ve na di ren hi per tan si -
yon da sol ven tri kül ejek si yo nu nun be lir gin
uza ma sı so nu cun da A2 eks pi ri um da ba riz
şe kil de P2’de son ra du yu lur. De rin ins pi ri -
um da ise P2’de ge cik ti ği için çift leş me kay-
 bo lur. Bu du rum fiz yo lo jik çift leş me nin
tam ter si ol du ğu için “pa ra doks çift leş me ”
adı nı alır (Şe kil 4-26).

3. Üçün cü kalp se si (S3): S3 er ken di yas tol de,
ven tri kü lün hız lı do luş fa zın da du yu lur, nor-
 mal de ikin ci ses ten 0.15 sa ni ye ka dar da ha son-
 ra dır. Hız lı do luş fa zın da ven tri kül du va rı na
hız la çar pan ka nın ya rat tı ğı dal ga lan ma la rın
açık olan mit ral ka pa ğı nın yap rak çık la rı nı tit-
 reş tir me si ne bağ lı dır. Sağ lık lı genç ler de ve ha-
 mi le ler de işi ti le bi lir se de, 40 ya şın üze rin de ki
er kek ler de ve 50 ya şın üze rin de ki ka dın lar da
işi til me si pa to lo jik tir.

Üçün cü se sin be lir gin ola rak var lı ğı, özel-
 lik le ta şı kar diy le de bir lik tey se sol ven tri kül
ye ter siz li ği ve ya vo lüm yük len me si ni dü şün -
dü rür. Üçün cü ses ile ta şi kar di nin bir lik te bu-
 lun ma sı ven tri kü ler gal lop (ga lo) ola rak
isim len di ri lir ve kli nik kon jes tif kalp ye ter siz -
li ği nin en önem li din le me bul gu su dur. Ben zer
şe kil de, ön plan da tri küs pid oda ğın da du yu -
lan apeks te ise ya hiç du yul ma yan ya da ha fif
ola rak du yu lan 3. ses sağ ven tri kü ler üçün cü
ses adı nı alır, ta şi kar di ile bir lik te ol du ğun da
sağ ven tri kü ler gal lop (ga lo) di ye isim len di ri -
lir ve sağ ven tri kü ler sis to lik ye ter siz li ğin en
önem li din le me bul gu su nu oluş tu rur. Pul mo -

ner ven tri kü ler ga lo nun şid de ti de rin ins pi ri -
um la ar tar.

4. Dör dün cü kalb se si (S4): S4 di yas tol so nun da
at ri yal kon trak si yon la ak tif ola rak sol ven tri kül
içi ne atı lan ka nın ven tri kül du va rı na çar pa rak
ha la açık du ran AV ka pak la rı tit reş tir me si ile
olu şur. Dör dün cü se sin olu şu mu at ri yal kon t-
rak si yo na bağ lı ol du ğu için sa de ce si nus rit min -
de olan ki şi ler de du yu lur. Genç ler de
du yul ma sı ola ğan ol ma mak la bir lik te gö rü nür -
de sağ lık lı or ta yaş lı ve yaş lı in san lar da du yu -
la bi lir. Ge nel lik le ra hat du yu lan dör dün cü se sin
ne de ni nin ven tri kül komp li an sın da ki azal ma
(di yas to lik dis fonk si yon) ol du ğu dü şü nü lür ve
eko kar di og ra fik bul gu lar da bu gö rü şü des tek -
le mek te dir. Dör dün cü se sin ta şi kar di ile bir lik -
te bu lun ma sı at ri yal gal lop (ga lo) ola rak
isim len di ri lir ve sol ven tri kül kli nik di yas to lik
ye ter siz li ği nin bul gu su dur. Hi per tan si yon, aort
dar lı ğı, hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ve ko ro ner
ar ter has ta lı ğı gi bi du rum lar da sık gö rü lür. Pul-
 mo ner hi per tan si yon ve pul mo ner dar lık gi bi
du rum lar da da sağ ven tri kü ler at ri yal ga lo ya
rast la na bi lir. Pul mo ner at ri yal ga lo de rin ins pi -
ri um la şid det le nir.

Ta şi kar di ne de niy le di yas to lün kı sal ma sı
so nu cun da at ri yal ve ven tri kü ler ga lo bir le şe -
rek tek ve kuv vet li bir ses oluş tu ra bi lir ve bu
da “sum mas yon ga lo su ” adı nı alır.

5. Ek Kalp Ses le ri:
a. Sis to lik klik ler: Sis tol sı ra sın da işi ti len ek

ses ler sis to lik klik adı nı alır. Sis tol or ta sın da
işi ti len klik le re en sık mit ral ka pak pro lap -
su sun da rast la nır sa da, na di ren plö ro -
perikar di yal ve pe ri kar di yo di yaf rag ma tik
ya pı şık lık lar, pe ri kar dit, sol pnö mo to raks,
me di yas ti nal am fi zem gi bi kalb dı şı ne den -
ler ne de niy le de sap ta na bi lir ler. Ejek si yon
kli ği 1. ses ten he men son ra or ta ya çı kar ve
aort ve pul mo ner ka pak la rın dar lık la rı ile
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Şekil 4-26. İkinci ses çiftleşmesinin tipleri ve şekilleri (http://depts.washington.edu/physdx/heart/tech1.html’den değiştirilerek alın-
mıştır).

Tip İnspirium Ekspiryum Neden

Normal veya fizyolojik

Geniş sabit çiftleşme Atrial septal defekt

Solunumla değişen geniş çiftleşme Pulmoner stenoz, sağ dal bloku

Paradoks çiftleşme Hipertrofik kardiyomiyopati



aort kö kü ve pul mo ner ar ter ge niş le me sin de
du yu lur. Ka pak dar lık la rın da klik oluş ma sı
için ka pa ğın ha re ket li ol ma sı ge rek li dir. Kal-
 si fik, ile ri fib ro tik, ya pı şık ve ha re ket siz ka-
 pak lar da klik du yul maz. Aor tik ejek si yon
kli ği apek se, pul mo ner ejek si yon kli ği tri-
 küs pid oda ğa ya yı la bi lir. Ka pak ta dar lık ne
ka dar faz lay sa klik bi rin ci se se o ka dar ya-
 kın dır.

b. Açıl ma se si (“O pe ning sna p”): Nor mal ko-
 şul lar da mit ral ve tri küs pit ka pa ğın açıl-
 ma sın da ses işi til mez. Bu na kar şı lık, mit ral
ve tri küs pid dar lık la rın da du yu lan açıl ma
se si, ko mis sür ler de ya pı şık lık gös te ren ka-
 pa ğın sü rat li do luş fa zı nın baş lan gı cın da
bir yel ken gi bi ge ril me si ve tit reş me si dir.
Açıl ma se si nin işi ti le bil me si için, tıp kı
ejek si yon klik le rin de ol du ğu gi bi ka pa ğın
ha re ket li ol ma sı ge rek li dir. Kal si fik, ile ri
fib ro tik, ya pı şık ve ha re ket siz ka pak lar da
açıl ma se si or ta dan kay bo lur. Mit ral ka-
 pak ta dar lık dı şın da er ken di yas to lik akım
hı zı nın yük sek ol du ğu du rum lar da (mit -
ral ye ter siz li ği, pa tent duc tus ar te ri ozus,
ge niş sol-sağ şant lı ven tri kü ler sep tal de-
 fekt) mit ral ka pak la rın ani den ge ril me si ile
açıl ma se si or ta ya çı ka bi lir. Mit ral açıl ma
se si en net ola rak pre kor di yum or ta sın da
du yu lur. Or ga nik ve ya fonk si yo nel tri küs -
pid dar lı ğın da da ster nu mun sağ alt ke na -
rın da ve ster nok si fo id bir leş me ye rin de
tri küs pit açıl ma se si işi ti lir.

c. Tu mor plop: Sol at ri yal mik so ma da işi ti len
tü mör se si açıl ma se si ne ben zer. Eko kar -
di yog ra fik in ce le me se sin at ri yal sep tu ma
bağ lı tü mö rün di yas tol de mit ral ka pak tan
hız la sol ven tri kül içi ne doğ ru sar kar ken
ani den dur ma sı ile oluş tu ğu nu gös ter miş -
tir.

d. Pe ri kar di yal ses (knock): Kons trik tİf pe ri -
kar dit va ka la rı nın %70’in de işi ti len pe ri kar -
di yal ses, ka lın laş mış ve ge ril me si azal mış
pe ri kar dın sü rat li ven tri kül do luş fa zın da
ani den ge ril me si ile ven tri kül do luş hı zı nın
bir den dü şü şü ne bağ lı dır. Bu ses er ken 3. ses
ola rak ad lan dı rı lır ve sol ven tri kül hi per tro -
fi si ve akut mi yo kard in fark tü sü gi bi ağır di-
 yas to lik ye ter siz lik ya ra tan du rum lar da da
du yu la bi lir.

e. Di ğer kalb içi ses ler: Kalb pil le ri ne bağ lı
ola rak mit ral ve tri küs pid oda ğın da yük-
 sek fre kans lı pre sis to lik klik tar zın da ses ler
işi ti te bi lir. Bu ses le rin sol in ter kos tal ve
pek to ral ade le nin ka sıl ma sı na bağ lı ol du -
ğu zan ne dil mek te dir. Ka te ter elek tro dun
kö tü yer le şi mi ve ka te te rin sağ ven tri kül
sep tu mu na çarp ma sı da ses oluş tu ra bi lir.

Ya pay ka pak lar da ise pro tez le rin ti pi ne
bağ lı ol mak üze re şid de ti ve ka li te si de ği -
şen yük sek fre kans lı ses ler du yu lur. Top-
ka fes ti pi ka pak lar da açıl ma ve ka pan ma
kli ği net ola rak du yu lur ken, disk ka pak ta
yal nız ka pan ma şı kır tı sı işi ti lir. Bi yop ro -
tez ler de ka pan ma se si nor ma le ya kın özel-
 lik le olup, açıl ma ses siz ce olu şur. Se sin
oluş ma sı to pun ve ya dis kin açı lış ta ka fe se
ve ya  des te ğe ka pa nır ken  di kiş hal ka sı na
çarp ma sı na  bağ lı dır.

ÜÜffüü  rrüümm  lleerr

Ta nım ve Üfü rüm le rin Ge nel Özel lik le ri

Üfü rüm ler kalp ses le rin den fark lı ola rak uzun sü-
 re li ses ler dir ve tür bü lan akı mın vas kü ler sis te min
du var la rı na çar pa rak oluş tur du ğu vib ras yon lar -
dan kay nak la nır. Ka nın kalp boş luk la rı ve bü yük
da mar lar da ki tür bü lan sı, üfü rüm le rin baş lı ca oluş
me ka niz ma sı nı mey da na ge ti rir. Kan akı mın da ki
tür bü lans bir kaç şe kil de olu şa bi lir: Ka nın dar bir
alan dan geç me si, akım yo lu üze rin de ki dü zen -
sizlik ler, ya pı sal bir en gel ol mak sı zın sa de ce kan
akı mın da hız lan ma ve ya yu ka rı da ki le rin kom bi -
nas yo nu tür bü lans se be bi dir. 

Kalp ses le rin de ol du ğu gi bi, üfü rüm le rin kalp
sik lu su için de ki yer le ri nin lo ka li zas yo nu önem
ta şır. Ay rı ca üfü rüm le rin şid de ti, fre kan sı, kon fi -
gü ras yo nu, ya yı lı mı, ni te li ği ve sü re si nin de ay rı
ay rı be lir len me si ge re kir. 
a. Üfü rüm le rin şid de ti: Üfü rüm le rin şid de ti

1’den 6’ya ka dar de ği şen de re ce ler de de ğer len -
di ri lir ve ge nel lik le 1/6, 2/6 vs gi bi oran lar la ifa -
de edi lir. Bi rin ci de re ce de (1/6) bir üfü rüm
an cak güç lük le du yu la bi lir. İkin ci de re ce de ki
(2/6) üfü rüm yi ne ha fif şid det te ol ma sı na rağ-
 men ra hat ça du yu la bi lir. Üçün cü de re ce de ki
(3/6) üfü rüm or ta şid det te dir. Dör dün cü de re -
ce de ki (4/6) şid det li dir. Da ha güç lü olan be şin -
ci de re ce de ki (5/6) üfü rüm de ri ye ste tes kop
ke na rı nın te ma sın da bi le du yu la bi lir. En şid-
 det li üfü rü mü tem sil eden al tın cı de re ce de ki
(6/6) üfü rüm ste tes kop de ri ye te mas et me den
ya kın laş tı rıl dı ğın da da hi du yu la bi lir. 4/6 ve
üze rin de ki şid det ler de du yu lan üfü rüm le re
pal pas yon da alı nan yük sek fre kans lı tit re şim
(“t ri l”) eş lik eder. 3/6’nın üze rin de ki şid det te
ger çek le şen üfü rüm ler de he men dai ma or ga -
nik bir tu tu lum söz ko nu su dur. Şid det li üfü-
 rüm ler kalp odak la rın tü mün de du yu la bi lir.
Bu du rum da üfü rü mün en şid det li du yul du ğu
ye rin be lir le ne bil me si için ste tes kop odak lar
ara sın da kay dı rı la rak de vam lı os kül tas yon ya-
 pı lır. Ay nı yön tem üfü rü mün ya yı lım lo ka -
lizas yo nu nu be lir le me de de kul la nı lır.
Üfü rü mün şid de ti ile lez yo nun ağır lık de re ce -
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si ara sın da her za man bir iliş ki bu lun maz. Kli-
 nik öne mi mi ni mal dü zey de olan kü çük bir
ven tri kü ler sep tal de fekt ten yük sek gra di ent ile
ger çek le şen ge çiş şid det li bir üfü rü me yol açar-
 ken; sağ ve sol ven tri kül le rin ba sınç la rı nın bir-
 bi ri ne yak laş tı ğı cid di he mo di na mik öne me
sa hip ge niş ven tri kü ler sep tal de fekt üfü rü mü -
nün şid de ti da ha dü şük ola cak tır. Üfü rü mün
şid de ti ni ar tı ran en önem li hu sus ka nın akım
hı zı ve bu na bağ lı ola rak ge li şen tür bü lan sın
şid de ti dir. Obe zi te, am fi zem, pe ri kar di yal ve
plev ral sı vı ar tış la rı ger çek te şid det li olan üfü-
 rü mün da ha za yıf du yul ma sı na yol açar lar. Bu -
na kar şı lık za yıf ve as te nik ya pı lı ki şi ler de
üfü rüm da ha kuv vet li du yu la cak tır. 

b. Üfü rü mün fre kan sı: Üfü rü mün fre kan sı nı
baş lı ca gra di en tin se vi ye si ve akı mın mik ta rı
be lir ler. Yük sek gra di ent da ha yük sek fre kan-
s lı üfü rüm le re yol açar. Bu na kar şı lık da ha
yük sek akım lar ge nel lik le dü şük ve or ta fre-
 kans lı üfü rüm ler üre tir. Yük sek gra di en tin
yük sek akım la bir lik te ol du ğu üfü rüm ler (aort
dar lı ğı) or ta se vi ye de fre kan lar oluş tu rur ve
ge nel lik le sert ve ha şin ka rak ter de dir. Yük sek
gra di ent ve dü şük akım kom bi nas yo nu (aort
ye ter siz li ği) ise “üf le yi ci ” ni te lik te yük sek fre-
 kans lı üfü rüm le re yol açar. Bu na kar şı lık ya -
vaş akım hı zı ve nis be ten dü şük gra di ent li
mit ral dar lı ğı nın üfü rü mü (di yas to lik rul man)
dü şük fre kans lı di yas to lik üfü rüm le re ör nek -
tir. Di ğer yan dan, ste tes ko pun çan kıs mı nın
dü şük fre kans lı, di yaf ram kıs mı nın ise yük sek
fre kans lı üfü rüm ler için da ha uy gun ol du ğu
unu tul ma ma lı dır.  

c. Üfü rü mün za ma nı ve kon fi gü ras yo nu: Üfü-
rüm le ri du yul duk la rı za ma na gö re sis to lik, di-
yas to lik, sis to lo-di yas to lik ve de vam lı
üfü rüm ler şek lin de ayır mak müm kün dür. De-
 vam lı üfü rüm ler sis tol de baş la yıp ke sin ti siz bir
şe kil de 2. se si de ör te rek di yas to le kadar de vam
eder; bu na kar şı lık sis to lo-di yas to lik üfü rüm -
ler de sis tol ve di yas tol de ay rı ayrı üfü rüm du-
 yu lur ve ge nel lik le 2. ses ör tül me miş tir. Sis to lik
ve ya di yas to lik üfü rüm ler bu faz la rın ta ma mı
ve ya bir kıs mın da du yu la bilir. Sis to lik üfü rüm -
ler er ken sis to lik, mid sisto lik, geç sis to lik ola bi -
lir ve ya sis to lün ta ma mın da du yu la bi lir
(pan sis to lik ve ya ho lo sis to lik). Ben zer du rum
di yas to lik üfü rümler için de ge çer li dir. Üfü rüm
za man la ma sın da –nor mal kalp hı zın da- sis to -
lün di yas tol den da ha kı sa olu şu, ka ro tis nab zı
ve kalp ta ba nın da 2. se sin 1. ses ten da ha şid det -
li ol ma sı gi bi ipuç la rın dan ya rar la nı la bi lir. Üfü-
 rü mün şek li lez yo nun tü rü ne iliş kin ipuç la rı
ve re bi lir. Bi rin ci ses ten son ra baş la yıp şid de ti
ya vaş ça ar tan ve tek rar aza lıp ikin ci ses den ön -
ce son la nan mid sis to lik üfü rüm ler (“c res cen do-

dec res cen do ”) ge nel lik le sol ve ya sağ ven tri kü -
lün ejek si yon (aort dar lı ğı, pul mo ner dar lık,
ma sum ejek si yon üfü rüm le ri vs) üfü rüm le ri dir.
Bi rin ci ses le yük sek şid det te baş la yıp ay nı şid-
 de ti sis tol bo yun ca ko ru yan ve ikin ci se si ör ten
üfü rüm ler (ho lo-sis to lik) ge nel lik le at ri yo ven -
tri kü ler ka pak la rın ye ter siz lik üfü rüm le ri dir.
Se mi lu nar ka pak la rın ye ter siz li ği ne bağ lı er ken
di yas to lik üfü rüm ler ise ge nel lik le yük sek şid-
 det te baş la yıp git tik çe aza lan (“dec res cen do ”)
ka rak ter de dir (Şe kil 4-27).

d. Üfü rü mün ka li te si: Lez yo nun tü rü ne gö re
fark lı ses ka li te sin de ki üfü rüm le rin du yul ma -
sı müm kün dür. Bu na gö re üfü rüm ler ka ba,
ha şin, tır ma la yı cı, üf le yi ci, mü zi kal ve mar tı
se si ni an dı ran özel lik ler de ola bi lir. Yük sek fre-
 kans lı ses ler ise ge nel lik le üf le yi ci ve da ha mü-
 zi kal ka rak ter de ol ma ya eği lim li iken, dü şük
fre kans lı ses ler da ha ka ba ve ha şin ni te lik te dir.
Söz ge li mi aort ye ter siz li ği nin yük sek fre kans -
lı üf le yi ci er ken di yas to lik üfü rü mü bir kam-
 yo nu nun ta şı dı ğı ku mu ani den bo şalt ma sı na
ben ze ti le bi lir. Mit ral dar lı ğı nın dü şük fre kan-
s lı mid di yas to lik rul ma nı ise tah ta bir te ker le -
ğin taş lı bir yol da yu var lan ma se si ni an dı rır.
Ba zı mit ral ka pak pro lap sus lu has ta lar da mar -
tı se si ne ben zer bir üfü rüm du yu lur.

e. Üfü rüm le rin bu özel lik le ri üfü rüm ti pi ve lez-
 yon tü rü nün ta nım lan ma sın da ol duk ça fay-
 da lı dır.

Üfü rüm le rin de ğer len di ril me sin de aşa ğı -
da ki hu sus lar dik ka te alın ma lı dır:

• Üfü rüm le rin de ğer len di ril me sin de ste tes ko -
pun her iki yö nü de kul la nıl ma lı dır

• Ste tes kop odak lar ara sın da ha fif çe kay dı rı la rak
de vam lı os kül te edil me li; böy le ce üfü rü mün en
şid det li du yul du ğu ve en iyi ya yıl dı ğı alan lar
be lir len me li dir.

• Has ta stan dart os kül tas yo nun ya nı sı ra fark lı
po zis yon lar da da os kül te edil me li; ge re ğin de
üfü rüm le rin şid de ti ni et ki le ye cek ma nev ra la ra
mü ra ca at edil me li dir. 

Sis to lik Üfü rüm ler

Sis to lik üfü rüm le rin önem li bir kıs mı nı ven tri kül -
le rin çı kış yol la rın dan kay nak la nan mid sis to lik
ejek si yon üfü rüm le ri ve AV ka pak la rın pan sis to lik
ve ya er ken sis to lik ve geç sis to lik özel lik ler de ki ye-
 ter siz lik üfü rüm le ri oluş tu rur (Tab lo 4-7). Mid sis -
to lik ve er ken sis to lik üfü rüm ler ikin ci ses den ön ce
son la nır lar; Pan sis to lik ve geç sis to lik üfü rüm ler ise
sol ta raf tan kay nak lan dık la rın da aort ka pan ma se -
si (A2)’ne, sağ ta raf tan kay nak lan dık la rın da ise
pul mo ner ka pan ma se si (P2)’ne ka dar uza nır lar.
a. Mid sis to lik üfü rüm ler (sis to lik ejek si yon

üfü rüm le ri): Mid sis to lik üfü rüm ler ge nel lik le
sol ve sağ ven tri kü lün çı kış yo lu ile il gi li fonk-
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 si yo nel ve ya ya pı sal se bep ler den kay nak la nan
ejek si yon üfü rüm le ri dir. Bi rin ci ses ten son ra
sol ve sağ ven tri kül ba sınç la rı nın sı ra sıy la aort
ve pul mo ner ba sınç la ra ulaş ma sı na ka dar ge -
çen izo vo lü mik kon trak si yon za ma nı ka dar bir
ge cik me ile baş lar lar; ven tri kül le rin ejek si yon
ba sın cı na pa ra lel ola rak şid det le ri ar tar; da ha
son ra şid de ti aza lan üfü rüm –sol ve sağ ven tri -

kü lün ba sın cı sı ra sıy la aort ve pul mo ner ba-
 sınç la rın al tı na in di ğin de-A2 ve ya P2’den ön ce
son la nır (“c res cen do-dec res cen do ”); (Şe kil 4-
27A). Ba zı mit ral ye ter siz li ği tip le rin de de üfü-
 rüm mid sis to lik ka rak ter de ola bi lir.  

Mid sis to lik üfü rüm le ri ço ğu ma sum üfü-
 rüm ve ya akım hı zı nın ar tı şı na bağ lı üfü rüm -
ler dir. Bu se bep le mid sis to lik üfü rüm söz
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Midsistolik üfürümler • Midsistolik ejeksiyon üfürümleri
- Masum üfürümler
- Yüksek akım üfürümleri (anemi, hamilelik, hipertiroidi vs)
- Aort darlığı (valvüler, supravalvüler, subvalvüler)
- Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati
- Pulmoner darlık (valvüler, infundibuler)
- Aort kökü dilatasyonu
- Pulmoner arter dilatasyonu

• Midsistolik üfürüm oluşturan bazı mitral yetersizlikleri

Pansistolik üfürümler • Mitral yetersizliği
• Triküspid yetersizliği
• Ventriküler septal defekt

Erken sistolik üfürümler • Triküspid yetersizliği
• Ventriküler septal defekt (küçük ventriküler septal defekt veya pulmoner
hipertansiyonlu geniş ventriküler septal defekt)

• Akut ciddi mitral yetersizliği

Geç sistolik üfürümler • Mitral kapak prolapsusu

Tablo 4-7. Sistolik Üfürümlerin Sınıflandırılması

Şekil 4-27. Başlıca üfürüm şekilleri şematik olarak görülmektedir. Midsistolik “crescende-decrescendo” tipi üfürümler sis-
tolik ejeksiyon üfürümü olarak da isimlendirilir; 1. ve 2. sesi gizlemezler (A). Pansistolik veya holosistolik üfürümler 1. ses
ile birlikte başlar ve şiddetini sistol boyunca koruyarak 2. sese kadar devam ederler ve genellikle 2. sesi gizlerler (B). Se-
miluner kapakların yetersizlik üfürümü 2. sesle birlikte başlayan ve şiddeti gittikçe azalan (“decrescendo”) proto-diyastolik
üfürümdür (C). Sistolo-diyastolik üfürümde sistol ve diyastolde ayrı ayrı üfürümler mevcuttur; 2. ses genellikle örtülmez (D).
Devamlı üfürümde sistolde başlayıp diyastolde devam eden ve 2. sesi örten bir üfürüm söz konusudur (E). Mitral darlığı-
nın başlıca oskültasyon bulguları: 1. sesin şiddetlenmesi, mitral açılma sesi (OS: “opening snap”) middiyastolik rulman ve
geç diyastolik üfürüm (şiddetlenme)’den oluşur (F).

A

B

C

S2 S1S1 S2 S1

OS

S1

D

E

F



ko nu su ol du ğun da fonk si yo nel ve ya pı sal kay-
 nak lı üfü rüm le rin ayırt edil me si önem ka za nır.
Ma sum üfü rüm ler bir kaç fark lı du rum da mey-
 da na ge le bi lir. Ço cuk la rın ya rı sı na ya kı nın da
ma sum üfü rüm du yu la bi lir. Ço cuk lar da du yu-
 lan üfü rü mün kay na ğı tam ola rak bi lin me -
mek le bir lik te, el de ki bul gu lar üfü rü mün sol
kalp kay nak lı ejek si yo nun oluş tur du ğu tit re -
şim le re bağ lı ol du ğu nu des tek le mek te dir (Still
üfü rü mü). Sol ven tri kül ya lan cı (“fal se ”) ten-
 do nu var lı ğın da da ma sum üfü rü mün du yu la -
bi le ce ği bil di ril miş tir. Üfü rüm en iyi
ster nu mun sol ke na rın da 2.-4. in ter kos tal ara-
 lık lar da du yu lur. Or ta ve ile ri yaş ta ki eriş kin -
ler de, özel lik le hi per tan si yon ze mi nin de aort ta
olu şan ha fif skle ro tik de ği şik lik ler ve kıv rım lı -
lı ğın ar tı şı se be biy le apeks te da ha iyi du yu lan
mü zi kal ka rak ter de di ğer bir ma sum üfü rüm
ti pi da ha var dır. Ma sum üfü rüm le rin şid de ti
ge nel lik le 3/6’nın al tın da dır; üfü rü me “t ri l” eş -
lik et mez. Or ga nik ejek si yon üfü rüm le rin den
fark lı ola rak ma sum üfü rüm ler da ha kı sa sü re -
li dir ve üfü rüm şid de ti er ken sis tol de zir ve ya -
par. Bir üfü rü mün ta ma men ma sum ola rak
ni te len me si için kar di yo vas kü ler mu aye ne ve
in ce le me le rin her han gi bir pa to lo ji yi gös ter -
me me si ge re kir. 

Kan akım hı zı nın ar tı şı, do la şı mın hız lan -
ma sı ve/ve ya ven tri kül le rin vo lüm yü kü nün
art ma sı hal le rin de de sık lık la mid sis to lik üfü-
 rüm du yu lur. Bu tür üfü rüm le re “fonk si yo nel
sis to lik ejek si yon üfü rüm le ri ” (yük sek akım
üfü rüm le ri) de nir. Üfü rü mün şid de ti 3/6 –
4/6’ya ula şa bi lir. Ane mi, hi per ti ro idi, be ri be ri,
Pa get has ta lı ğı, ateş, eg zer siz, pe ri fe rik ar te ri -
ove nöz fis tül ve ha mi le lik bu ni te lik te ki üfü-
 rüm le re yol aça bi lir. At ri yal sep tal de fekt de sağ
ta raf vo lüm yü kü ne yol aça rak bu tür bir üfü-
 rüm oluş tu rur. Aort ye ter siz li ği de sol ven tri -
kül de di yas to lik ve sis to lik vo lüm ar tı şı ile
–a ort dar lı ğı ol mak sı zın- mid sis to lik üfü rüm
mey da na ge ti rir. Atım vo lü mü nü ar tı ra rak
mid sis to lik ejek si yon üfü rü mü oluş tu ran di ğer
bir du rum kalp hı zı nı be lir gin ola rak azal tan
at ri yo ven tri kü ler blok lar ve ya si nus dü ğü mü
dis fonk si yo nu dur. 

Aort dar lı ğı or ga nik kö ken li mid sis to lik
üfü rüm le rin pro to ti pi dir. Or ta fre kans lı ka ba
ve ha şin bir üfü rüm dür. Üfü rü mün şid de ti ve
uzun lu ğu ile aort dar lı ğı nın de re ce si ara sın da
iyi bir ko re las yon var dır. Aort dar lı ğı cid di leş -
tik çe üfü rü mün zir ve nok ta sı geç sis to le doğ ru
ka yar. En şid det li ola rak aort oda ğın da du yu -
lan aort dar lı ğı üfü rü mü ti pik ola rak bo yu na
doğ ru ya yı lır. Üfü rüm ka ba kom po nent le rin -
den arın mış ola rak apeks te da ha mü zi kal ve
yük sek fre kans lı ola rak du yu la bi lir; hat ta yaş-

 lı lar da apeks te ki üfü rüm da ha be lir gin ola bi lir
(Gal la ver din bul gu su). Aort dar lı ğı üfü rü mü
uza mış sik lus ara lık la rın dan son ra (eks tra sis -
tol son ra sı, at ri yal fib ri las yon da uzun RR ara-
 lık la rı nı ta ki ben) şid det le nir; bu na kar şı lık
sik lus uzun luk la rın da ki de ği şik lik mit ral ye ter-
 siz li ği üfü rü mün de her han gi bir et ki ye yol aç -
maz. Er ken sis to lik val vü ler ejek si yon se si, aort
dar lı ğı nın kon je ni tal val vü ler tür de ol du ğu na
işa ret eder. Yaş lı lar da ki de je ne ra tif kal si fik aort
dar lı ğı nın cid di ye ti art tık ça sol ven tri kül ejek-
 si yo nu uzar, 2. ses ters çift le şir ve A2 ha fif ler.
İle ri ev re ler de ven tri kül fonk si yon la rı bo zu lup
kalp de bi si azal dı ğın da üfü rü mün şid de ti de
aza lır.

Pul mo ner dar lık üfü rü mü de aort dar lı ğı
üfü rü mü ne ben zer özel lik ler de bu de fa sağ
kalp te mey da na ge lir. Dar lık şid det len dik çe
üfü rü mün zir ve si geç sis to le doğ ru ka yar; sağ
ven tri kül ejek si yo nu nun uza ma sı na bağ lı ola-
 rak A2-P2 ara sı açı lır (ge niş 2. ses çift leş me si)
ve P2 ha fif ler. İzo le in fun di bu ler dar lık ta pul-
 mo ner ejek si yon se si ge nel lik le yok tur; ya nı -
sı ra ha fif va ka lar dı şın da P2 du yu la maz.  

Obs trük tif tip te ki hi per tro fik kar di yo mi -
yo pa ti nin mid sis to lik üfü rü mü en iyi ster nu -
mun sol ke na rı bo yun ca ve ya me zo kar di yak
böl ge de du yu lur. Aort dar lı ğı nın ak si ne ge-
 nel lik le bo yu na ya yıl maz. Cid di obs trük si -
yon da he men dai ma eş lik eden mit ral
ye ter siz li ği nin apeks te ki pan sis to lik üfü rü mü
ayı rı cı ta nı da yar dım cı ola bi lir. Aort dar lık lı
has ta la rın (sup ra val vü ler tip dı şın da) ço ğu na
eş lik eden aort ye ter siz li ği üfü rü mü ne hi per -
tro fik kar di yo mi yo pa ti de is tis na lar dı şın da
rast lan maz. Hi per tro fik obs trük tif kar di yo mi -
yo pa ti nin üfü rü mü nün po zis yon ve ma nev -
ra la ra ben zer üfü rüm ler den fark lı ce vap
ver me si de ayı rı cı ta nı da önem li dir (bkz: üfü-
 rüm le rin po zis yon ve ma nev ra la ra ce va bı). 

b. Pan sis to lik üfü rüm ler: Pan sis to lik üfü rüm le -
rin baş lı ca se bep le ri mit ral ve tri küs pid ye ter -
siz lik le ri dir. Mit ral ye ter siz li ğin de üfü rü mün
en şid det li du yul du ğu yer apeks tir ve üfü rüm
kol tuk al tı na doğ ru ya yı lır. Pos te ri or pa pil ler
ka sın is ke mi ve ya nek ro zu se be biy le olu şan
mit ral ye ter siz li ğin de ye ter siz lik akı mı ar ka ya
doğ ru yö ne le ce ğin den üfü rü mün ya yı lı mı kol-
 tuk al tın dan çok kalp ta va nı na doğ ru dur. Mit-
 ral ye ter siz li ği üfü rü mü so lu num ve ya sik lus
uzun luk la rın da ki de ği şik lik ler den et ki len mez
ve ya üfü rü mün şid de tin de ki de ğiş me mi ni mal
dü zey de dir. Cid di mit ral ye ter siz li ğin de du yu-
 lan 3. ses ve 3. se si ta ki be den kı sa mid di yas to -
lik rul man sol kalp ye ter siz li ği ve ya mit ral
dar lı ğı nı de ğil, mit ral ye ter siz li ği nin cid di ol-
 du ğu nu gös te rir. 
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Tri küs pid ye ter siz lik le ri nin ço ğu sağ ven tri -
kül yük len me si ne bağ lı ola rak ge liş miş fonk si -
yo nel ye ter siz lik ler dir. Tri küs pid ye ter siz li ği nin
pan sis to lik üfü rü mü en iyi sol ster nal ke na rın
alt kıs mın da du yu lur. Sağ ven tri kül sa at yö nü
(“c lock wi se ”) ro tas yo nun da üfü rü mün ye ri
apek se doğ ru ka yar. Ben zer özel lik le ri se be biy -
le mit ral ve tri küs pid ye ter siz li ği üfü rüm le ri nin
ayırt edil me le ri önem li dir. De rin ins pi ri um da
olu şan in tra to ra sik ba sın cın ne ga tif li ği va sı ta -
sıy la bü yük ven ler den sağ kalp do lu şu ar tar;
ya nı sı ra pul mo ner komp li yans da da ar tış mey-
 da na ge lir. De rin ins pi ri um da ki bu de ği şik lik -
ler le sağ kalp te mey da na ge len be lir gin vo lüm
ar tı şı tri küs pid üfü rü mü nün şid de tin de ar tı şa
yol açar (Car val lo be lir ti si). Bu na kar şı lık so lu -
nu mun mit ral ye ter siz li ği üfü rü mü ne et ki si mi-
 ni mal dü zey de dir. Di ğer yan dan, cid di sağ
ven tri kül ye ter siz li ği nin ge liş me si ile so lu nu -
mun sağ kal be et ki le ri de or ta dan kal ka bi lir.
Mit ral ye ter siz li ğin de ol du ğu gi bi cid di tri küs -
pid ye ter siz li ğin de de ile ri ev re ler de sağ ven tri -
kül kay nak lı 3. ses ve mid di yas to lik üfü rüm
ge li şe bi lir.  

Ven tri kü ler sep tal de fek tin pan sis to lik üfü-
 rü mü en iyi ster nu mun sol 4.-5. in ter kos tal
ara lı ğın da du yu lur. Apek se ya yıl ma ma sı ve
sağ ta ra fa ya yı lım eği li min de ol ma sı ile mit ral
ye ter siz li ğin den, so lu num la üfü rüm şid de tin -
de be lir gin bir de ği şik lik gö rül me me siy le de
tri küs pid ye ter siz li ğin den ay rı lır. Ven tri kü ler
sep tal de fekt üfü rü mü nün şid de ti ile lez yo -
nun cid di ye ti ara sın da iliş ki yok tur. Kü çük bir
ven tri kü ler sep tal de fekt, sol ve sağ ven tri kül -
ler ara sın da ki yük sek gra di ent se be biy le şid-
 det li bir üfü rü me yol aça bi lir. Bu na kar şı lık,
de fek tin ol duk ça ge niş ol du ğu ve ven tri kül
ba sınç la rı nın eşit len me ye doğ ru git ti ği ile ri
ev re ler de ki va ka lar da üfü rü mün sü re si da ha
kı sa; şid de ti ise da ha dü şük tür. “Ei sen men -
ger” komp lek si nin ge liş me si ha lin de ise ven-
 tri kü ler sep tal de fekt üfü rü mü kay bo lur.
Pul mo ner hi per tan si yon ve sağ kalp ye ter siz -
li ği ne os kül tas yon bul gu la rı ön pla na çı kar.

c. Er ken sis to lik üfü rüm ler: Sis to lün er ken dö-
 ne min de üfü rüm du yul ma sı ol duk ça sey rek -
tir. Er ken sis to lik üfü rüm ya pan du rum lar
akut mit ral ye ter siz li ği, or ga nik tri küs pid ye-
 ter siz li ği ve kü çük müs kü ler ven tri kü ler sep-
 tal de fekt tir. 

Kor da rüp tü rü, in fek tif en do kar dit gi bi akut
mit ral ye ter siz li ği nin ge liş ti ği du rum lar da sol
ven tri kül he nüz ba sınç ve vo lüm adap tas yo nu -
nu ger çek leş ti re me miş olan sol at ri yu ma kar şı
ka sı lır; bu şart lar da hız la yük se len sol at ri yal
ba sın cı mit ral ye ter siz li ği akı mı nın sis tol so nu -
na ka dar de vam et me si ne izin ver mez. Akut

mit ral ye ter siz li ği ne eş lik eden ge niş 2. ses çift-
 leş me si, P2 sert leş me si ve 4. ses; ben zer üfü rüm-
 ler den ayı rı cı ta nı da yar dım cı ola bi lir.

Or ga nik tri küs pid ye ter siz li ği na di ren gö-
 rü len bir ka pak tu tu lu mu dur ve ge nel lik le er -
ken sis tol de şid det li ol ma yan bir üfü rüm
mey da na ge ti rir. Üfü rü mün er ken sis to le sı-
 nır lı ol ma sı; baş lı ca nor mal sı nır lar da ki sağ
ven tri kül ba sın cı ile sağ at ri yum ve sağ ven-
 tri kül ara sın da ki gra di en tin çok dü şük ol ma -
sın dan kay nak la nır.

Kü çük müs kü ler ven tri kü ler sep tal de fekt
üfü rü mü; ven tri kül sis to lü iler le dik çe kon t-
rak si yo nun et ki siy le de fek tin de tı kan ma sı ile
sis to lün or ta sın da ve ya son la rı na doğ ru ke si -
lir. Bu tür bir mu aye ne bul gu su na sa hip müs-
 kü ler ven tri kü ler sep tal de fekt le rin ço ğu
spon tan ka pan ma eği li min de dir. 

d. Geç sis to lik üfü rüm ler: Geç sis to lik üfü rüm le -
rin en sık se be bi mit ral ka pak pro lap su su dur.
Mit ral ka pak pro lap su su nun üfü rü mü ne sis to -
lün or ta sın da ve ya geç fa zın da mey da na bir ve -
ya bir den faz la sa yı da ki “non-ejek si yon kli ği ”
ön ce lik eder. Da ha son ra baş la yan üfü rüm 2.
se se doğ ru ar tan (“c res cen do ”) ni te lik te ve mü-
 zi kal ka rak ter de dir. Mit ral ye ter siz li ği nin faz la
ol du ğu va ka lar da pro lap sus üfü rü mü pan sis -
to lik ni te lik te ola bi lir. Üfü rüm en iyi apeks te
du yu lur. Os kül tas yon bul gu la rı sık lık la fark lı
za man lar da ya pı lan mu aye ne ler de fark lı lık lar
gös te rir; hat ta ay nı mu aye ne de bi le in ter mi tan
ni te lik te ola bi lir. Sol ven tri kül vo lü mü nü azal-
 tan ma nev ra lar (aya ğa kalk ma, nit rat in ha las -
yo nu vs) klik ve üfü rüm da ha er ken mey da na
ge lir, üfü rüm şid det le nir; bu na kar şı lık sol ven-
 tri kül vo lü mü nü ar tı ran ani çö mel me gi bi ma-
 nev ra lar da klik ve üfü rüm ge ci kir (üfü rüm
kı sa lır).

Mit ral ye ter siz li ği nin pa pil ler kas dis fonk -
si yo nun dan kay nak lan dı ğı du rum lar da, mit ral
ye ter siz li ği üfü rü mü mid sis to lik ve ya geç sis-
 to lik ka rak ter de dir. Pa pil ler kas dis fonk si yo nu,
pa pil ler ka sın is ke mi si ve ya in fark tın dan kay-
 nak la na bi lir. Mit ral ka pak pro lap su sun da ol-
 du ğu gi bi, pa pil ler kas dis fonk si yo nu na bağ lı
üfü rüm de sık lık la ge çi ci ve ya in ter mi tant ni te -
lik te ola bi lir.  

Di yas to lik Üfü rüm ler

Di yas to lik üfü rüm ler baş lı ca se mi lu ner ka pak la -
rın ye ter siz li ği ve ya AV ka pak la rın dar lı ğı ile il-
 gi li dir (Tab lo 4-8).
a. Di yas to lik ye ter siz lik üfü rüm le ri: Di yas to lik

ye ter siz lik üfü rüm le ri nin baş lı ca ör ne ği aort
ye ter siz li ği dir. Aort ve sol ven tri kül di yas to lik
ba sınç la rı ara sın da ki be lir gin gra di ent se be biy -
le üfü rüm yük sek fre kans lı dır; A2’de en yük-
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 sek şid de tiy le baş lar ve di yas tol bo yun ca aort-
sol ven tri kül gra di en tin de ki azal ma ya pa ra lel
şe kil de şid de ti aza la rak (“dec res cen do ”) kay-
 bo lur. Ha fif de re ce de ki aort ye ter siz li ği üfü rü -
mü sa de ce er ken di yas to lik faz da du yu lur;
bu na kar şı lık or ta ve cid di aort ye ter siz li ğin de
üfü rüm 1. se se ka dar uza nır (ho lo di yas to lik).
Aort ye ter siz li ği üfü rü mü en be lir gin ola rak
ster nu mun sol ke na rın da 3.-4. in ter kos tal ara-
 lık lar da du yu lur. Üfü rü mün ster nu mun sağ
ke na rın da ya yıl ma sı; aort kö kü ile il gi li et yo lo -
ji yi dü şün dü rür. An cak aort kö kü di la tas yo nu -
na bağ lı üfü rüm le rin sa de ce kü çük bir
kıs mı nın ster nu mun sağ ta ra fı na ya yıl dı ğı unu-
 tul ma ma lı dır. Di ğer yan dan üfü rü mün mü zi -
kal ka li te de olu şu, aort ye ter siz li ği nin küs pis
per fo ras yo nu ile il gi li ola bi le ce ği ni dü şün dür -
me li dir. Yük sek fre kan sı ve yu mu şak ni te lik te
bir üfü rüm ol ma sı se be biy le aort ye ter siz li ği
üfü rü mü göz den ka ça bi lir. Bu se beb le aort ye-
 ter siz li ği üfü rü mü nü da ha be lir gin ha le ge tir -
mek için has ta otur tu lup öne doğ ru eği lir;
ste tes ko pun di yaf ra mı faz la bas tı rıl ma dan eks-
 pi ri um so nun da has ta ya ne fe si ni tu tu ma sı söy-
 le ne rek os kül tas yon ya pıl ma lı dır. Pe ri fe rik
vas kü ler re zis tan sın azal dı ğı du rum lar da aort
ye ter siz li ği üfü rü mü be lir gin ola rak ha fif ler;
bu na kar şı lık pe ri fe rik ar te ri yel re zis tan sı ar tır -
ma ya yö ne lik çö mel me gi bi ma nev ra lar la üfü-
 rüm şid det le nir. 

Or ta ve cid di dü zey de ki aort ye ter siz li ğin -
de yük sek vo lüm yü kü ne bağ lı ola rak –a ort
dar lı ğı eş lik et me se bi le- sis to lik ejek si yon üfü-
 rü mü ge li şir. Do la yı sıy la, aort ye ter siz li ğin de
yay gın ola rak du yu lan bu tür mid sis to lik üfü-
 rüm le rin her za man aort dar lı ğı nı gös ter me diği
unu tul ma ma lı dır. Aort ye ter siz li ğin de rast la -
nan di ğer bir os kül tas yon bul gu su, apeks te du-
 yu lan Aus tin Flint üfü rü mü dür. Aus tin Flint
üfü rü mü aort ye ter siz lik je ti nin mit ral ön küs pi-
 si ne yö ne le rek bu küs pi sin açı lı mı nı en gel le -

me si so nu cu fonk si yo nel bir mit ral dar lı ğı nı
oluş tur ma sı ile mey da na ge lir. Mid di yas to lik
rul man şek lin de du yu lan Aus tin Flint üfü rü mü
or ga nik mit ral dar lı ğı rul ma nı nı tak lid et mek le
bir lik te bu üfü rüm den a) mit ral açıl ma se si nin
ol ma ma sı, b) bi rin ci se sin şid det len me me si, c)
üçün cü se sin se sin var lı ğı, d) amil nit rit le üfü-
 rüm şid de ti nin azal ma sı (or ga nik mit ral dar lı -
ğı nın ak si ne) ve e) pre sis to lik şid det len me nin
ol ma ma sı ile ayır de di lir. 

Aort ye ter siz li ği üfü rü mü nün kı sa (er ken
di yas to le sı nır lı) ol ma sı ge nel lik le ye ter siz li ğin
ha fif dü zey de ol du ğu na işa ret eder. Bu nun la
bir lik te; akut cid di aort ye ter siz li ğin de de üfü-
 rüm di yas to lün or ta la rın da son la nır. Ani ge li -
şen aort ye ter siz li ğin de, yük sek vo lüm yü kü ne
adap te ola ma mış sol ven tri kü lün di yas to lik
ba sın cı sü rat le yük se lir ve di yas tol son lan ma -
dan di yas to lik ba sınç gra di en ti or ta dan kal kar.
Akut aort ye ter siz li ğin de mit ral ka pa ğın er ken
ka pan ma sı na bağ lı ola rak 1. se sin ha fif le me si
ve Aus tin Flint üfü rü mü nün geç sis to lik kom-
 po nen ti nin ol ma ma sı; kro nik aort ye ter siz li -
ğin den ayır de dil me si ne yar dım cı olur. 

Pul mo ner ye ter siz lik üfü rü mü ge nel lik le
(pri mer ve ya se kon der) cid di pul mo ner hi per -
tan si yon ze mi nin de pul mo ner ar ter di la tas yo -
nu na bağ lı ola rak ge li şir (“G ra ham Ste el l”
üfü rü mü). Özel lik le ri ba kı mın dan aort ye ter -
siz li ği üfü rü mü ne ben ze yen Gra ham Ste ell
üfü rü mü; a) eş lik eden pul mo ner hi per tan si -
yon bul gu la rı (sert P2, tri küs pid ye ter siz li ği vs);
b) ins pi ri um da şid det len me si ve c) amil nit rit
in ha las yo nu ile şid de ti nin art ma sı (aort ye ter -
siz li ği üfü rü mü amil nit rit ile ha fif ler) ile kro-
 nik aort ye ter siz li ğin den ay rı la bi lir. Di ğer
yan dan, ol duk ça na dir rast la nan or ga nik pul-
 mo ner ye ter siz lik üfü rü mü nün özel lik le ri hem
aort ye ter siz li ği, hem de Gra ham Ste ell üfü rü -
mün den be lir gin de re ce de fark lı dır. Or ga nik
pul mo ner ye ter siz lik üfü rü mü ol duk ça ha fif
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Diyastolik yetersizlik üfürümleri • Aort yetersizliği
(protodiyastolik; pandiyastolik) - Valvüler (romatizmal tutulum, dejeneratif, endokardit sonrası vs)

- Aort kökünde genişleme (hipertansiyon, anuloaortik ektazi, aort disseksiyonu vs)
- Konjenital (biküspid aorta, membranöz ventriküler septal defekte bağlı aort
yetersizliği)

• Pulmoner yetersizlik
- Valvüler (romatizmal tutulum, karsinoid sendrom, endokardit sonrası vs)
- Pulmoner kök genişlemesi (pulmoner hipertansiyon: “Graham Steell” üfürümü; 

idiyopatik dilatasyon)
- Konjenital (diğer lezyonlara eşlik ederek veya izole lezyon)

Diyastolik doluş üfürümleri • Mitral darlığı
(middiyastolik-presistolik) • Triküspid darlığı

• Yüksek akım üfürümleri 
• Austin Flint üfürümü 
• Carey-Coombs üfürümü

Tablo 4-8. Diyastolik Üfürümlerin Sınıflandırılması



şid det te, kı sa sü re li “c res cen do-dec res cen do ”
tar zın da ve da ha dü şük fre kans lı dır.  

b. Di yas to lik do luş üfü rüm le ri (Di yas to lik rul-
 man lar): Di yas to lik rul man lar at ri yo ven tri kü -
ler ka pak la rın or ga nik dar lı ğı, AV ka pak lar da ki
yük sek akım ve ya çok da ha na dir ola rak AV
ven tri kü le do lu şu en gel le yen tü mö ral olu şum -
lar se be biy le mey da na ge lir ler. Se mi lu nar ka-
 pak la rın di yas to lik ye ter siz lik üfü rüm le rin den
fark lı ola rak da ha geç (ven tri kü lün izo vo lü mik
re lak sas yon za ma nın dan son ra) baş lar lar ve
dü şük fre kans lı dır lar. Di yas to lik ye ter siz lik
üfü rüm le ri 1. se se doğ ru git tik çe ha fif ler iken,
mid di yas to lik faz da baş la yan di yas to lik do luş
üfü rüm le ri geç di yas tol (ve ya pre sis tol) de şid-
 det le ne rek 1. se se ula şır lar.

Mit ral dar lı ğı nın di yas to lik rul ma nı dü şük
fre kans lı ve gü rül tü lü yu var lan ma se si ne ben-
 zer ka li te de dir. En iyi apeks te du yu lur. Eg zer -
siz son ra sın da ve has ta sol ta ra fı na ya tı rı la rak
os kül te edil di ğin de be lir gin ha le ge lir. Mit ral
dar lı ğı nın di yas to lik rul ma nı er ken-mid di yas -
tol de olu şan mit ral açıl ma se si (AS) ile baş lar;
da ha son ra şid de ti bi raz aza lır; di yas tol so nun -
da ise şid de ti ar tar (pre sis to lik şid det len me).
Pre sis to lik şid det len me ön ce le ri at ri yal kon trak -
si yo na at fe dil mek te iken, ger çek me ka niz ma nın
er ken ven tri kü ler sis to le doğ ru prog re sif ola rak
da ra lan mit ral ori fis le ri se be biy le olu şan yük sek
akım dan kay nak lan dı ğı an la şıl mış tır. Ni te kim,
at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da da pre sis to lik
şid det len me gö rül me si bu gö rü şü des tek le mek -
te dir. Üfü rü mün şid de ti lez yo nun ağır lık de re -
ce sin den çok akım hı zı ile iliş ki li dir. Kar di yak
de bi nin be lir gin ola rak azal dı ğı ile ri ev re ler de ki
has ta lar da üfü rüm ha fif le yip kay bo la bi lir. Cid -
di kal si fi kas yon se be biy le mit ral küs pis le rin mo-

 bi li te si ta ma men or ta dan kalk tı ğın da ise mit ral
açıl ma se si ve sert 1. ses de or ta dan kal kar (ses -
siz mit ral has ta lı ğı). Di yas to lik üfü rü mün sü re -
si ile lez yo nun cid di ye ti ara sın da iyi bir
ko re las yon var dır. Mit ral dar lı ğı nın cid di ye ti ni
be lir le yen di ğer pa ra met re, sol at ri yum ba sın cı
ile ya kın dan iliş ki li olan A2 ile AS ara sın da ki sü-
 re dir. Sol at ri yum ba sın cı art tık ça A2-AS me sa -
fe si kı sa lır. Eg zer siz, amil nit rit uy gu la ma sı ve
mit ral ye ter siz li ğin de eş lik et me si mit ral dar lı -
ğı nın di yas to lik rul ma nı nı şid det len di rir. Bu na
kar şı lık, obe zi te, am fi zem ve cid di pul mo ner hi-
 per tan si yon ve kalp de bi si nin azal dı ğı di ğer du-
 rum lar da üfü rüm ha fif ler.  

Tri küs pid dar lı ğı nın  ster nu mun aşa ğı sın -
da, ksi fo id alan da du yu lur. Mit ral dar lı ğı nın
di yas to lik rul ma nın dan fark lı ola rak, mid di -
yas tol de şid de ti ön ce ar tan son ra aza lan ka rak -
ter de (“c res cen do-dec res cen do) bir üfü rüm dür.

At ri yo ven tri kü ler ka pak lar da yük sek akı -
ma yol açan du rum lar da 3. se sin eş lik et ti ği
mid di yas to lik rul man du yu la bi lir. Tri küs pid
ye ter siz li ği ve at ri yal sep tal de fekt sağ kalp te;
mit ral ye ter siz li ği ve ven tri kü ler sep tal de fek -
tin var lı ğı ha lin de ise sol kalp te mid di yas to lik
rul man du yu lur. Hi per ki ne tik du rum lar ve
atım vo lü mü nün art tı ğı AV tam blok gi bi has-
 ta lık lar da da yük sek akım mid di yas to lik rul-
 ma nı mey da na ge le bi lir.

Ca rey Co ombs üfü rü mü, akut ro ma tiz mal
ateş sı ra sın da mit ral val vü li te bağ lı ola rak du-
 yu lan kı sa sü re li di yas to lik rul man dır.  

De vam lı Üfü rüm ler

De vam lı (“con ti nu ou s”) üfü rüm ler sis tol de baş-
 la yıp 2. se si ör te rek di yas to lün ta ma mı ve bir kıs-
 mı na ya yı lan üfü rüm le ri ifa de eder (Tab lo 4-9).
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Lokal arteriyel lezyonlara bağlı devamlı • Aort koarktasyonu
üfürümler • Karotis darlıkları

• Periferik pulmoner darlıklar
• Renal arter darlıkları
• Femoral arter darlıkları

Şantlardan kaynaklanan • Sistemik veya pulmoner arteriovenöz şantlar
devamlı üfürümler • Patent duktus arteriozus

• Aorta-pulmoner pencere
• Cerrahi şantlar (Blalock şantı, Potts şantı vs)
• Pulmoner atrezi
• Sinus valsalva rüptürü
• Koroner arter fistülleri
• Sol ana koroner arterin pulmoner arterden kaynaklanması
• Veno-venöz şantlar 

Hızlı kan akımına bağlı • Venous hum
devamlı üfürümler • Mammary souffle

• Hipertiroidi
• Hemanjiyom
• Yoğun vaskülaritesi olan malign tümörler

Tablo 4-9. Devamlı Üfürümlerin Sınıflandırılması



De vam lı üfü rüm ler lo kal ar te ri yel dar lık lar dan,
hız lı do la şım dan ve ya ar te ri ove nöz şant lar dan
kay nak la na bi lir. 

Ge nel lik le ço cuk lar da yay gın ola rak du yu lan
ser vi kal ve nöz üfü rüm (“ve no us hu m”) hız lı do-
 la şım ile olu şan de vam lı üfü rüm le rin baş lı ca ör-
 ne ği dir. Otu ran ço cuk ta baş ak si is ti ka me te
çev ril di ğin de sup rak la vi kü ler çu kur da ko lay lık la
du yu la bi lir. Eriş kin ler de yük sek de bi li du rum lar
söz ko nu su ol du ğun da da il gi li üfü rüm olu şa bi -
lir. Ha mi le li ğin ikin ci ya rı sın da ve do ğum son ra -
sı er ken dö nem de her iki gö ğüs böl ge sin de me me
üfü rü mü (“mam mary so uff le ”) du yu la bi lir. Ben-
 zer şe kil de hi per ti ro idi de ti ro id bez üze rin de kan
akı mın ar tı şı na bağ lı ola rak de vam lı bir üfü rüm
mey da na ge le bi lir. Bu üfü rüm le rin baş lı ca kli nik
önem le ri gö ğüs du va rın da ol duk la rın da ve ya
göğ se doğ ru ya yıl dık la rın da pa tent duk tus ar te -
ri ozus gi bi önem li lez yon lar la ka rı şa bil me le ri dir. 

Pa tent duk tus ar te ri ozus, fe tal ha yat ta fonk si -
yo nel olan ve pul mo ner ar ter ve aort ara sın da ki
bağ lan tı yı sağ la yan duk tu sun do ğum son ra sı ka-
 pa na ma ma sı nı ifa de eder. En iyi sol in frak la vü -
ku ler alan da du yu lur. İkin ci ses ci va rın da
mak si mum şid de ti ne ula şan üfü rüm, ge nel lik le
1. ses den ön ce ha fif le ye rek son la nır. Pul mo ner
vas kü ler di renç art tık ça üfü rü mün şid de ti ha fif -
ler. Pul mo ner ar ter di yas to lik ba sın cı sis te mik se-
 vi ye le re ulaş tı ğın da üfü rü mün di yas to lik
kom po nen ti or ta dan kal kar. Ei sen men ger komp -
lek si ge liş ti ğin de ise üfü rüm ta ma men kay bo lur.
Ben zer du rum di ğer aor to-pul mo ner bağ lan tı lar
için de ge çer li dir. 

Sağ kalp boş luk la rı na açı lan si nus Val sal va
anev riz ma sı sol ster nal ke nar bo yun ca du yu lan
de vam lı üfü rü me yol açar. Si nus Val sal va rüp tü -
rü nün di yas to lik kom po nen ti nin kuv vet li ol ma -
sı, ar te ri ove nöz fis tül ler den ve pa tent duk tus
ar te ri ozus dan ay rım da önem li dir. Ben zer özel lik-
 ler sağ kalp boş luk la rı na açı lan ko ro ner ar ter fis-
 tül le rin den de mev cut tur. Söz ge li mi ko ro ner ar ter
yük sek ba sınç lı bir sağ ven tri kü le açıl dı ğın da de-
 vam lı üfü rü mün sis to lik kom po nen ti or ta dan kal-
 ka bi lir. Ko ro ner ar ter fis tül le ri ster nu mun alt
ta ra fın da da ha be lir gin du yu lur. 

Üfü rüm le rin Ma nev ra la ra ve Far ma ko lo jik 
Ajan la ra Ce va bı

Önem li bir kıs mı mu aye ne sı ra sın da ve ya ya tak
ba şın da uy gu la na bi len ba sit ma nev ra la ra üfü-
 rüm le rin ver dik le ri ce vap la rın de ğer len di ril me si
üfü rüm le rin ayı rı cı ta nı sın da ya rar la nı lan baş lı ca
yön tem dir. 
a. Üfü rüm le rin fiz yo lo jik ma nev ra la ra ce va bı:

De rin ins pi ri um da sağ kal be dö nen kan mik ta -
rı nın ar tı şı ve pul mo ner komp li yan sın art ma sı
ile sağ kalp kay nak lı üfü rüm ler ve ses ler şid det-

 le nir. Pul mo ner sis to lik ejek si yon se si bu du ru -
mu ın ye ga ne is ti na sı dır. So lu num la sol ta raf
üfü rüm le rin de be lir gin bir de ği şik lik ol maz.

Çö mel me de pe ri fe rik vas kü ler di renç ve
ve nöz dö nüş ar tar. Hi per tro fik obs trük tif kar-
 di yo mi yo pa ti ve mit ral ka pak pro lap su su dı-
 şın da ki üfü rüm le rin şid de ti ar tar. Hi per tro fik
obs trük tif kar di yo mi yo pa ti üfü rü mü nün şid-
 de ti aza lır. Mit ral ka pak pro lap su su kli ği geç
ge lir; üfü rü mü ise kı sa lır. Aya ğa kalk ma da
bü tün üfü rüm le rin şid de ti aza lır; Hi per tro fik
obs trük tif kar di yo mi yo pa ti ve mit ral ka pak
pro lap su su üfü rüm le ri ise şid det le nir. Ya tan
has ta da ayak la rın kal dı rıl ma sı ile tüm üfü-
 rüm le rin ço ğu nun şid de ti ar tar ken, hi per tro -
fik obs trük tif kar di yo mi yo pa ti ve mit ral
ka pak pro lap su sun da ak si is ti ka met te ce vap -
lar ge li şir.

Val sal va ma nev ra sın da has ta dan ka pa lı
glot ti se kar şı 10 sa ni ye ka dar bir sü re zor lu
eks pi ri um yap ma sı is te nir. Ko ope ras yo nun
zor ol du ğu has ta lar da ba lon şi şi ril me si ve has-
 ta ya ıkın ma ha re ke ti nin yap tı rıl ma sı da val-
 sal va ce va bı oluş tu rur. Val sal va ma nev ra sın da
fark lı he mo di na mik de ği şik lik le rin oluş tu ğu
baş lı ca 4 faz ayır de di le bi lir : 

Faz I: Ka pa lı glot ti se kar şı eks pi ri umun ha-
 re ke ti nin baş la rın da  in tra to ra sik ba sınç ar tar;
sis te mik ar ter ba sın cı ge çi ci ola rak yük se lir.

Faz II: Sis te mik ve nöz dö nüş, sis to lik ar ter
ba sın cı ve na bız ba sın cı aza lır; ref leks ta şi kar -
di mey da na ge lir.

Faz II I: Zor lan ma nın ke sil me siy le ar ter ba-
 sın cın da ani düş me mey da na ge lir

Faz IV: Sis te mik ar ter ba sın cı nın be lir gin
(ba zal de ğe ri nin üze ri ne) yük sel me si ve ref-
 leks bra di kar di gö rü lür.

Val sal va ma nev ra sı na ce vap: Faz II’ de 3. ve
4. ses ler aza lır; S2 çift leş me si da ra lır; atım vo-
 lü mü nün azal ma sı ile bir lik te aort ve pul mo -
ner dar lık üfü rüm le ri ile mit ral ve tri küs pid
ye ter siz lik üfü rüm le ri ha fif ler. Di yas to lik ye-
 ter siz lik üfü rüm le ri ile AV ka pak la rın dar lık
üfü rüm le ri nin şid de ti de aza lır. Hi per tro fik
obs trük tif kar di yo mi yo pa ti üfü rü mü ise şid-
 det le nir; mit ral ka pak pro lap su su nun klik se -
si er ken ge lir, üfü rü mü uzar. Faz II I’ de ve nöz
dö nüş ar tı şı ile 2. ses ge niş çift le şir; sağ kalp
üfü rüm le ri be lir gin le şir. Faz IV’ de sol kal be
ait do luş ses le ri ve üfü rüm le ri şid det le nir.
Val sal va ma nev ra sı –ko ro ner kan akı mı nı
azalt tı ğı için- is ke mik kalp has ta lı ğın da ya pıl-
 ma ma lı dır.

İzo met rik “hand gri p” (yum ruk sık ma) ma-
 nev ra sı pe ri fe rik vas kü ler re zis tan sı, sis te mik
ar ter ba sın cı nı ve kalp hı zı nı ar tı rır. Bu ma nev -
ra ile 3. ve 4. ses ve sol ven tri kü le ait ye ter siz lik
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üfü rüm le ri nin şid de ti ar tar. Sol ven tri kül sis to -
lik ejek si yon üfü rüm le ri (aort dar lı ğı, hi per tro -
fik obs trük tif kar diyomiyopati)’nin şid de ti
aza lır. Mit ral ka pak pro lap su su sun sis to lik kli -
ki ge ci kir; üfü rü mün sü re si aza lır. Kon trol süz
hi per tan si yon; aort di sek si yo nu ve akut ko ro -
ner sen drom lar da izo met rik eg zer siz kon tren -
dikedir.

b. Üfü rüm le rin far ma ko lo jik ma nev ra la ra ce va -
bı: Amil nit rit kok la tıl ma sı ile pe ri fe rik vas kü ler
di renç ve ar ter ba sın cı dü şer. 20-30 sa ni ye için de
ve nöz dö nüş ar tı şı mey da na ge lir; bir kaç da ki ka
için de ba zal he mo di na mik pa ra met re le re dö nü -
lür. Amil nit rit ile sis to lik ejek si yon üfü rüm le ri -
nin (hi per tro fik obs trük tif kar di yomiyo pa ti
da hil) şid de ti ar tar; ye ter siz lik üfü rüm le ri nin
(aort ye ter siz li ği, mit ral ye ter sizli ği) şid de ti aza-
 lır. Ven tri kü ler sep tal de fekt üfü rü mü nün şid-
 de ti aza lır. Mit ral ka pak pro lap su su üfü rü mü
de ğiş ken ce vap lar gös te reb lir. Amil nit rit bir çok
üfü rü mün ayır de dil me sin de fay da lı dır: Aort
dar lı ğı (ar tar)–mit ral ye ter siz li ği (aza lır); pul mo-
 ner ye ter siz lik (ar tar)–a ort ye ter siz li ği (aza lır);
tri küs pid ye ter siz li ği (ar tar)–mit ral ye ter siz li ği
(aza lır); mit ral dar lı ğı rul ma nı (ar tar)–A us tin
Flint (aza lır)

Fe ni lef rin ge nel lik le amil nit ri tin ak si is ti ka -
met te et ki ler mey da na ge ti tir. Fe ni lef rin ile aort
ye ter siz li ği, ven tri kü ler sep tal de fekt ve pa tent
duk tus ar te ri ozus üfü rüm le ri şid det le nir; bu na
kar şı lık hi per tro fik obs trük tif kar di yo mi yo pa ti
üfü rü mü nün şid de ti aza lır; Mit ral ka pak lı pro-
 lap su su nun kli ki geç ge lir; üfü rü mü za yıf lar. Hi-
 per tan si yon ve ko ro ner kalp has ta lı ğı ze mi nin de
fe ni lef rin kul la nıl ma ma lı dır.
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Bir has ta lık söz ko nu su ol du ğun da ço ğu kez 3 de-
 ği şik ta nı ti pi (et yo lo jik ta nı, ana to mik ta nı, fiz yo -
lo jik ta nı) ve fonk si yo nel ka pa si te nin be lir til me si
ge re kir. Ör ne ğin akut ateş li ro ma tiz ma son ra sın da
mit ral ka pak lez yo nu ge liş miş bir has ta da ro ma tiz -
mal kalp has ta lı ğı (et yo lo jik ta nı), mit ral ka pak ta fib-
 roz, ka lın laş ma ve kal si fi kas yon (ana to mik ta nı), mit ral
dar lı ğı (fiz yo lo jik ta nı), at ri yal fib ri las yon (fiz yo lo jik
ta nı) ve pul mo ner hi per tan si yon (fiz yo lo jik ta nı) ti -
pik ve doğ ru ta nım la ma ola cak tır. Bu has ta da gün-
 lük ha yat ta ol du ğu gi bi ta nı so rul du ğun da sa de ce
mit ral dar lı ğı nın söy len me si ve ya dos ya la ra ya zıl -
ma sı ye ter li ve doğ ru bir yak la şım ol ma ya cak tır. Bu
has ta da mit ral dar lı ğı kon je ni tal de ola bi lir di, di ğer
yan dan at ri yal fib ri las yon ve pul mo ner hi per tan si -
yon gi bi fiz yo lo jik bo zuk luk la r has ta lı ğa eş lik et-
 me ye bi lir di. Di ğer yan dan fonk si yo nel ka pa si te nin
be lir len me si has ta lı ğın cid di ye ti ve se yi ri hak kın da
çok önem li bil gi ve re cek, te da vi yak la şı mı nın be lir -
len me si ne kı la vuz luk ede cek tir.

Et yo lo jik Ta nı

Et yo lo jik ta nı has ta lı ğı nın ne de ni ne yö ne lik bir ta-
 nım la ma tü rü dür.

Ana to mik Ta nı

Ana to mik ta nı ile kalp ana to mi sin de ki bo zuk luk -
la rı ta nım la ma ya yö ne lik bir ta nım la ma tü rü dür. 

Fiz yo lo jik Ta nı

Kalp has ta lı ğı nın ne de ni ya da ana to mik bo zuk -
lu ğun tü rü ne olur sa ol sun bel li bir sü reç so nun -
da ben zer fiz yo lo jik bo zuk luk la ra yol aça cak tır.
Fiz yo lo jik ta nı da bu du ru mu ta nım lar. Semp-
 tom lar ge nel lik le fiz yo lo jik bo zuk luk la rı ta ki ben
or ta ya çık mak ta dır.

Et yo lo jik ta nı, ana to mik ta nı ve fiz yo lo jik ta nı
isim len dir me le ri Tab lo 5-1, Tab lo 5-2 ve Tab lo 5-
3’de gö rül mek te dir. 

Et yo lo jik ve ana to mik ta nı lar ne olur sa ol sun
has ta lı ğın bir dö ne min de aşa ğı da be lir ti len fiz yo -
lo jik ta nı la ra iliş kin bo zuk luk lar or ta ya çı ka bi lir.
Ör ne ğin at ri yal fib ri las yon kon je ni tal kalp has ta -
lı ğı, ate rosk le ro tik kalp has ta lı ğı ya da hi per tan sif
kalp has ta lı ğı ze mi nin de ge li şe bi lir. Mit ral ye ter -
siz li ği de her 3 ne dene bağ lı ola bi lir.

Yu ka rı da sö zü edi len ta nı grup la rı na gö re va -
ka ör nek le ri Tab lo 5-5’de gö rül mek te dir.

KKaannııttaa  DDaayyaallıı  TTııpp

Kar di yo lo ji nin de ği şik bö lüm le rin de–di ğer bi lim
dal la rın da da ol du ğu gi bi- ka nı ta da ya lı tıp uy-
 gu la ma la rı ge re ği Ame ri kan Kalp Ko le ji (“A me ri -
can Col le ge of Car dio logy”= ACC), Ame ri kan Kalp
Ce mi ye ti (“A me ri can He art As so ci ati on”= AHA),
Kalp Ri tim Der ne ği (He art Rhythm So ci ety=HRS)

5
ETYOLOJİK TANI, ANATOMİK
TANI, FİZYOLOJİK TANI,
FONKSİYONEL KAPASİTE ve
KANITA DAYALI TIP KAVRAMI

Prof. Dr. Kâmil Adalet

Tablo 5-1. Et yo lo jik Ta nı

En sık gö rü len ler Di ğer le ri

• Kon je ni tal kalp has ta lı ğı • Ak ro me ga li • Ro ma to id ar trit Rei ter • Prog re sif müs kü ler dis tro fi
• Ate rosk le ro tik (İs ke mik ve ya • Hi per ti ro idi sen dro mu • Ne op lasm
Ko ro ner) kalp has ta lı ğı • Hi po ti ro idi • Mar fan sen dro mu • Kar si no id tu mor

• Hi per tan sif kalp has ta lı ğı • Fe ok ro mo si to ma • Ka wa sa ki has ta lı ğı • Rad yas yon
• Ro ma tiz mal kalp has ta lı ğı • He mok ro ma toz • Li so zo mal de po has ta lı ğı • Tok sik ajan lar
• Kro nik kor pul mo na le • Ho mo sis ti nü ri • Ge be lik • Trav ma

• Ami lo idoz • Yaş lan ma • Trans plan tas yon
• Sar ko idoz • Obe zi te • İn fek si yon
• An ki lo zan spon di lit • Al ko lizm • Yat ro je nik 
• Po li ar te ri tis no do sa • Üre mi • Ne de ni bi lin me yen
• Prog re sif sis te mik skle roz • Ane mi
• Sis te mik lu pus • Sis te mik AV fis tül

eri te ma to zus • Fre id re ich Atak si si
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Aor ta has ta lık la rı • Aort anev riz ma sı
• Aort dis sek si yo nu
• Aor tit 

- Ta ka ya su sen dro mu
- Dev hüc re li aor tit
- Si fi li tik aor tit

• Aort ate rosk le ro zu
• Kis tik me di al de ge ne ras yon 

- İdi yo pa tik
- Mar fan sen dro mu

• Aort di la tas yo nu
• Aort em bo li si ve ya trom bu su
• Aort rüp tü rü

Pul mo ner da mar  • Pul mo ner ar ter anev riz ma sı
has ta lık la rı • Ar te ri osk le roz

- Ate rosk le roz
- Me di al hi per tro fi
- İn ti mal fib roz

• Ar te rit
• Ar te ri olit
• Pul mo ner ar ter di la tas yo nu
• Pul mo ner ar ter em bo li si
• Pul mo ner ar ter trom bu su
• Pul mo ner ven le rin skle ro zu

Ko ro ner ar ter  • Ar te rit
has ta lık la rı - İn fek tif

- Po li ar te ri tis no do sa
• Ate rosk le roz
• Ko ro ner ar ter em bo li si
• Ko ro ner ori fis skle ro zu

En do kard ve • Mit ral anu lus kal si fi kas yo nu
ka pak has ta lık la rı • En do kar di yal fib ro elas toz ve ya

en do kar di yal fib roz
• En do kar dit

- İn fek tif en do kar dit
- Non-bak te ri yel trom bo tik
(“ma ran tic”) en do kar dit

- Ro ma tiz mal val vü lit ve
en do kar dit

- Ro ma to id val vü lit
• Ka pa ğın fib ro mik so ma töz

de je ne ras yo nu
• İn tra kar di yak trom bus
• En do kard ne op lazm

- Mik so ma
- Pa pil ler fib ro ma

• Kor da ten di na e rüp tü rü
• Val vü ler de for mi te ler  

Mi yo kard  • Kar di yo mi yo pa ti
has ta lık la rı • Mi yo kar dit

• Kalb bü yü me si 
• Mi yo kard fib ro zu
• Mi yo kard in fark tü sü
• Ne op lasm
• Mi yo kard rüp tü rü
• Ven tri kül anev riz ma sı  

Pe ri kard  • Kist ler
has ta lık la rı • Fib roz ve ya kal si fi kas yon

• He mo pe ri kar di um
• Ne op lasm
• Pe ri kar di yal efüz yon
• Pe ri kar dit
• Pnö mo pe ri kar di um
• Kon je ni tal sol pe ri kard yok lu ğu

Tablo 5-2. Anatomik Ta nı Tablo 5-3. Fiz yo lo jik Ta nı

Arit mi ler-Uya rı  • Sinüs ritm le ri
Olu şum - Nor mal sinüs rit mi
Anor mal lik le ri - Sinüs ta şi kar di si

- Re en tran sinüs ta şi kar di si
- Si nüs bra di kar di si
- Si nüs arit mi si
- Si nüs dur ma sı (“ar rest”)
- Si no-at ri yal dü ğüm dis fonk si yo nu

• At ri yal ritm ler
- At ri yal er ken vu ru
- At ri yal ta şi kar di
- At ri yal flut ter
- At ri yal fib ri las yon

• AV dü ğüm ritm le ri
- AV er ken vu ru
- AV ka çış vu ru su
- AV kav şak rit mi
- AV nodal re en tran ta şi kar di

• AV re en tran ta şi kar di ler
• Ven tri kü ler ritm ler

- Ven tri kü ler er ken vu ru
- Ven tri kü ler ka çış vu ru su
- İdi yo ven tri kü ler ritm
- Ven tri kü ler ta şi kar di
- Ven tri kü ler flut ter
- Ven tri kü ler fib ri las yon

• Elek tro nik pa ce ma ker ritm le ri
- Pa ce ma ker rit mi
- At ri yal ritm
- Tek-oda cık lı ven tri kü ler ritm
- At ri yo ven tri kü ler ritm
- Pa ce ma ker mal fonk si yo nu
- Pa ce ma ker sen dro mu
- ICD ile de fib ri las yon
- An ti ta şi kar dik “pa cing”  

Arit mi ler-Uya rı  • Si no-at ri yal çı kış blo ku
Olu şum • İn tra-at ri yal blok lar
Anor mal lik le ri • AV blok lar

- 1. de re ce
- 2.de re ce
- Komp let AV blok

• AV dis so si yas yon
• İn tra ven tri kü ler blok lar

- Mo no fa si kü ler
- Bi fa si kü ler
- Tri fa si kü ler
- Nons pe si fik in tra ven tri kü ler blok
- Aber rant ven tri kü ler ile ti  

Sup ra val vü ler,  • Aort ste no zu 
val vü ler veya - Val vü ler
sub val vü ler - Sup ra val vü ler 
fonk si yon - Sub val vü ler
bo zuk luk la rı • Aort ye ter siz li ği

• Mit ral ste no zu
• Mit ral ye ter siz li ği
• Pul mo ner ste noz (val vu lar ve ya 

sub val vü ler)
• Pul mo ner ye ter siz lik
• Tri küs pid ste no zu
• Tri küs pid ye ter siz li ği
• Pro tez ve ya ho mog raft

mal fonk si yo nu
• Ka pak la rın pro lap su su  

Mi yo kard  • Kon jes tif kalp ye ter siz li ği
fonk si yon - Sol ven tri kül ye ter siz li ği
bo zuk luk la rı - Sağ ven tri kül ye ter siz li ği

• Di yas to lik dis fonk si yon
• Ven tri kü ler asi ner ji
• Pe ri kar di al kons trik si yon
• Mi yo kar di al res trik si yon
• Kar di yo je nik şok  



ve Av ru pa Kar di yo ji Der ne ği (Eu ro pe an So ci ety of
Car di ology=ESC) gi bi Ulus la ra ra sı Bi lim sel Ku ru -
luş la rın uz man ko mi te le ri ta ra fın dan ta nı ve te-
 da vi ile il gi li tav si ye le ri içe ren kı la vuz lar
ya yın lan mak ta dır. Ki ta bı mı zın he men her bö lü -
mün de söz ko nu su kı la vuz la ra atıf lar ya pı la cak -
tır. Söz ko nu su atıf la rın ve ta nım la ma la rın da ha
iyi an la şı la bil me si için kul la nı lan sı nıf lan dır ma
for mat la rı da Tab lo 5-6 ve 5-7’de su nul muş tur.

Ta nı ve te da vi yak la şım la rın da sü rek li ye ni le -
nen bu kı la vuz lar mut la ka ya kın dan iz len me li ve
iyi bi lin me li dir. An cak söz ko nu su kı la vuz lar mut-
 la ka man tık süz ge cin den ge çi ril me li, bu kı la vuz -
la ra da ya nak olan ya yın lar okun ma lı ve her he kim
ta ra fın dan ba ğım sız bir ba kış açı sıy la yo rum lan -
ma lı dır. Di ğer yan dan her has ta nın ken di ne öz gü
özel lik le ri ola bi le ce ği unu tul ma ma lı ve has ta la ra
yak la şım ki şi sel tec rü be ler de göz önü ne alı na rak
ye ri gel di ğin de bi rey sel leş ti ril me li dir.
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Fonk si yo nel ka pa si te I Kalp has ta lı ğı bu lun ma sı na
kar şın “o la ğan fi zik ak ti vi te” ler 
“şi ka yet ”e yol aç maz.

Fonk si yo nel ka pa si te II “O la ğan fi zik ak ti vi te” ler
“şi ka yet ”e yol açar.

Fonk si yo nel ka pa si te III “O la ğan fi zik ak ti vi te” ler
“şi ka yet ”e yol açar.

Fonk si yo nel ka pa si te IV İs ti ra hat ha lin de bi le “şi ka yet” 
mev cut tur.

Ola ğan fi zik ak ti vi te: Has ta nı nı ya şı na, cin si ye ti ne ve ya -
şam tar zı na gö re be lir le nen gün lük ak ti vas yon lar. Şi ka yet:
Ne fes dar lı ğı, çar pın tı, hal siz lik ve/ve ya an gi na pek to ris.
*: An gi na pek to ris için ka na da Kalp Ce mi ye ti ’nin sı nıf lan -
dı rıl ma sı da ha sık kul la nıl mak ta dır ve il gi li bö lüm de an la -
tıl mış tır.

Tablo 5-4. New York Kalp Ce mi ye ti ’ne Gö re
Fonk si yo nel Ka pa si te Sı nıf la ma sı

Sı nıf I Söz ko nu su iş lem ya da te da vi nin, 
İn di kas yon lar ge rek li, ya rar lı ve et ki li ol du ğu na iliş kin

ye ter li de lil ler ve ya ge nel bir fi kir bir li ği
mev cut tur.

Sı nıf II Söz ko nu su iş lem ya da te da vi nin, 
İn di kas yon lar ya rar lı ve et ki li ol du ğu na iliş kin çe li şen

(tar tış ma lı) de lil ler ve ya fi kir ay rı lık la rı
var dır.
• Sı nıf II a: Me to dun ya rar lı ve et ki li
ol du ğu nu gös te ren ve ri ler da ha
ağır lık lı dır.

• Sı nıf IIb: Me to dun ya rar lı ve et kin
ol du ğu nu gös te ren ve ri ler da ha az 
or ta ya ko nul muş tur.

Sı nıf III Söz ko nu su iş lem ya da te da vi nin, 
İn di kas yon lar ya rar lı ve et ki li ol ma dı ğı, hat ta ba zı

va ka lar da za rar lı ol du ğu na iliş kin ye ter li
ve ri ler bu lun du ğu hu su sun da ge nel bir
fi kir bir li ği var dır.

Tablo 5-6. İn di kas yon la rın Sı nıf lan dı rıl ma sı

Ka nıt Dü ze yi A Bü yük sa yı da has ta yı kap sa yan çok
sa yı da ki ‘’ ran do mi ze ’’ ça lış ma lar dan
el de edi len ve ri le re da ya na rak el de
edi len bil gi le ri ta nım lar.

Ka nıt Dü ze yi B Nis pe ten az sa yı da has ta yı kap sa yan 
sı nır lı sa yı da ki ‘’ kon trol lu ça lış ma la r’ ’
ve ya ‘’ ran do mi ze ol ma ya n’ ’ ça lış ma lar 
ya da göz le me da ya lı ka yıt lar dan el de 
edi len ve ri le rin iyi bir şe kil de ana li zi ne 
da ya na rak el de edi len bil gi le ri ta nım lar.  

Ka nıt Dü ze yi C Tav si ye nin kay na ğı ça lış ma la rın
so nuç la rın dan sa, bü yük oran da bel li
bir ko nu da uz man la rın tam bir fi kir
bir li ği ne var mış ol ma la rı na da ya nır.
Bu yak la şı mı, al ter na tif te da vi nin
ol ma ma sı, uzun yıl la ra da ya nan
tec rü be bi ri kim le ri be lir ler.

Tablo 5-7. Ka nıt Dü zey le ri nin Ta nım lan ma sı

Tablo 5-5. Ta nı Örnekleri

Ta nı Tü rü Va ka-1 Va ka-2 Va ka-3

Et yo lo jik Ta nı Kon je ni tal kalp has ta lı ğı İs ke mik kalp has ta lı ğı Hi per tan sif kalp has ta lı ğı

Ana to mik Ta nı Ven tri kü ler sep tal de fekt Ko ro ner ate rosk le roz Sol ven tri kül hi per tro fi si
Es ki mi yo kard in fark tü sü

Fiz yo lo jik Ta nı Sol-sağ şant Stab le an gi na pek to ris Kon jes tif kalp ye ter siz li ği
2. de re ce de AV blok At ri yal fib ri las yon
++ Mit ral ye ter siz li ği Pul mo ner hi per tan si yon

Fonk si yo nel Ka pa si te Sı nıf I Sı nıf II Sı nıf II I
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Diğer canlı hücrelerde olduğu gibi kalp kası hüc-
relerinde de, hücrenin yüzeyinde pozitif iyonlar
ve hücrenin içinde negatif iyonlar bulunur. İstira-
hat halinde bulunan böyle bir hücreye "polarize
durumdadır" denilir. İstirahat halinde bulunan
hücre, dış yüzünün bir yerinden uyarılınca o yer
negatif olur. Yani o noktada hücrenin içi de, dışı
da negatifleşir. Buna "depolarizasyon" denilir.
Uyarı hücrenin yüzeyinde ilerledikçe bütün yü-
zeydeki pozitif iyonlar negatifleşir, yani her taraf
depolarize olur (Şekil 6-1). Hücrenin bir tarafı ne-
gatifleşince, hemen pozitif olan kısımdan negatif-
leşen kısma doğru bir akım gelmeye bağlar. Buna
"depolarizasyon akımı" denilir. Hücrenin her ta-
rafı negatifleşince bu akım sona erer. Fakat kısa
bir süre sonra hücrenin yüzeyinde yeniden pozi-
tif iyonlar toplanmaya başlar. Kutuplaşma halinin
geri dönüşüne "repolarizasyon" denilir. Bu sırada
henüz negatif olan kısımla pozitifleşen kısım ara-
sında yine bir akım oluşur, buna da "repolarizas-
yon akımı" denilir. Hücre yüzünün her tarafı
pozitifleşince o zaman akım yeniden durur. Artık
hücre istirahat halindedir. Miyokard hücreleri de
uyarılınca depolarize olmaya başlar ve bir depo-
larizasyon akımı oluşur. Depolarizasyon sonlan-
masından kısa bir süre sonra ise repolarizasyon ve
ona ait repolarizasyon akımı bağlar.

Akımın gidiş yönü sinüs düğümü (Keith-
Flack düğümü), atriyumlar, atriyoventriküler
(AV) düğüm (Aschoff-Tawara düğümü), His de-
meti ve dalları ve Purkinje lifleri yolları ile ven-
triküllerin iç yüzünden dış yüzüne doğrudur.
Repolarizasyon akımı ise epikardiyal yüzden baş-
lar, endokardiyal yüzde sonlanır.

Kalbden çıkan bu depolarizasyon ve repolari-
zasyon akımları vücut yüzeyine yayılırlar. Vücu-
dun çeşitli yerlerine konulan ve elektrokardiyogram
cihazının galvanometresine bağlı olan elektrodlar
vasıtası ile bu dalgaları kaydetmek mümkün olabi-
lir. Eğer depolarizasyon akımı, söz konusu elektro-
da yaklaşıyor ise o elektrod kağıt üzerine pozitif bir
dalga, depolarizasyon akımı, elektrottan uzaklaşı-
yor ise negatif bir dalga kaydeder. Elektrod adele-
nin ortasında yer alıyor ise başlangıçta yaklaşan,
daha sonra uzaklaşan bir akım söz konusu olduğu
için bifazik defleksiyon kaydedilir (Şekil 6-2).

EElleekk  ttrroo  kkaarr  ddii  yyoogg  rraamm  DDee  rrii  vvaass  yyoonn  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ra fi, kalb de olu şan ak si yon akım-
 la rı nı bir gal va no met re va sı ta ile ka ğıt üze ri ne
kay det me me to du dur. Kal bin elek trik akı mı çift
(bi po lar) ve tek elek trod lar la (uni po lar) kay de di -
le bi lir.

I. Bi po lar de ri vas yon lar: İki tü rü var dır. a. Stan-
 dard de ri vas yon lar: DI, DI I ve DI II ola rak ad lan -
dı rı lır lar. Bi po lar elek tro dun po zi tif ucu bir
eks tre mi te de bu lu nan bir elek tro da, ne ga tif ucu
da di ğer bir eks tre mi te de bu lu nan baş ka bir elek-
 tro da bağ lı dır. Kul la nı lan üç eks tre mi te sağ kol
(R), sol kol (L) ve sol ba cak (F)’dır (Şe kil 6-3). b.
Bi po lar pre kor di al de ri vas yon lar: Bi po lar elek-
 trod lar dan bi ri eks tre mi te ye, di ğe ri de gö ğüs de ki

6
ELEKTROKARDİYOGRAFİ
(EKG) ve DİNAMİK
ELEKTROKARDİYOGRAFİ

Prof. Dr. Kâmil Adalet

Şekil 6-1. Miyokard hücresinde istirahat halinde (sol taraf)
ve depolarizasyon sonrasında (sağ taraf) potansiyel (Gold-
man’dan değiştirilerek alınmıştır) (3).

Şekil 6-2. Depolarizasyon akımı, elektroda yaklaşıyorsa
pozitif bir dalga (sol), depolarizasyon akımı, elektrottan
uzaklaşıyor ise negatif bir dalga (orta) kaydedilir. Elektrod
adelenin ortasında yer alıyor ise başlangıçta yaklaşan,
daha sonra uzaklaşan bir akım söz konusu olduğu için bi-
fazik defleksiyon. (sağ) kaydedilir (Goldman’dan değiştiri-
lerek alınmıştır.) (3).
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Şekil 6-3. Bipolar standard derivasyonlar (I, II ve III) (Gold-
man’dan değiştirilerek alınmıştır) (3).

EKG’ye bağlı

EKG’ye bağlıEKG’ye bağlı

Sol kol-lead

Sol kol-leadSağ kol-lead

Sağ kol-lead

Sol bacak-lead

a

Sağ bacak-lead

bel li nok ta la ra ko nu la rak el de edi lir. Bu gün pra-
 tik te kul la nıl ma mak ta dır.

II. Uni po lar de ri vas yon lar: Bu de ri vas yon lar da,
ci ha zın ne ga tif ta ra fı, kay de di len po tan si yel le ri
et ki le me yen "nötr" bir uca ve ya "sı fır" nok ta sı na
bağ la nır. Nötr bağ lan tı ise, üç eks tre mi te den ge -
len de ri vas yon la rı, kay de di ci ci ha zın ne ga tif ta-
 ra fın da ki bir san tral uca bir leş tir mek su re ti ile
el de edi lir. Kay de di ci ci ha zın di ğer ta ra fı, "po zi -
tif" ya hut "araş tı rı cı" elek tro da bağ la nır. "V" har fi
uni po lar de ri vas yo nu nun sem bo lü dür. Bu de ri -
vas yon la rın da iki şek li var dır. 

a. Uni po lar eks tre mi te de ri vas yon la rı: Araş tı rı cı
elek trod eks tre mi te ler den bi ri ne ko nul muş tur. Sağ ko la ko nu lun ca VR, sol kol da VL ve sol ba-

 cak ta VF ola rak ad lan dı rı lır. Vol taj art tı rıl dı ğı için
"aug men ted" ke li me si nin baş har fi "a" sem bol ola-
 rak kul la nı lır ve aVR, aVL ve aVF ola rak isim len -
di ri lir ler (Şe kil 6-4).

b. Uni po lar pre kor di al de ri vas yon lar: Araş tı rı cı
elek trod 6 de ği şik gö ğüs nok ta sı na ko nu la rak
V1.V6 di ye ad lan dı rı lır lar. Bun lar dan V1: 4. in ter -
kos tal ara lı ğın, ster nu mun sağ ke na rı ile bir leş ti -
ği nok ta, V2: 4. in ter kos tal ara lı ğın ster nu mun sol
ke na rı ile bir leş ti ği nok ta, V3: 2. ve 4. nok ta la rın
tam or ta sı, V4: 5. in ter kos tal ara lı ğın, sol midk la -
vi kü ler çiz gi ile ke siş ti ği nok ta, V5: 4. nok ta dan
ya tay ola rak çi zi len çiz gi nin, ön kol tuk çiz gi si ile
ke siş ti ği nok ta ve V6: 4. ve 5. nok ta lar dan ge çen
çiz gi nin or ta kol tuk çiz gi si ile ke siş ti ği nok ta dır. 

Ba zı özel du rum lar da bu de ri vas yon la rın göğ-
 sün sağ ta ra fın da ki si met rik nok ta la ra yer leş ti ri -
le rek kay de di lir ler ve bu na gö re V2R, V3R, V4R,
V5R ve V6R ola rak ad lan dı rı lır lar (Şe kil 6-5a). Sö -
zü edi len nok ta lar dı şın da ba zen kul la nı lan baş ka
nok ta lar da var dır. V7: 4. nok ta dan çi zi len çiz gi -
nin ar ka kol tuk  çiz gi si ile ke siş ti ği nok ta, V8: ay -
nı hat tın ska pu la ucun dan inen çiz gi ile ke si Iti ği
nok ta, V9: ay nı hat tın pa ra ver teb ral çiz gi ile ke siş-
 ti ği nok ta dır (Şe kil 6-5b).

Şekil 6-4. Güçlendirilmiş ekstremite derivasyonları (aVL,
aVR, aVF) (Goldman’dan değiştirilerek alınmıştır) (3).

Sol kol-lead

Sol kol-lead

Sol kol-lead

Sağ kol-lead

Sol kol-
lead

Sağ
kol-
lead

Sol bacak-lead

Sol bacak-lead

Sol bacak-lead

Boş

Boş

Boş

aVR

aVL

aVF

EKG

EKG

EKG

Şekil 6-5. Unipolar prekordial derivasyonlarının lokalizas-
yonları (Goldman’dan değiştirilerek alınmıştır) (3).
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Ba zen bu nok ta la rın bir üst ara lık ta olan la rı da
kul la nı lır. Bu tak dir de, V1’, V2’, V3’, V4’, V5’ ve V6’
di ye, iki üst ara lık ta olan lar için ise V1’’, V2”, V3”,
V4”, V5” ve V6” sem bol le ri kul la nı lır. 

Nor mal elek tro kar di yog ram Şe kil 6-6'da gös-
 te ril miş olan dal ga, seg ment ve ara lık lar dan te şek-
 kül et miş tir. Bu elek tro kar di yog ram pa ra met re le ri
aşa ğı da özet len miş tir.

P Dal ga sı: Si no at ri yal dü ğüm den uya rı çı kı şı ile
at ri yum mi yo kar dı nın uya rıl ma sı so nu cu olu şur.

P-R seg men ti: P dal ga sı nın so nun dan QRS kom-
p lek si nin ba şı na ka dar ge çen sü re ye P-R (P-Q)
seg men ti de ni lir. P-R seg men ti nin ilk 2/3’lik kıs mı
uya rı nın AV dü ğüm de du rak la ma sı na, son 1/3
kıs mı ise ile ti nin His de me ti ne gir dik ten son ra
ven tri kül le re var ma sı na ka dar ge çen sü re ye te ka -
bül eder.

P-R Ara lı ğı: P dal ga sı nın ba şın dan, QRS dal ga sı -
nın ba şı na ka dar ge çen za ma na (P dal ga sı+P-R
seg men ti) uyar.

QRS komp lek si: QRS komp lek si, ven tri kül le rin
uya rıl ma sı so nu cu olu şur. Nor mal de QRS komp -
lek si nin ge niş li ği 0.10 sa ni ye (2.5 kü çük ka re)’dir.
QRS komp lek si nin mut la ka üç dal ga sı nın (Q, R ve
S) ol ma sı ge rek mez. İlk ne ga tif dal ga Q'dur. Q
dal ga sı bu lun sun ya da bu lun ma sın ilk po zi tif dal -
ga R'dir. R'den son ra ki ne ga tif dal ga ya da S dal ga -
sı adı ve ri lir. Sö zü edi len dal ga la rın amp li tüd le ri
5 mm'nin al tın da ise kü çük harf ler le (q, r, s gi bi),
5 mm'nin üs tün de ise bü yük harf ler le (Q,R,S gi bi)
ifa de edi lir ler. S'den son ra ikin ci bir po zi tif dal ga
var sa bu na R, R’ den son ra ikin ci bir ne ga tif dal ga
var sa bu na da S de ni lir. Hiç bir po zi tif dal ga bu-
 lun ma dı ğı tak dir de, ya ni QRS komp lek si sa de ce
bir dal ga dan oluş muş sa bu na Q ve ya S de ğil, QS
dal ga sı adı ve ri lir. q dal ga sı: Nor mal bir QRS
komp lek si nin ba şın da ki q dal ga sı nın ge niş li ği 0.04

sa ni ye den, de rin li ği o de ri vas yon da ki R amp li tü -
nün % 25'in den da ha az dır. Bu dal ga, in ter ven tri -
kü ler sep tu mun sol ana dal ta ra fın dan, ven tri kül
mi yo kar dı nın di ğer bö lüm le rin den ön ce kıs mi
ola rak uya rıl ma sı ile mey da na ge lir. QRS komp -
lek si nin R dal ga sı ise, her iki ven tri kü lün bü yük
bir bö lü mü nün, ken di ile ti yol la rı va sı ta sı ile uya-
 rıl ma sı so nu cu olu şur. Uya rı dal ga sı ven tri kül ler -
de içer den dı şa rı ya doğ ru ya yı lır. Nor mal de, R
dal ga sı nın olu şu mu na, da ha ka lın olan sol ven tri -
kül kit le si ha kim dir. S dal ga sı, QRS komp lek si nin
so nun da olup sol ven tri kü lün pos te ro ba zal, in ter -
ven tri kü ler sep tu mun ba zal ve sağ ven tri kü lün
pul mo ner ko nus böl ge si nin uya rıl ma sı so nu cu
mey da na ge lir.

ST seg men ti: QRS komp lek si nin so nu ile T dal ga-
 sı nın ba şı ara sın da ki kıs ma de ni lir. Ven tri kül de-
 po la ri zas yo nu ta mam la nıp QRS bit tik ten son ra,
bü tün kalp de po la ri zas yon du ru mun da ol du ğu
için po tan si yel far kı kal maz, elek trik akı mı du rur,
ib re de izo elek trik çiz gi ye dö ner. Bu es na da ST
seg men ti çi zi lir.

T dal ga sı: ST seg men ti nin so nun da, ven tri kül le -
rin re po la ri zas yo nu baş la dı ğı nok ta da T dal ga sı
baş lar. Re po la ri zas yon da ha ya vaş iler le yen bir
olay ol du ğun dan T dal ga sı ge niş, fa kat kü çük
amp li tüd lü dür. Nor mal de, EKG de ri vas yo nu na
gö re, T dal ga sı po zi tif, düz, bi fa zik ya hut ne ga tif
ola bi lir.

QT ara lı ğı: Q dal ga sı nın ba şın dan, T dal ga sı nın
so nu na ka dar olan me sa fe yi kap sar. Ven tri kül le rin
de po la ri zas yon  ve re po la ri zas yon la rı nı, ya ni elek-
 trik sel sis tol le ri ni içi ne alır. QT ara lı ğı nın sü re si,
kalp atım sa yı sı, cin si yet ve ya şa gö re de ği şir. Bu
ne den le, bir EKG'de ki QT me sa fe si nin yo ru mun -
da, dü zel til miş QT me sa fe si, Ba zeC for mü lün den
(QTc= QT/ R-R) he sap la na rak de ğer len di ri lir.
QTc'nin nor mal de ğer le ri 0.33 ile 0.47 sa ni ye ara-
 sın da ol ma lı dır.

T-P Ara lı ğı: T dal ga sı nın so nun dan, bir son ra ki P
dal ga sı nın ba şı na ka dar ge çen sü re dir. T-P ara lı -
ğı sı ra sın da, ven tri kül le rin re po la ri zas yo nu bit-
 miş olup, kalp ada le si is ti ra hat ha lin de dir. Bu
ara lık, si no at ri yal dü ğüm bir son ra ki kalp sik lu -
su nu baş la tın ca ya ka dar de vam eder.

U dal ga sı: Ba zı nor mal ki şi ler de T dal ga sın dan
son ra gö rü len po zi tif bir dal ga dır. Pa to lo jik du-
 rum la rın gös ter ge si de ola bi lir.

KKaallpp  VVeekk  ttöö  rrüü

Mi yo kar dın de po la ri zas yo nu ve re po la ri zas yo nu
sı ra sın da her an bü yük lük le ri ve yön le ri de ği şik
sa yı sız elek tro mo tif kuv vet ler mey da na ge lir. Bun-
 lar bü yük lük le ri ve yön le ri fark lı olan vek tör ler le
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Şekil 6-6. Normal elektrokardiyogram kompleksleri, inter-
valleri ve segmentleri (Goldman’dan değiştirilerek alınmış-
tır) (3).
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gös te ri lir ler. Bü tün vek tör le rin top la mı kal pin
elek tri ki ek se ni ni ve rir. P dal ga sı nın (at ri yal de po-
la ri zas yo nun), QRS komp lek si nin (ven tri kül de po-
 la ri zas yo nun) ve T dal ga sı nın (ven tri kül
re po la ri zas yo nu nun) vek tör le ri bir bir le rin den
fark lı dır lar. Elek tri ki ek sen üç ay rı düz lem de dü-
 şü nü le bi lir: a. Ho ri zon tal düz lem: Vü cu du alt ve üst
iki ya rı ya ayı ran düz lem dir. b. Sa gi tal düz lem: Vü-
 cu du sağ ve sol ya rı la ra ayı ran düz lem dir. c. Fron-
 tal düz lem: Vü cu du ön ve ar ka ol mak üze re iki
ya rı ya ayı ran düz lem dir. Bu düz lem ler de kal bin
elek tri ki ek sen le rin de sap ma lar hu su le ge le bi lir.

Ho ri zan tal Düz lem de ki Ek sen Sap ma la rı

Kal bin te pe sin den ba kan bir göz için elek tri ki ek-
 se nin sa at yel ko va nı nın ak si yö nün de ki dö nü şü
ya hut ay nı ek sen et ra fın da sa at yel ko va nı yö nün -
de dö nü şü söz ko nu su ola bi lir. Nor mal de sağ
pre kor di al de ri vas yon lar da (V1-V3) rS pa ter ni çi zi-
 lir ve V3'e doğ ru R gi de rek bü yür ve S kü çü lür.
V4’de ise R ani den yük se lir ve S kay bo lur ve kü -
çük bir q dal ga sı or ta ya çı ka bi lir. Sol pre kor di -
yal ler de (V4-V6) qR ve ya R çi zi lir. Sa at yö nün de
dö nüş ol du ğu za man, sağ pre kor di al ler de ki rS
pa ter ni sol pre kor di al de ri vas yon la ra doğ ru da
de vam eder (Şe kil 6-7). 

Saa tin ak si yö nün de ki dö nüş te ise, da ha
V2'den ya da V3'den iti ba ren S kay bo lur ve R ve ya
qR çi zi lir. Sa de ce V1’de rS gö rü lür (Şe kil 6-8).

Sa gi tal Düz lem de ki Ek sen Sap ma la rı

Sa gi tal düz lem de kal bin elek trik sel ek se ni, kalp te-
 pe si nin öne ve ya ar ka ya yö nel me si ne pa re lel ola rak
öne ya da ar ka ya sa par. Nor mal de te pe ço ğun luk la
ön de dir. Bu ne den le aVF kal bin di af rag ma tik yü zü -
nü gö rür ve II ve III de ri vas yon la ra ben zer. Kalp te-
 pe si ar ka da ol du ğun da aVF kal bin ön yü zü nü
gö rür ve pre kor di yal de ri vas yon la ra ben zer.

Fron tal Düz lem de ki Ek sen Sap ma la rı

Fron tal düz lem de kal bin elek tri ki ek se ni sa ğa ve -
ya so la doğ ru yö ne le bi lir. Elek trik sel ek se nin yö-
 nü ne gö re, sa ğa ve ya so la doğ ru sap ma ile ri
de re ce de ol du ğun da "su pe ri or" sap ma dan söz edi-
 lir. Fron tal plan da kal bin ver ti kal, se mi ver ti kal, in-
 ter me di ate, se mi ho ri zan tal ve ho ri zon tal
po zis yon lar da ol du ğu ifa de edil me li dir. Düz lem
sap ma dan be lirt me den ek sen sap ma sın dan bah se-
 dil di ğin de fron tal düz lem kas de di lir. Fron tal düz-
 lem de ek se ni he sap la mak için üç yön tem var dır.
Bu yön tem ler (Eint ho ven üç ge ni sis te mi, üç ek sen -
li sis tem, al tı ek sen li sis tem)’den al tı ek sen li sis tem
Şe kil 6-9'da şe ma tik ola rak gös te ril miş tir.

Nor mal fron tal plan QRS ek se ni -30 de re ce ile
+ 110 de re ce ara sın da de ği şir (Şe kil 6-10). Ek se nin
-30 de re ce den da ha ne ga tif ol ma sı na (-30 de re ce
ile -90 de re ce ara sın da) "pa to lo jik sol ek sen sap-
 ma sı", +110 de re ce den da ha po zi tif (110 de re ce ile
+180 de re ce ara sın da) ol ma sı na da "pa to lo jik sağ
ek sen sap ma sı"  de ni lir. Ek sen +180 ile -90 de re ce
ara sın da ise ile ri de re ce de sağ ya da sol ek sen sap-
 ma sı ol du ğu nu söy le mek için es ki elek tro kar di -
yog ram la rın bi lin me si ya hut vek tör kar di yog ra fik

Şekil 6-8. Saat yelkovanının aksi yönünde dönüş ("counter
clokcwise rotation"). V2 ve V3'de sol ventriküler epikardial
kompleks (Rs) görülmektedir (Goldman’dan değiştirilerek
alınmıştır) (3).

Şekil 6-9. Frontal düzlemde derivasyonlar (Goldman’dan
değiştirilerek alınmıştır) (3).

Şekil 6-7. Saat yelkovanı yönünde dönüş ("clockwise ro-
tation"). Prekordial derivasyonlarda derin S'lerin V4-6'ya
kadar devam ettiği görülmektedir. V6'da RS paterni vardır.
Frontal planda aks +60 derecedir (semivertikal kalp pozis-
yonu) (Goldman’dan değiştirilerek alınmıştır) (3).
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in ce le me ge rek li dir. Fron tal plan or ta la ma QRS
ek se ni nin pra tik ola rak he sap lan ma sı için, I, II ve
II I. de ri vas yon la ra ba kı lır. Nor mal de II. de ri vas -
yon da ki QRS komp lek si ni oluş tu ran po zi tif ve
ne ga tif dal ga la rın al ceb rik top la mı po zi tif tir. Eğer
bu top lam ne ga tif ise (rS pa ter ni) pa to lo jik ek sen
sap ma sı söz ko nu su dur. Bu na ila ve ola rak I. de ri-
 vas yon da da QRS komp lek si nin al ceb rik top lam
ne ga tif ise (rS pa ter ni) pa to lo jik sağ ek sen sap ma -
sı (>+110 de re ce) ve ya II I. de ri vas yon da QRS
komp lek si nin al ceb rik top lam ne ga tif ise (rS pa-
 ter ni) pa to lo jik sol ek sen sap ma sı (0 ile -30 de re -
ce ara sın da) söz ko nu su dur. 

Fron tal plan da, pa to lo jik sol ek sen sap ma sı
baş lı ca; sol ön fa si kül blo ku, in fe ri or mi yo kard in-
 fark tü sü, akut ak ci ğer em bo li si, WPW sen dro mu
ve ya tri küs pid at re zi si gi bi du rum lar da; pa to lo -
jik sağ ek sen sap ma sı ise pul mo ner ste noz, Fal lot
tet ra lo ji si, mit ral ste no zu, kro nik kor pul mo na le,
sağ dal blo ku ve ya sol ar ka fa si kül blo kun da gö-
 rü le bi lir (Tab lo 6-1).

Elek tro kar di yog ra mın Okun ma sı

Bir elek tro kar di yog ra mın okun ma sı ve yo ru mu,
dai ma bel li bir sis tem ve dü zen için de ya pıl ma lı -

dır. Elek tro kar di yog ra mın yo ru mu na geç me den
ön ce de alı nan tra se nin uy gun stan dart lar da olup
ol ma dı ğı na, elek trod la rın doğ ru yer leş ti ri lip yer-
 leş ti ril me di ği ne dik kat edil me li dir. Elek tro kar di -
yog ra mın okun ma sı nı ve yo ru mu nu aşa ğı da
sı ra la nan dü zen de yap mak, yan lış yo rum ih ti ma -
li ni azal ta bi lir: 1) Elek tro kar di yog ram kay dı nın ka li te -
si: Ka yıt stan dar di zas yo nu na, elek trod la rın
yer leş ti ril me si ne ve ar ti fakt la ra dik kat edil me li dir.
2) Öl çüm ler: Kalp hı zı, PR ara lı ğı, QRS komp lek si
ve QT ara lı ğı baş ta ol mak üze re tüm dal ga la rın
amp li tüd le ri ve sü re le ri öl çül me li dir. 3) Rit min be-
 lir len me si: P dal ga la rı nın ve QRS komp leks le ri nin
bir bir le ri ile olan iliş ki le ri göz den ge çi ril me li dir.
Bu na gö re te mel ri tim tes pit edil me li dir. 4) P dal ga -
sı mu aye ne si: At ri yal ge niş le me ve in tra-at ri yal blok
aran ma lı dır. 5) QRS mu aye ne si: Mi yo kard in fark -
tü sü, ven tri kül hi per tro fi si ve in tra ven tri kü ler
blok lar sap tan ma lı dır. 6) ST-seg men ti nin in ce len me -
si: ST-seg men ti nin dep res yo nu ya da ele vas yo nu,
ST-seg men ti nin kı sal ma sı ya da uza ma sı dik kat le
aran ma lı dır. 7) T dal ga sı nın in ce len me si: Pri mer T
dal ga sı de ği şik lik le ri (is ke mik de ği şik lik ler) ve se-
 kon der T dal ga sı de ği şik lik le ri (ile ti de fek ti ya da
ven tri kül hi per tro fi le ri ne bağ lı ola rak ge li şen de-
 ği şik lik ler) be lir len me li dir. 8) Es ki elek tro kar di yog -
ram ile kar şı laş tır ma: Ba zen son de re ce ya rar lı ve
teş his koy du ru cu ola bi lir. 9) Ta şi arit mi le rin var lı -
ğın da stan dard hız la ya pı lan ka yıt ya nın da 50
mm/sa ni ye hız da 12 de ri vas yon lu EKG kay dı ya-
 pı la rak in ce len me si fay da lı ola bi lir.

Elek tri ki Al ter nans

Elek tro kar di yog ra fi sin yal le ri nin bir ve ya bir kaç
kom po nen tin de vu ru dan vu ru ya de ği şen amp li -
tüd fark lı lık la rı ola bi lir. Ör ne ğin pe ri kard sı vı sı
olan has ta lar da, P, QRS ve T dal ga la rı nın amp li -
tüd le rin de azal ma, baş ka bir de ğiş le to tal elek tri -
ki al ter nans ge li şe bi lir. Sü rat li sup ra ven tri kü ler
ta şi kar di ler de de QRS komp leks le ri nin amp li -
tüd le rin de de ğiş me ola bi lir. Cid di trans mu ral mi-
 yo kard is ke mi sin de ST-seg men ti al ter nan sı
gö rü le bi lir ve bu bul gu ven tri kü ler fib ri las yo nun
ha ber ci si ola bi lir. İdi yo pa tik ve ya akiz uzun QT
sen dro mun da, "tor sa des de po in tes" baş la ma dan
ön ce, U-dal ga sı al ter nan sı hu su le ge le bi lir. De ği -
şik elek tro lit ve asid-baz den ge si bo zuk luk la rın -
da, in fek si yöz has ta lık lar da, san tral si nir sis te mi
bo zuk luk la rın da, en dok rin sis te mi nin anor mal -
lik le rin de, ilaç la ra, is ke mi ye ve ya hi pok si ye bağ -
lı ola rak, T dal ga sın da düz leş me, mi ni mal T
dal ga sı in ver si yo nu ve ya ha fif ST-seg men ti dep-
 res yo nu gö rü le bi lir. Pos tür de ği şik lik le ri ne, hi-
 per ven ti las yo na ve ya ek ser si ze bağ lı ola rak
ge li şen ge çi ci non-spe si fik re po la ra ri zas yon de ği -
şik lik le ri de ST-seg ment ve T dal ga sı anor mal lik -
le ri ne ne den ola bi lir.Şekil 6-10. Frontal planda eksen sapmasının belirlenmesi.

Normal 
Aks 
Deviasyonu

Anormal 
Sağ
Aks 
Deviasyonu

Anormal sol
aks deviasyonu

Patolojik sol • Sol ön fasikül bloku
eksen sapması • İnferior miyokard infarktüsü

• Akut akciğer embolisi
• WPW sendromu
• Triküspid atrezisi

Patolojik sağ • Çocuklar ve bebeklerde
eksen sapması normal bulgu

• Sağ dal bloku
• Sol arka fasikül bloku
• Pulmoner stenoz
• Fallot tetralojisi
• Mitral stenozu
• Atriyal septal defakt
• Anterolateral miyokard infarktüsü
• Kronik kor pulmonale
• Pulmoner emboli

Tablo 6-1. Patolojik Sol ve Sağ Eksen Sapmasının
Görüldüğü Durumlar
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AAnnoorr  mmaall  EElleekk  ttrroo  kkaarr  ddii  yyoogg  rraamm

Çe şit li kalp has ta lık la rın da hu su le ge len ve teş hi se
yar dım cı ola bi len EKG de ği şik lik le ri il gi li kalp has-
 ta lık la rı ko nu la rın da bil di ril miş tir. Bu ra da bel li baş -
lı pa to lo jik EKG bul gu la rı göz den ge çi ri le cek tir.

At ri yum Di la tas yo nu

Sol At ri yum Di la tas yo nu

P dal ga la rı I, II ve aVL de ri vas yon la rın da ge niş
(>0.12 sa ni ye) ve çen tik li dir. P dal ga sı nın bi rin ci
çen ti ği sağ, ikin ci çen ti ği sol at ri yum de po la ri -
zas yo na ait tir Sol at ri yum ge niş le me sin de V1'de
de P dal ga la rı çen tik li dir. Sağ at ri yum de po la ri -
zas yo nu na ait olan ilk kıs mı po zi tif ve kü çük, sol
at ri yum de po la ri zas yo nu na ait olan ikin ci kı sım
ise ne ga tif ve ge niş tir (>0.04 sa ni ye) (Şe kil 6-11).
Sol at ri yum ge niş le me si en sık mit ral dar lı ğın da
gö rü lür ve "P mit ra le" adı ve ri lir.

Sağ At ri yum Di la tas yo nu

II, III ve aVF de ri vas yon la rın da P dal ga la rı dar, siv -
ri ve po zi tif olup, amp li tüd le ri 2.5 mm'den yük sek-
 tir (Şe kil 6-12). Kon je ni tal kalp has ta lık la rın da
gö rü len sağ at ri yum ge niş le me si ne "P kon je ni tal",
pul mo ner hi per tan si yo na bağ lı olan la ra "P pul mo -
na le" adı ve ri lir.

Bi at ri yal Ge niş le me

Sağ ve sol at ri yum ge niş le me le ri na bağ lı elek tro -
kar di yog ram bul gu la rı bir lik te bu lu nur. Eks tre mi -
te de ri vas yon la rın da P dal ga sı nın 3 mm ve ya

üze rin de, ge niş li ği 0.12 sa n’ den faz la dır. V1’de bü -
yük ve bi fa zik P dal ga sı nın ilk bö lü mü nün yük sek-
 li ği 2 mm ve ya da ha faz la, ter mi nal ne ga tif kıs mı nın
ge niş li ği en az 1 mm, sü re si en az 0.04 san’ dir.

Ven tri kül Hi per tro fi le ri

Sol Ven tri kül Hi per tro fi si

Sol ven tri kül hi per tro fi si nin önem li kri ter le ri aşa-
 ğı da özet len miş tir: 1) QRS amp li tü dü nün art ma sı:
V1S+V6R (ve ya V5R) >35 mm; V5R ve ya V6R>27 mm;
RaVL>13 mm ve RaVF >20 mm. 2) V1, V2 ve ya V3’de
S dal ga sı nın de rin li ği >30 mm, 3) ST-T de ği şik lik -
le ri: V5-V6'da ST çök me si ve T ne ga tif li ği; V1-V2'de
ST yük sel me si ve T po zi tif li ği. 4) Ven tri kül ak ti vas -
yon za ma nı (VAZ): V5-V6'da > 0.05 sa ni ye. 5) QRS
ge niş le me si: Ha fif QRS ge niş le me si (0.12 sa ni ye'ye
ka dar) ola bi lir. 6) Sol ek sen sap ma sı: Or ta la ma QRS
ek se ni 0 ile (-) 45 de re ce ara sın da ola bi lir.

Sol ven tri kül hi per tro fi sin de elek tro kar di yog -
ram hi per tro fi ye ne den olan fark lı me ka niz ma la -
ra gö re de de ği şik lik ler gös te re bi lir. Aort dar lı ğı
ve sis te mik hi per tan si yon gi bi sol ven tri kül sis to -
lü nü güç leş ti ren ve sis to lik yük len me ye se bep
olan du rum lar da elek tro kar di yog ram da sol ven-
 tri kül hi per tro fi si ile bir lik te, "sis to lik yük len me"
bul gu la rı da tes pit edi le bi lir. Baş lı ca sis to lik yük-
 len me bul gu la rı, sol pre kor di yal de ri vas yon lar da
(V5-V6'da); ST-seg ment çök me si, ne ga tif ve asi-
 met rik T dal ga la rı nın ol ma sı ve bu de ri vas yon -
lar da ki R dal ga la rı nın önün de q dal ga la rı nın
bu lun ma ma sı dır (Şe kil 6-13a).

Aort ye ter siz li ği ve mit ral ye ter siz li ği gi bi sol
ven tri kül de “di yas to lik yük len me ”ye ne den olan
has ta lık lar da, elek tro kar di yog ram da di yas to lik
yük len me bul gu la rı sap ta na bi lir. Baş lı ca di yas to lik
yük len me bul gu la rı; sol pre kor di al de ri vas yon lar -
da (V5-V6'da) ST-seg ment le ri nin iso lek trik çiz gi de
ve ya ha fif çe yük sek ol ma sı, ay nı de ri vas yon lar da
T dal ga la rı nın po zi tif, siv ri ve si met rik ol ma sı ve R

Şekil 6-12. Sağ atriyum dilatasyonu. II, III, aVF’de sivri ve
pozitif 2.5 mm’den büyük P dalgaları görülmektedir. V1’de
bifazik olan P dalgasının birinci kısmını yüksektir. Sinus
ritmi, sağ aks deviasyonu (165 derece), sağ ventrikül hi-
pertrofisi (V1’de yüksek R) ve saat yönü dönüş eşlik et-
mektedir (Adalet).

Şekil 6-11. Sol atriyum dilatasyonu. II. Derivasyonda geniş
(>0.12 san) ve çentikli P dalgası görülmektedir. V1’de bifa-
zik olan P dalgasının birinci kısmı küçük ve kısa, ikinci
kısmı negatif ve geniştir (7).
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dal ga la rı nın önün de q dal ga la rı nın bu lun ma sı dır
(Şe kil 6-13b).

Sağ Ven tri kül Hi per tro fi si

Sağ ven tri kül hi per tro fi si nin bağ lı ca EKG bul gu la -
rı, en iyi ola rak sağ ven tri kül yü ze yi ne ya kın pre-
 kor di al de ri vas yon lar da (V1-V3'de) gö rü lür.
Bun la rın baş lı ca la rı, 1) V1 ve ya V3'de R>S, 2) V1 ve -
ya V3'de qR ör ne ği ve RV1 >5 mm, 3) V1 ve ya V3'de
VAZ >0.03 sa ni ye, 4) V5-V6'da R/S ora nı <1, 5) V1-
V3'de ST-seg ment dep res yo nu ve ne ga tif T dal ga -
la rı nın gö rül me si, 6) Fron tal plan da QRS ak sı +90
de re ce nin üze rin de ol ma sı, 7) Ay rı ca, eks tre mi te
de ri vas yon la rın dan, aVR'de yük sek R dal ga sı ve
aVF'de yük sek R ile bir lik te ST-seg ment dep res yo -
nu ve T dal ga ne ga tif li ği bu lu na bil me si dir  (Şe kil 6-
14). V1’de R amp li tü dü ar tı şı na ne den ola bi le cek
du rum lar Tab lo 6-2’de gö rül mek te dir.

Bi ven tri kü ler Hi per tro fi

Ana to mik ola rak sağ ve sol ven tri kül hi per tro fi -
le ri nin bir lik te bu lun ma sı na rağ men EKG ile teş-

 his edi le me ye bi lir. Elek tro fiz yo lo jik sağ ve sol po-
 tan si yel ler den ge li ol du ğu tak dir de, EKG ta ma -
men nor mal gö rü nüm de ola bi lir. An cak ba zı EKG
kri ter le ri ne ve kom bi ne EKG bul gu la rı nın var lı -
ğı na dik kat edil di ği tak dir de va ka la rın önem li bir
bö lü mün de bi ven tri kü ler hi per tro fi teş hi si ko nu -
la bi lir. Teş hi se yar dım cı ola bi len baş lı ca bul gu lar;
1) sol ven tri kül ve sağ ven tri kül hi per tro fi si bul-
 gu la rı nın bir ara da bu lun ma sı, 2) sağ ven tri kül hi-
 per tro fi si bul gu la rı ile bir lik te sol ek sen
sap ma sı nın var lı ğı, 3) sağ ven tri kül hi per tro fi si

Şekil 6-14. Sağ ventrikül hipertrofisi. Sinüs ritmi, anormal
sağ aks deviasyonu (+135 derece), saat yönü dönüş. V1R
11 mm (R>S) (7).

• Normal çocuklar
• Gerçek arka duvar miyokard infarktüsü
• WPW sendromu (sol tarafta manifest aksesuar yol)
• Duchenne müsküler distrofisi
• Sağ ventrikül hipertofisi
• Sağ dal bloku

Tablo 6-2. V1’de R Amplitüdü Artışına Neden
Olabilecek Durumlar

Şekil 6-13a. Sol ventrikül hipertrofisi. Sistolik yüklenme.
Sinüs ritmi, normal aks (-15 derece), horizontal kalp. V5R
41 mm, V1S: 31 mm, V1S+V5R=72 mm. Ventriküler akti-
vasyon zamanı 0.06. Sol prekordiyal derivasyonlarda ST
depresyonu, T negatifliği (7).

Şekil 6-13b. Sol ventrikül hipertrofisi. Diyastolik yüklenme.
Sinüs ritmi, Frontal plan QRS aksı 60 derece, vertikal kalp.
V4R 34 mm, V2S: 34 mm, V2S+V4R=68 mm. Sol prekordial
derivasyonlarda (V5-V6'da) ST-segmentlerinin hafifçe yük-
sek, T dalgaları pozitif, sivri ve simetrik olması ve R dalga-
larının önünde q dalgası mevcut (7).
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bul gu la rı ile bir lik te V3-V4’de yük sek R ve de rin S
dal ga la rı nın bir ara da ol ma sı (KaD-Wag ner bul-
 gu su) ve 4) sol ven tri kül hi per tro fi si bul gu la rı ile
bir lik te sağ ek sen sap ma sı nın (>+90 de re ce) bu-
 lun ma sı ola rak sı ra la na bi lir.

Bi ven tri kü ler hi per tro fi cid di ro ma tiz mal ka -
pak has ta lık la rı (aort ka pak has ta lı ğı + pul mo ner
hi per tan si yon, mit ral ye ter siz li ği + pul mo ner hi-
 per tan si yon), kar di yo mi yo pa ti ve ba zen kon je ni -
tal kalp has ta lık la rı na bağ lı ola bi lir.

KKoo  rroo  nneerr  KKaallpp  HHaass  ttaa  llıı  ğğıı

Mi yo kard İn fark tü sü

Elek tro kar di yog ra mın bel ki de en önem li fonk si -
yon la rın dan bi ri akut mi yo kard in fark tü sü nün ve
is ke mik kalp has ta lı ğı nın teş hi si dir. Mi yo kard in-
 fark tü sün de üç bü yük de ği şik lik mey da na ge lir.
Bun lar pa to lo jik Q dal ga sı, ST-seg ment yük sel -
me si ve T dal ga sı nın ne ga tif leş me si dir.

Pa to lo jik Q Dal ga sı

Sol ven tri kül yü zey elek tro kar di yog ra mın da ki R
dal ga sı nın % 25'in den da ha de rin ve 0.04 sa ni -
ye'den da ha ge niş olan bir Q dal ga sı na “pa to lo jik
Q dal ga sı ” de ni lir. Pa to lo jik Q dal ga sı, ne ga tif in-
 tra ven tri kü ler po tan si yel le rin nek ro tik ven tri kü ler
kas böl ge sin de ki elek trik sel pen ce re va sı ta sı ile yü-
 ze ye ya yıl ma sı so nu cu olu şur. Bu du rum da, R dal-
 ga sı kü çül müş tür ve ya kay bol muş tur.

Mi yo kard in fark tü sü dı şın da EKG'de pa to lo -
jik Q dal ga sı oluş ma sı na ne den olan du rum lar
Tab lo 6-3’de gö rül mek te dir.

ST-Seg men ti Yük sel me si

ST-seg men ti yük sel me si, anok sik ha sar böl ge sin -
den kay nak la nan lez yon akı mı nın, nek roz (in -
fark tüs) çev re sin de ki epi kar di uma ya yıl ma sı na
bağ lı ola rak ge li şir.

T Dal ga sı nın Ne ga tif leş me si

T dal ga sı nın ne ga tif leş me si is ke mi be lir ti si dir.
Elek trik sel re po la ri zas yo nun nor mal yö nü nün
ter si ne dön me si so nu cu hu su le ge lir.

Akut mi yo kard in fark tü sü sı ra sın da, nek roz
ala nı nı doğ ru dan gö ren de ri vas yon lar da or ta ya çı -

kan ST-seg men ti yük sel me si ve ne ga tif T dal ga la -
rı na kar şı lık, lez yo nun bu lun du ğu mi yo kard du-
 va rı nın tam ak si ta ra fın da ki mi yo kar dı gö ren
de ri vas yon lar da re sip ro kal de ği şik lik ler (ST-seg -
men ti dep res yon la rı ve siv ri, si met rik, po zi tif T
dal ga la rı) gö rü le bi lir (Şe kil 6-15). Me se la akut in fe-
 ri or mi yo kard in fark tü sün de II, III ve aVF de ri -
vas yon la rın da ST-seg men ti yük sel me si or ta ya
çık tı ğı sı ra da sağ pre kor di yal de ri vas yon lar da (V1-
V3) be lir gin ST-seg ment dep res yo nu tes pit edi lir.

Mi yo kard in fak tü sün de ki elek tro kar di yog ra fi
de ği şik le ri nin te şek kül et me si için semp tom la rın
baş la ma sın dan iti ba ren ge nel lik le bir kaç saa tin geç-
 me si ge rek li dir (Şe kil 6-16). İlk bul gu ST-seg men ti -
nin yük sel me si dir. Bu nu Q dal ga sı nın te şek kü lü
iz ler. ST yük sel me si ge nel lik le 1-2 gün de ge ri le ye -
rek izo elek trik hat ta yak la şır, bu es na da siv ri ve si-
 met rik ne ga tif T dal ga la rı or ta ya çı kar. Ne ga tif T
dal ga la rı nın kay bol ma sı için ay lar, hat ta yıl lar ge-
 çe bi lir. Bu na kar şı lık ge nel lik le pa to lo jik Q dal ga -
la rı ha yat bo yu se bat eder. 

An cak her mi yo kard in fark tü sün de mut la ka
Q dal ga sı mey da na gel me ye bi lir, yal nız di ğer
EKG bul gu la rı (ST-T de ği şik lik le ri) bu lu na bi lir.
Bu ne den le mi yo kard in fark tü sü; "Q-dal ga lı" ve
"Q-dal ga sız" di ye iki ye ay rı lır. 

Elek tro kar di yog ra fik Ola rak Mi yo kard
İn fark tü sü nün Lo ka li zas yo nu

Elek tro kar di yog ra fik bul gu la ra gö re akut mi yo -
kard in fark tü sü, an te ri or, in fe ri or, ha ki ki pos te ri or
ve sağ ven tri kül in fark tü sü ola rak sı nıf lan dı rı la bi -
lir. Ba zı va ka lar da fark lı lo ka li zas yon lar da ki in fark-

Şekil 6-15. Akut miyokard infarktüsünün ilk saatlerinde in-
farktüsü gören derivasyonlarda belirgin ST elevasyonu (b)
oluşurken (a), karşı derivasyonda ST depresyonu ortaya
çıktığı görülmektedir.

a b Fizyolojik veya • Septal Q dalgaları
pozisyonel nedenler • Sol tarafta pnömotoraks

Ventrikül iletisinde • Sol dal bloku
değişikliklikler • WPW sendromu

Ventrikül duvarında • Sol ventrikül hipertrofisi
hipertrofi • Sağ ventrikül hipertrofisi

• Hipertofik kardiyomiyopati

Miyokard hasarı ve • Dilate kardiyomiyopati
madde infiltrasyonu • Amiloidoz

• Sarkoidoz
• Skleroderma
• Kist hidatik
• Endokardiyal fibroelastoz
• Müsküler distrofiler (özellikle
Duchenne müsküler distrofisi)

• Myotonia atrophica
• Kalp tümörü
• Konstriktif perikardit
• Miyokard travması
• Miyokard hasarı ve madde
infiltrasyonu

Tablo 6-3. Miyokard İnfarktüsü Dışında EKG'de
Patolojik Q Dalgası Oluşmasına Neden Olan Durumlar



Şekil 6-16. a. Normal EKG, b. Hiperakut miyokard infarktüsü: İnfarktüsün ik saatlerinde ST dalgasındaki tipik yükselme.
Bu aşamada QRS ya da T değişikliği oluşmaz. c. İnfarktüsün ilk günlerinde ST segmentindeki yükselmenin biraz gerile-
diği, ancak patolojik Q dalgası ve negatif T dalgasının ortaya çıktığı görülmektedir. d. İnfarktüstten birkaç hafta sonra ST
segmentinin izoelektrik hatta indiği, ancak patolojik Q dalgası ile negatif T’lerin sebat ettiği izlenmektedir. e. İnfarktüstten
aylar sonra T dalgasının da normale döndüğü ve pozitifleştiği görülmektedir. Ancak patolojik Q dalgası ve QRS’deki voltaj
düşüklüğü kalıcı olmuştur. 
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 tüs ler ay nı tra se de bir lik te (kom bi ne mi yo kard in-
 fark tü sü) bu lu na bi lir ler.

İn fark tüs lo ka li zas yo na gö re be lir le nen EKG
de ği şik lik le ri Tab lo 6-4’de gö rül mek te dir.

Q-Dal ga sız Mi yo kard İn fark tü sü

Nek ro zun su ben do kar di al ta ba ka da sı nır lı kal dı ğı
ve trans mu ral ol ma yan mi yo kard in fark tüs le rin de
pa to lo jik Q dal ga sı ge liş mez. Ha sa ra uğ ra yan su-
 ben do kar di al böl ge nin üze rin de ki yü zey sel EKG
de ri vas yon la rın da ST-seg men ti çök me le ri ve siv ri,
si met rik, de rin ve ne ga tif T dal ga la rı or ta ya çı kar.
Bu na kar şı lık doğ ru dan doğ ru ya sol ven tri kül ka-
 vi te si ni gö ren aVR de ri vas yo nun da ST-seg ment
ele vas yo nu sap ta nır (Şe kil 6-17).

Sağ Ven tri kül Mi yo kard İn fark tü sü

Sağ ven tri kül in fark tü sü tek ba şı na gö rül mez.
Akut in fe ri or ya hut in fe ro-pos te ri or mi yo kard in-
 fark tüs le ri nin yak la şık % 30'un da sağ ven tri kül
in fark tü sün de ait EKG bul gu la rı tes pit edi le bi lir.
Ta nı ko ya bil mek için, akut mi yo kard in fark tü sü
dü şü nü len va ka lar da ru tin ola rak sağ pre kor di al
de ri vas yon la rın da (V2R-V6R) kay de dil me si ge-
 rek li dir. Ta nı da en de ğer li bul gu V4R'de 1 mm ve -
ya üze rin de ST-seg men ti yük sel me si nin tes pit
edil me si dir. Bu bul gu nun du yar lı lı ğı % 70 ve öz-
 gül lü ğü ise % 100'dir (Şe kil 6-18).

Sol Dal Blo ku Var lı ğın da Mi yo kard
İn fark tü sü Ta nı sı nın Ko nul ma sı
Sol dal blo ku olan has ta lar da akut ya da es ki mi-
 yo kard in fark tü sü ta nı sı nın elek tro kar di yog ra fik
ola rak ko nul ma sı son de re ce güç ola bi lir. An cak,
aşa ğı da be lir ti len kri ter le rin bu lun ma sı mi yo kard
in fak tü sü le hi ne alın ma lı dır: 1) V3 ve V4'de S dal-
 ga sı nın çı kan ba ca ğın da 0.05 sa ni ye'lik çen tik bu-
 lun ma sı (Cab re ra be lir ti si), 2) I, aVL ve ya V6'da,
R dal ga sı nın çı kan ba ca ğın da çen tik bu lun ma sı
(Chap man be lir ti si), 3) II, II I ve ya pre kor di al de-
 ri vas yon lar da, QRS komp leks le rin de inis yal (0.04
sa ni ye) çen tik bu lun ma sı, 4) V6'da RS kon fi gü ras -
yo nu nun bu lun ma sı, 5) I, aVL ve ya V6'da anor-
 mal Q dal ga la rı ol ma sı, 6) QRS komp lek si nin ana
def lek si yo nu na kon kor dan 2 mm'den faz la ST
ele vas yo nu ya da ana def lek si yo na dis kor dan 7
mm'den faz la ST seg ment ele vas yo nu ge liş ti ği nin
sap tan ma sı ve 7) po zi tif ana def lek si yon lu de ri -
vas yon lar da po zi tif T dal ga la rı nın bu lun ma sı.
Ke sin ta nı ko nu la bil me si için vek tör kar di yog ra -
fik ve an ji yo kar di yog ra fik tet kik ler ge re ke bi lir.

Lokalizasyon Primer Değişiklerin Görüldüğü
Derivasyonlar

Anterior infarktüs
Anteroseptal V1-V3

Anterior V1-V3 bir kısmı+V4-V6 bir kısmı
Anterolateral V4-V6, I, aVL, bazen II
Yaygın anterior V1-V6, I, aVL
Yüksek lateral aVL (+yüksek prekordiyal

derivasyonlar)

İnferior infarktüs
İnferior II, III, aVF
İnferolateral (apikal) II, III, aVF, V5, V6, bazen I ve aVL
İnferoseptal II, III, avF, V1-V3

Diğer değişiklikler

Posterior infarktüs V1,V2

Sub-Endokardiyal Herhangi bir derivasyon
infarktüs (genellikle multipl)

Tablo 6-4. İnfarktüs Lokalizasyona Göre Belirlenen
EKG Değişiklikleri

Şekil 6-17. Q dalgasız miyokard infarktüsü.

Normal EKG

ST segment
depresyonu

Derin, simetrik ve
negatif T dalgaları

R dalga voltajında
azalma ve negatif

T dalgaları

Q dalgasız
miyokard
infarktüsü



Şekil 6-18. Sağ ventrikül infarktüsü. V3-V6R’de 4 mm’ye varan ST elevasyonu dikkati çekmektedir. Sinüs ritmi. Ayrıca in-
ferior miyokard infarktüsüne bağlı olarak II, III ve aVF’de belirgin ST elevasyonu, I ve aVL’de resiprokal değişiklikler (ST
depresyonu) görülmektedir (Adalet).
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An gi na Pek to ris

İs tik rar lı ("Stab le") An gi na Pek to ris
An gi na pek to ris kriz le ri dı şın da elek tro kar di -
yog ram ge nel lik le nor mal dir. Ağ rı es na sın da pre-
 kor di al de ri vas yon lar da ST-seg men ti çök me si ve
T dal ga sı ne ga ti vi te si ve aVR'de ST yük sel me si
tes pit edi le bi lir.

Va ri ant An gi na Pek to ris
Ağ rı es na sın da ti pik ola rak pre kor di yal de ri vas -
yon lar da ST-seg men ti yük sel me si olur. Siv ri, si-
 met rik ve po zi tif T dal ga la rı gö rü lür. An gi na
hec me sin den he men son ra elek tro kar di yog ram
bul gu la rı nor ma le dö ner.

İs tik rar sız ("uns tab le") An gi na Pek to ris

Ço ğu va ka da is ti ra hat ha lin de de ST seg ment
dep res yo nu ve T ne ga tif lik le ri tes pit edi le bi lir.

AArriitt  mmii  lleerr

Arit mi ler, uya rı çı kı şın da ki ya hut uya rı nın ile til -
me sin de ki bo zuk luk la ra bağ lı ola bi lir ler.

A. Uya rı Çı kı şın da Bo zuk luk lar

Uya rı çı kı şın da bo zuk luk ne de ni ile or ta ya çı kan
arit mi tür le ri Tab lo 6-5’de özet len miş tir.

Si nüs Dü ğü mü Kay nak lı Olan lar

Si nüs Bra di kar di si: Kalp hı zı da ki ka da 60'ın al-
 tın da ise bra di kar di ola rak ad lan dı rı lır. Elek tro -

kar di yog ram da, kalp hı zı 60/dk'ın al tın da dır. P
dal ga sı nın amp li tü dü ve vek tö rü, QRS komp lek -
si, P dal ga sı ile QRS komp lek si iliş ki si nor mal dir
(Şe kil 6-19). Si nüs bra di kar di si, de ği şik de re ce -
ler de si nüs arit mi si ile bir lik te ola bi lir. 

Şekil 6-19. Sinüs bradikardisi. Hız 56/dk. P dalgası, PR mesafesi ve QRS konfigürasyonu normaldir (Adalet).

Sinüs düğümü • Sinüs bradikardisi
kaynaklı • Sinüs taşikardisi

• Uygunsuz sinüs taşikardisi
• Sinusal reentran taşikardi
• Sinüs aritmisi

Atriyal kaynaklı • Atriyal erken vuru
• Ektopik atriyal taşikardi
• Multifokal atriyal taşikardi
• Atriyal flutter
• Atriyal fibrilasyon

Kavşak • AV kavşak erken vurusu
kaynaklı • AV kavşak kaçış vurusu

• AV kavşak ritmi
• Akselere AV kavşak ritmi
• AV kavşak taşikardisi
• AV nodal reentran taşikardi

Atriyoventriküler • Ortodromik AV reentant taşikardi
kaynaklı • Antidromik AV reentran taşikardi

Ventriküler • Ventriküler erken vuru
kaynaklı • İdiyoventriküler kaçış vurusu

• İdiyoventriküler kaçış ritmi
• Akselere idiyoventriküler ritim
• Ventriküler taşikardi
• Ventriküler flutter
• Ventriküler fibrilasyon

Tablo 6-5. Uyarı Çıkışında Bozukluk Nedeni ile Ortaya 
Çıkan Aritmi Türleri
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Si nüs Ta şi kar di si: Nor mal de si nüs hı zı 60-100/dk
ara sın da de ğiş mek te dir. İki ya şın al tın da ki sağ-
 lık lı ço cuk lar da kalp hı zı da ki ka da 100'ün üze rin-
 de dir. Eriş kin ler de kalp hı zı da ki ka da 100'ün
üze rin de ise si nüs ta şi kar di si ola rak ad lan dı rı lır.
Elek tro kar di yog ram da, uya rı si nüs dü ğü mün de -
ki nor mal ye rin den, fa kat hız lı (100-180/dk) ola-
 rak çık mak ta dır. Ri tim dü zen li dir. P, QRS ve T
dal ga la rın da şe kil bo zuk lu ğu yok tur, P ve QRS
iliş ki si nor mal dir. P dal ga sı vek to rü nor mal dir
(Şe kil 6-20).

Si nüs Arit mi si: Si nüs arit mi si nin iki tü rü var dır.
Bun lar dan bi rin ci si fa zik si nüs arit mi si dir. Bun -
da kalp hı zı ins pir yum da ar tar, eks pir yum da aza-
 lır. Di ğe ri non fa zik si nüs arit mi si dir. Bu arit mi de,
kalp hı zın da ki de ği şik li ğin so lu num la iliş ki si
yok tur. Her iki tür si nüs arit mi sin de de P dal ga -
la rı ve QRS komp leks le ri nor mal dir (Şe kil 6-21).

At ri yum Kay nak lı Olan lar

At ri yal Er ken Vu ru: Elek tro kar di yog ram'da za-
 ma nın dan ön ce ge len bir P dal ga sı (P') var dır. P
dal ga sı nın şek li nor mal P'ler den çok kez fark lı dır.
Ba zen P dal ga sı bir ön ce ki si nüs vu ru su nun T
dal ga sı üze ri ne gel di ği için gö rül me si güç ola bi -
lir, an cak dik kat le ba kıl dı ğın da si nüs T dal ga sı -
nın şek li nin bo zul du ğu gö rü le bi lir. Er ken vu ru
ven tri kül le ri nor mal ile ti yol la rın dan ge çe rek
uyar dı ğın dan, ge nel lik le nor mal bir QRS-T ör ne -
ği gö rü lür. P'-R ara lı ğı nor mal, kı sa ve ya uzun
ola bi lir. At ri yal er ken vu ru la rı ta kip eden kom-
 pan sa tu ar "pau se", ven tri kü ler er ken vu ru lar dan
fark lı ola rak kı sa dır, ya ni er ken vu ru dan bir ön ce -
ki ve bir son ra ki R'le rin ara sın da me sa fe, nor mal
RR ara lı ğı nın iki ka tın dan da ha az dır (Şe kil 6-22).
Bu nun se be bi at ri yal er ken vu ru nun si nüs dü ğü -

mü nü ye ni den ayar la ma sı ("re set")'dır. An cak ba -
zen si nüs dü ğü mü sik lu su "re set" ol ma dı ğı için
kom pan sa tu ar pau se tam ola bi lir. At ri yal er ken
vu ru sı ra sın da, sol ya da sağ ana dal dan bi ri nin
ref rak ter lik dö ne min de bu lun ma sı, fonk si yo nel
bir dal blo ku hu su le ge ti re bi lir. Bu du rum da at ri -
yal er ken vu ru nun aber ran ile ti min den söz edi lir.
Aber ran ile ti da ha çok sağ dal blo ku şek lin de gö-
 rü lür.

Ek to pik At ri yal Ta şi kar di: Ek to pik at ri yal ta şi -
kar di, re en tran, oto ma tik ya da te tik le nen ak ti vi -
te me ka niz ma la rı ile or ta ya çı ka bi lir. Uya rı sağ ya
da sol at ri yum içer sin de ki her han gi bir odak tan
çı ka bi lir. Na bız da ki ka sa yı sı 150-250 ara sın da dır.
Ri tim dü zen li dir. Elek tro kar di yog ram da, P'ler si -
nüs P'le rin den fark lı, ge nel lik le da ha ufak tır. Ven-
 tri kül hı zı çok faz la ise P'le ri ayırt et mek güç
ola bi lir. P'le ri iz le yen QRS'le rin şek li ve ge niş li ği
nor mal dir (Şe kil 6-23). 

Ka ro tis ma sa jı es na sın da at ri yal ak ti vi te et ki len -
mez, an cak AV ile ti ma saj sı ra sın da ya vaş la ya bi lir
ise P dal ga la rı da ha be lir gin ha le ge le bi lir ler. Di gi tal
in tok si kas yo nu na bağ lı olan ek to pik at ri yal ta şi kar -
di ler ge nel lik le 2:1'li AV blok la bir lik te dir. Bu tak-
 dir de iki P' den bi ri si ni QRS komp lek si ta kip et mez.

Mul ti fo kal At ri yal Ta şi kar di (chao tic at ri yal ri -
tim): Uya rı at ri yum için de ki de ği şik odak lar dan
çı kar. Kal pin hı zı da ki ka da 100'ün al tın da ise
"mul ti fo kal at ri yal me ka niz ma", 100' ün üs tün de
ise "mul ti fo kal at ri yal ta şi kar di" de ni lir. Ta şi kar -
di nin hı zı na di ren 140/dk'nın üze rin de dir. Elek-
 tro kar di yog ram da, ta nı için fark lı sik lus

Şekil 6-20. Sinüs taşikardisi. Hız 140/dk. Ritim düzenlidir.
P, QRS ve T dalgalarında şekil bozukluğu yoktur, P ve QRS
ilişkisi normaldir. P dalgası vektörü normaldir (Adalet).

Şekil 6-23. Atriyal taşikardi. II, III, AVF’de belirgin olan ne-
gatif P dalgaları dikkati çekmektedir. QRS kompleksi (0.04
san) dardır. Taşikardi hızı 140/dk’dır. Taşikardi sağ atri-
yumdan kaynaklanmaktadır (Adalet).

Şekil 6-22. Atriyal erken vuru (3. vuru). P dalgası konfigü-
rasyonu, sinüs P’sinden farklı, QRS normal.

Şekil 6-21. Fazik sinüs aritmisi. Solunumla kalp hızının de-
ğiştiği görülmektedir.
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uzun luk la rı na mey da na ge len üç ve ya da ha faz la
sa yı da fark lı mor fo lo ji de P' dal ga sı gö rül me li dir.
QRS komp leks le ri ise nor mal dir (Şe kil 6-24).

At ri yal Flut ter: Hız lı ve ge nel lik le dü zen li bir ta-
 şi arit mi tü rü dür.  At ri yal flut ter'in iki ti pi var dır: 

Tip I (kla sik flut ter, "com mon" tip): Bu ta şi kar di
re en tran me ka niz ma ile oluş mak ta dır. At ri yal
flut ter'ın "en tra in ment"ı re en tran me ka niz ma yı
te yid eden bir bul gu dur. Bu ta şi kar di de at ri yal
flut ter'ın hı zı ge nel lik le 280-320/dk'dır. Elek tro -
kar di yog ram da ti pik ola rak II, II I ve aVF de ri vas -
yon la rın da tes te re di şi gö rü nü mün de "ne ga tif"
flut ter dal ga la rı (F dal ga la rı) gö rü lür (Şe kil 6-25). 

Tip II ("un com mon" tip"): At ri yal flut ter hı zı ge-
 nel lik le 350-450/dk cı va rın da dır. Elek tro kar di -
yog ram da, II, II I ve aVF'de di ğer ti pin ak si ne
"po zi tif" F dal ga la rı dik ka ti çe ker. 

At ri yal flut ter'da, AV kav şak, bü tün at ri yal uya-
 rı la rın ven tri kül le re geç me si ne ge nel lik le izin ver-
 me ye ce ği için, ven tri kül le re ile ti uya rı de ği şik
de re ce de AV blok lu (2:1, 3:1, 4:1 vb) ola rak ge çer.
En sık ola rak 2:1 AV blok lu at ri yal flut ter şek lin de
gö rül dü ğün den ri tim dü zen li dir. Dar QRS komp -
leks li 150/dk hız da bir sup ra ven tri kü ler ta şi kar di
at ri yal flut ter'ı da ak la ge tir me li dir. Böy le bir sup-
 ra ven tri kü ler ta şi kar di de, ka ro tis ma sa jı, AV blok
de re ce si ni art tı ra rak flut ter dal ga la rı nı be lir gin leş -
tir mek su re ti ile ta nı ya yar dım cı ola bi lir. At ri yal
flut ter'da ba zen AV blok de re ce si ken di li ğin den sık
sık de ği şe bi lir. Bu tak dir de ri tim dü zen siz olur. 

At ri yal Fib ri las yon: Elek tro kar di yog ram da, ek-
 to pik at ri yal uya rı la rın hı zı ge nel lik le 500-600/dk
ara sın da dır. At ri yal ak ti vi te yi kay de den de ri vas -
yon lar da P dal ga la rı nın ye ri ni "f dal ga la rı" adı ve-
 ri len hız lı ve dü zen siz dal ga cık lar al mış lar dır.
At ri yal uya rı lar dan an cak ba zı la rı ven tri kü le ge-
 çe bi lir. Bu da bel li bir dü zen için de ol ma dı ğı için
QRS ara lı ğı ve amp li tü dü vu ru dan vu ru ya de ği -

şir. At ri yal fib ri las yon dal ga la rı en iyi V1 ve II, II I
ve aVF de ri vas yon la rın da gö rü lür (Şe kil 6-26). 

Kav şak Kay nak lı Olan lar

Kav şak böl ge si, sağ at ri yum'un AV dü ğü me ya -
kın bö lüm le ri ni, AV dü ğü mü, His de me ti ni, sağ
ve sol dal la rın prok si mal bö lüm le ri ni kap sa mak -
ta dır. AV kav şa ğın nor mal oto ma tik ak ti vi te si 40-
60/dk cı va rın da dır. Da ha hız lı ise ak se le re ri tim
(100/dk) ola rak ad lan dı rı lır.

AV Kav şak Er ken Vu ru la rı: AV kav şa ğın her han -
gi bir ye rin den mey da na ge lir. Elek tro kar di yog -
ram da P dal ga sı QRS'den ön ce, QRS içe ri sin de ya
da QRS'den son ra ola bi lir. P dal ga sı II, III ve aVF'de
ne ga tif, aVR'de po zi tif dir. P'yi iz le yen QRS komp -
lek si ven tri kül için de ki ile ti nor mal kal dık ça si nüs
vu ru la rı nın QRS'si gi bi dir. P dal ga sı, QRS'den ön -
ce ise at ri yal er ken vu ru dan ayırt et mek güç ola bi -
lir. P dal ga sı, QRS dal ga sı için de ve ya QRS'den
son ra ise, aber ran in tra ven tri kü ler ile ti de var sa,
QRS komp leks le ri ge niş le miş ol du ğun dan, ven tri -
kü ler er ken vu ru lar ile ka rış tı rı la bi lir ler.

AV Kav şak Ka çış ("Es ca pe") Vu ru su: Si nüs rit mi
ve at ri yum lar dan her han gi bir ne den le AV kav şa ğa
uya rı gel me di ği tak dir de, bu ra da ki ek to pik odak-
 tan bir uya rı çı kar. Elek tro kar di yog ram da, si nüs
vu ru su ile onu iz le yen ek to pik vu ru ara sı, nor mal
RR ara lı ğın dan da ha uzun dur. P-QRS iliş ki si kav-
 şak er ken vu ru su na ben zer. Tek far kı ka çış vu ru su -
nun er ken de ğil, ak si ne geç gel me si dir (Şe kil 6-27).

AV Kav şak Rit mi: Kav şak me ka niz ma sı sü rek li
ola rak iş le me ye baş lar. Da ki ka da 40-60 cı va rın da

Şekil 6-25. Atriyal flutter. P dalgası yerine II-III ve AVF’de
belirgin “testere dişi” tarzında flutter (F) dalgaları görül-
mektedir. Atriyal uyarılar değişen blok derecesi ile ventri-
küllere iletilmektedir (Adalet).

Şekil 6-26. Atriyal fibrilasyon. P dalgaları yerine fibrilasyon
(f) dalgaları görülmektedir. QRS aralığı değişkendir. Ven-
trikül hızı 100/dk cıvarındadır (Adalet).

Şekil 6-24. Multifokal atriyal taşikardi. P dalga konfigüras-
yonunun vurudan vuruya değiştiği görülmektedir. Hız 150-
165/dk., ritim düzensiz. QRS dar (7).



Şekil 6-28. Non-paroksismal kavşak taşikardisi. Ventrikül hızı 90/dk. QRS kompleksleri süresi normal. QRS kompleksi
sonrasında negatif P dalgaları görülmektedir.
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bir kav şak rit mi mey da na çı kar. P dal ga sı QRS
den ön ce, için de ve ya son ra ola bi lir. İn tra ven tri -
kü ler ile ti nor mal ise QRS de nor mal dir.

Ak se le re AV Kav şak Rit mi: Si nüs rit mi ve at ri -
yum lar dan her han gi bir ne den le kav şa ğa uya rı
gel me di ği tak dir de, kav şak ta ki "pa ce ma ker" me ka-
 niz ma sı iş le me ye baş lar, ve ba zen kalp hı zı bek le -
ni len den da ha hız lı ola rak 100/dk'yı bu la bi lir.
Ge nel lik le is ke mi, di gi ta lis in tok si kas yo nu, elek-
 tro lit bo zuk luk la rı (hi po ka le mi) ve hi pok se mi gi -
bi fak tör ler AV kav şak ta faz 4 de po la ri zas yo nu
art tır mak ta, bu da kav şak ta lo ka li ze "pa ce ma ker"
hüc re ler den im puls olu şum hı zı nı art tır mak ta dır.
Elek tro kar di yog ram'da nor mal si nüs rit mi mev-
 cut iken, gi de rek P-R in ter va li nin kı sal dı ğı, PP me-
 sa fe si nin uza dı ğı, P-QRS iliş ki si nin bo zul du ğu,
kav şak tan kay nak la nan QRS komp leks le ri nin or-
 ta ya çık tı ğı gö rü lür. Kı sa sü re son ra, PP in ter va li
kı sal ma ya baş lar, QRS önün de ye ni den P dal ga sı
be li rir, so nuç ta at ri yal ak ti vi te ile ven ti kü ler "cap -
tu re" ye ni den sağ la nır.

Non-Pa rok si mal AV Kav şak Ta şi kar di si: Ak se le -
re AV kav şak rit mi nin hı zı ba zen iki ka tı na ula şır.
Bu tak dir de AV kav şak ta şi kar di si adı ve ri lir. Elek-
 tro kar di yog ram da, kalp hı zı 70-130/dk ara sın da -
dır. Ge nel lik le 2:1’li blok ge li şir. Ani den 1:1’li ile ti ye
dö nü şüm de ola bi lir. P dal ga la rı, QRS komp leks -
le ri nin önün de, için de ve ya ar ka sın da dır (Şe kil 6-
28). QRS komp leks le ri, bir lik te ven tri kül içi ile ti
bo zuk lu ğu ol ma dık ça nor mal ge niş lik te dir. Ta şi -
kar di ge nel lik le ted ri cen baş lar ve son la nır. At ri -
yum la rın ret rog ra de ak ti vas yo nu mey da na
ge le bi lir se de, at ri yum lar sık lık la si nüs, at ri yum
ve ya ba zen ikin ci bir kav şak oda ğı ta ra fın dan uya-
 rı lır. Ya ni AV dis so si yas yon var dır. 

Per ma nen Re sip ro kan Kav şak Ta şi kar di si: Bu ra -
da çok ya vaş ret rog ra de ile ti özel li ği olan ak se su -
ar yol va sı ta sı ile or ta ya çı kan bir re en tran ta şi kar di
söz ko nu su dur. An teg ra de ile ti nor mal AV ile ti sis-
 te min den, ret rog ra de ile ti bu ak se su ar yol dan ol-
 mak ta dır. Ak se su ar yol ge nel lik le pos te ro sep tal
böl ge de, ko ro ner si nüs os ti umu cı va rın da lo ka li -
ze dir. Per ma nen re sip ro kan kav şak ta şi kar di si ço-

 cuk lar da da ha sık gö rü lür. Elek tro kar di yog ram da,
uzun RR, kı sa PR in ter val li olan dar QRS'li ta şi -
kar di iz le nir. Hı zı 150-180/dk cı va rın da dır. II, III ve
aVF de P'ler ti pik ola rak ne ga tif tir.

AV No dal Re en tran Ta şi kar di: Pa rok sis mal sup-
 ra ven tri kü ler ta şi kar di ler içer sin de en sık gö rü le -
ni, AV çif te yo lu ("AV du al path way") olan
has ta lar da or ta ya çı kan "AV-no dal re en tran ta şi -
kar di"dir. Çif te yol fiz yo lo ji si olan has ta lar da AV
dü ğüm de iki tip ile ti yo lu var dır. Bu yol lar dan bi-
 rin de ile ti hız lı, ref rak ter pe ri od uzun (hız lı yol;
"fast path way"), di ğe rin de ise ile ti hı zı ya vaş, fa -
kat ref rak ter pe ri od kı sa dır (ya vaş yol; "slow path-
 way"). Si nüs rit mi es na sın da, çift AV yo lun
mev cu di ye tin de, hız lı yol, di ğer yo lun da ha ya -
vaş ile til me sin den do la yı AV ge çiş ten so rum lu
olan baş lı ca bö lüm dür. 

Ta şi kar di nin hı zı ge nel lik le 160-190/dk'dır, an -
cak 120-250/dk ara sın da de ği şe bi lir. Ri tim dü zen-
 li dir. Ön ce den ile ti bo zuk lu ğu (sol dal blo ku ya
da sağ dal blo ku) ya da fonk si yo nel aber ran ile ti
ol ma dık ça QRS şek li ve sü re si nor mal dir. 

Nor mal de at ri yum lar dan ge len uya rı AV dü-
 ğü me gi rer, hem hız lı yol, hem de ya vaş yol dan
aşa ğı ya doğ ru iler ler. Uya rı hız lı yol dan sü rat le
ven tri kül le re iler le di ği için PR in ter va li de kı sa ola-
 cak tır, bu es na da ya vaş yo lun ter mi nal bö lü mü ha -
la ref rak te dö nem de ol du ğu için ile ti bu ra da blo ke
ol muş tur.  Bir at ri yal er ken vu ru ya vaş yo lu kul la -
na rak ven tri kül le ri de po la ri ze ede bi lir, bu tak dir -
de PR me sa fe si uzun dur. Hız lı yo lun ref rak ter
dö ne mi uzun ol du ğu için bu vu ru hız lı yol da blo -
ke olur. Kri tik bir za man da ge len at ri yal er ken vu -
ru ya vaş yo lu kul la na rak ven tri kü le yö nel dik ten
son ra, hız lı yol ref rak ter dö nem den çık mış sa, ret-
 rog ra de ola rak at ri yum lar uya rır ve at ri yal eko vu-
 ru su hu su le ge lir. Dön gü nün de vam lı ha le gel me si
hız lı yo lun ref rak ter lik ten çık ma sı na bağ lı dır. Bu
tak dir de sü rek li AV no dal re en tran ta şi kar di olu şa-
 cak tır. An teg ra de ola rak ya vaş, ret rog ra de ola rak
hız lı yol kul la nıl dı ğı için ya vaş-hız lı AV no dal re-
 en tran ta şi kar di ola rak da ad lan dı rı lır. Çif te yol fiz-
 yo lo ji si bu lu nan has ta la rın % 90'ın da ya vaş-hız lı
yol ta şi kar di si söz ko nu su dur. 

Şekil 6-27. Birinci vuru nodal kaçış vurusudur; QRS başında P yoktur ve QRS dalgası dardır. 2. vuru sinus vurusudur.
Daha sonra sinus susmakta ve uzun bir pauze’yi takiben nodal kaçış vurusu ortaya çıkmaktadır (Adalet).
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Ti pik AV no dal re en tran ta şi kar di de an teg ra de
ile ti ya vaş, ret rog ra de ile ti hız lı ol du ğu için at ri yal
ak ti vi te he men ven tri kül ak ti vas yo nun dan son ra
baş lar, bu ne den le stan dard elek tro kar di yog ram da
P dal ga sı ge nel lik le QRS için de kay bo lur ve gör-
 mek müm kün ol maz  (Şe kil 6-29).

At ri yo ven tri kü ler Kay nak lı Olan lar

Wolff-Par kin son-Whi te (WPW) sen dro mun da at-
 ri yum lar dan ven tri kül le re doğ ru ya yı lan sti mu -
lus, nor mal AV ile ti yo lun dan de ğil, ak se su ar bir
yol dan (Kent yo lun dan) ge çer. Kent yo lun dan
anor mal bir şe kil de "by-pass" ya pa rak ge çen bu
sti mu lus, nor mal AV ile ti yo lun dan ge çen sti mu -
las yon dan çok ön ce ven tri kül le re ula şır ve ven tri-
 kül le ri uya rır (ven tri kü ler pre-ek si tas yon). Bu
se bep ten QRS komp lek si nin ilk kıs mı de for me
olup bir "del ta dal ga sı"nın oluş ma sı na se bep olur.
QRS komp lek si nin son kıs mı ise sti mu lu sun AV
kav şak tan ta bii bir şe kil de ven tri kül le re ya yıl ma -
sı nı tem sil eder. Böy le ce WPW sen dro mun da ki
QRS komp lek si ak se su ar yol dan ve nor mal AV
kav şak yo lun dan ay rı ay rı ya yı lan sti mu lus la rın
elek tro fiz yo lo jik bir ka rı şı mı dır ("füz yon komp lek -
si") (Şe kil 6-30). Ven tri kül ler ak se sur yol dan uya-
 rıl dı ğı için PR me sa fe si kı sa (<0.12 sa ni ye), QRS
komp lek si ge niş (>0.12 sa ni ye) ve PJ me sa fe si ise
nor mal dir (<0.26 saniye).

WPW Sen dro mu: Üç tür de ola bi lir. 1. Ma ni fest (Şe -
kil 6-31), 2. İn ter mit tent (Şe kil 6-32), 3. Giz li. Giz li

WPW sen dro mun da, si nüs rit mi es na sın da çe ki len
stan dard elek tro kar di yog ram nor mal dir. Bu nun se-
 be bi ak se su ar yol da an teg ra de ile ti nin ol ma ma sı -
dır. İn ter mit tan (ara lık lı) WPW sen dro mun da ise
ak se su ar yol da za man za man an teg ra de ile ti ye bağ -
lı ola rak del ta dal ga sı ve yu ka rı da sö zü edi len di -
ğer yü zey sel elek tro kar di yog ram bul gu la rı or ta ya
çık mak ta dır. WPW sen dro mun da elek tro kar di -
yog ram, sağ ve sol dal blok la rı nı, ha ki ki pos te ri or,
in fe ri or ya da an te ro la te ral mi yo kard in fark tü sü nü
tak lid ede bi lir.

WPW sen dro mun da, Kent yo lu dı şın da, di ğer
ak se su ar yol lar ara sın da, Ja mes yo lu (at ri yum ile
His de me ti ara sın da) ve Ma ha im yo lu (AV dü ğüm
ile His de me ti ara sın da, ya hut His de me ti nin bir
da lı ile in ter ven tri kü ler sep tum ara sın da) zik re di -
le bi lir. Ja mes yo lu var sa, PR me sa fe si kı sa QRS
nor mal dir ve del ta dal ga sı yok tur (Lown-Ga nong-
Le vi ne sen dro mu). Sti mu lus at ri yum lar dan AV
kav şak böl ge si ne ka dar nor mal ile ti yo lun dan geç-
 tik ten son ra Ma ha im lif le ri va sı ta sı ile in ter ven tri -
kü ler sep tu mu uya rır sa PR me sa fe si nor mal dir,
fa kat QRS komp lek si nin ba şın da del ta dal ga sı var-
 dır. WPW sen drom lu va ka lar da de ği şik tür ler de
pa rok sis mal arit mi ler gö rü le bi lir (Tab lo 6-6).

Ak se su ar Yo lu Kul la nan Re sip ro kan Ta şi kar di -
ler: AV re en tran ta şi kar di fiz yo pa to lo ji si, AV no -
dal re en tran ta şi kar di ki ne ben zer. An cak AV
no dal re en tran ta şi kar di de ol du ğu gi bi, "ya vaş
yol" ve "hız lı yol" ye ri ne, bi ri "nor mal AV no dal
ile ti yo lu" ve di ğe ri "ak se su ar yol" ol mak üze re 2

Şekil 6-30. WPW sendromu. Ventriküller kısmen aksesuar
yol vasıtasıyla (gölgeli), kısmen de normal AV ileti vasıta-
sıyla uyarılmakta, QRS bu iki uyarı yolunun füzyonu olarak
oluşmaktadır (internet).

Şekil 6-29. Tipik AV nodal reentran taşikardi. Hız 160/dk.
QRS kompleksi dardır. P dalgaları QRS içinde kaybolduğu
için görülmemektedir (Adalet).

Şekil 6-31. WPW sendromu. Sağ taraf aksesuar yol. 12 derivasyonlu EKG. Sinus ritmi. Kısa PR, delta dalgası ve geniş QRS
görülmektedir. EKG algoritması aksesuar yolun sağ anteroseptal bölgeye lokalize olduğunu göstermektedir (Adalet).
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ay rı ile ti yo lu söz ko nu su dur. Bu iki yo lun ile ti
özel lik le ri nin ve ref rak ter pe ri od la rı nın bir bi rin -
den fark lı ol ma sı, re en tran ta şi kar di hu su le gel-
 me si ni sağ la mak ta dır. Ba zen bir den faz la
ak se su ar yol ol du ğun da ta şi kar di es na sın da an-
 teg ra de ile ti bir ak se su ar yol dan, ret rog ra de ile ti
ise baş ka bir ak se su ar yol dan  olur.

Or tod ro mik AV Re en tran Ta şi kar di: WPW sen-
 drom lu va ka la rın ço ğun lu ğun da, ak se su ar yo lun
an teg ra de efek tif ref rak ter pe ri odu, nor mal AV no -
dal ile ti yo lun dan uzun dur. Bu ne den le, pre ma tu -
re at ri yal uya rı, ak se su ar yol da blo ke olur, nor mal
AV no dal yol dan aşa ğı ya doğ ru an teg ra de ola rak
ile ti lir, ven tri kül le ri uya rır ve da ha son ra ret rog ra -
de yön de ak se su ar yo la gi rer, at ri yum la ra dö ner ve
böy le ce te şek kül eden da ire vi ha re ket sik lu su ken -
di ken di ne de vam et ti rir. Ta şi kar di hı zı 160-240/dk
ara sın da dır. Bu tip sup ra ven tri kü ler ta şi kar di de, si -
nüs rit mi nin ak si ne, an teg ra de ola rak ven tri kü ler
ak ti vas yon için sa de ce nor mal AV ile ti yo lu kul la -
nıl dı ğın dan, si nüs rit mi es na sın da mev cut olan del -
ta dal ga sı kay bo lur, QRS ge niş li ği nor mal le şir.

Ay rı ca, ret rog ra de ola rak at ri yum la ra ile ti ak se su -
ar yol va sı ta sı ile ol du ğu için, P dal ga sı, ge nel lik le,
in fe ri or ve la te ral de ri vas yon lar da ne ga tif gö rü lür
(Şe kil 6-33).

Or tod ro mik re en tran ta şi kar di ler de fonk si yo -
nel dal blo ku mey da na ge lir se QRS dal ga la rı nın
ge niş le ye bi le ce ği akıl da tu tul ma lı dır. Ör ne ğin sol
la te ral ak se su ar yo lu bu lu nan WPW sen drom lu
bir has ta da, or tod ro mik ta şi kar di es na sın da, sol
dal blo ku ge li şir se, QRS ge niş le me si ya nı sı ra, ta-
 şi kar di sik lu su nun uzun lu ğu da ar tar sa, aber ran
ile ti dü şü nül me li dir. Sol dal blo ku ne de niy le ak-
 se su ar yo la, im pul sun ret rog ra de dö nü şü ge cik -
ti ği için ta şi kar di hı zı ya vaş lar.

Giz li WPW sen dro mun da, ak se su ar yo lun an-
 teg ra de ile ti özel li ği nin ol ma ma sı, sa de ce ret rog ra -
de ile ti ye izin ver me si ne de niy le sa de ce or tod ro mik
AV re en tran ta şi kar di ge li şe bi lir. Giz li WPW sen-
 dro mun da or ta ya çı kan AV re en tran ta şi kar di ile
AV no dal re en tran ta şi kar di yi bir bir le rin den ayırt
et mek güç ola bi lir. Ta şi kar di nin hı zı da ki ka da
200'in üze rin de ise ve QRS'den son ra ret rog ra de P
dal ga la rı gö rü le bi li yor ise giz li WPW sen dro mu
ak la gel me li dir.

Pre-ek si tas yo na Yol Açan Re sip ro kan Ta şi kar di -
ler: Ta şi kar di es na sın da an teg ra de ile ti ak se su ar
yol üze rin den, ret rog ra de ile ti ise nor mal AV no -
dal ile ti sis te min den ya da var sa ikin ci ak se su ar

Şekil 6-33. Ortodromik atriyoventriküler reentran taşikardi.
Taşikardi esnasında antegrad olarak normal AV nodal ileti
sistemi, retrograde olarak aksesuar yol kullanıldığı için
QRS’lerin dar olduğu dikkati çekmektedir. Retrograde P’ler
T dalgası içinde belli belirsiz olarak izlenmektedir (Adalet).

Şekil 6-32. İntermittan WPW sendromu. İlk vurudaki kısa
PR, delta dalgası ve geniş QRS’in, ikinci vuruda tamamen
kaybolduğu ve EKG’nin normale döndüğü görülmektedir.
Hastada sol anterolateral bölgeye (V1’de yüksek R) loka-
lize olduğu belirlenmiştir (Adalet).

Aksesuar yolu kullanan resiprokal taşikardiler • Ortodromik AV reentran taşikardi
• Pre-eksitasyona yol açan resiprokan taşikardiler
- Antidromik AV reentran taşikardi
- Multipl aksesuar yol kullanan resiprokan taşikardi

Aksesuar yolu kullanılmasını mutlaka gerektirmeyen, • AV nodal reentran taşikardi
aksesuar yolun pasif "by-stander" olduğu taşikardiler • İkinci aksesuar yolun "by-stander" olduğu AV reentran

taşikardi
• Atriyal flutter
• Atriyal fibrilasyon
• Ventriküler taşikardi
• Ventriküler fibrilasyon

Tablo 6-6. WPW Sendromunda Görülebilen Taşiaritmi Türleri
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yol üze rin den ol du ğu için ven tri kül ler er ken uya-
 rı lır (pre-ek si tas yon) ve elek tro kar di yog ram da
ge niş QRS komp leks li ta şi kar di göz le nir.
i. An tid ro mik AV re en tran ta şi kar di: WPW sen-

 dro mun da, sey rek ola rak, ak se su ar yo lun an-
 teg ra de efek tif pe ri odu, nor mal AV no dal His
Pur kin je sis te min ki ne gö re da ha kı sa ola bi lir.
Bu du rum da, pre ma tu re at ri yal uya rı nor mal
yo lun da blo ke olur, ak se su ar yol dan an teg ra -
de ola rak ven tri kül le re ula şır (ven tri kü ler "pre-
ek si tas yon") ve ret rog ra de ola rak nor mal AV
no dal yol dan at ri yum la ra ge ri dö ner. Bu tip
sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler de, ba şın da del ta
dal ga sı bu lu nan ge niş bir QRS komp lek si
(aber ran QRS) gö rü lür ki, sık ola rak ven tri kü -
ler ta şi kar di ile ka rış tı rı la bi lir. Ge niş QRS kom-
p leks le ri pre ma tu re at ri yal uya rı lar ya da si nüs
rit mi es na sın da gö rü len er ken uya rıl mış ("pre-
ex ci ted") vu ru la ra ben zer (Şe kil 6-34).

ii. At ri yal fib ri las yon: WPW sen drom lu has ta lar -
da, at ri yal fib ri las yon mey da na gel di ğin de, ak-
 se su ar yo lun ref rak ter pe ri odu, nor mal AV
no dal ile ti yo lun kin den uzun ise, an teg ra de ile -
ti nor mal AV no dal yol üze rin den ola ca ğı için,
si nüs rit mi es na sın da mev cut olan del ta dal ga sı
kay bo lur ve QRS komp leks le ri ge niş li ği nor mal-

 le şir, ya ni dar QRS komp leks li at ri yal fib ri las yon
iz le nir. WPW sen drom lu has ta lar da, ak se su ar
yo lun ref rak ter yo lu, nor mal AV no dal ile ti yo-
 lu na gö re da ha kı sa ol du ğu za man, at ri yal fib ri -
las yo nu hu su le ge ti ren sti mu lus an teg ra de
ola rak ak se su ar yol dan ge çe rek ven tri kül le ri
uya rır. Bu ne den le, at ri yal fib ri las yon es na sın da
QRS komp leks le ri be lir gin ola rak (mak si mal
pre-ek si tas yon) ge niş tir. Ay nı EKG tra se sin de
ba zı QRS’ ler ge niş (ak se su ar yel kul la nıl dı ğı
için), ba zı la rı dar (His-pur kin je sis te mi kul la nıl -
dı ğın dan) ola bi lir Ak se su ar yo lun efek tif ref rak -
ter pe ri odu kı sa (200-400 msan) ol du ğun dan
WPW sen dro mun da gö rü len at ri yal fib ri las -
yon lar da ven tri kü ler ce vap çok hız lı dır
(>200/dk) ve ven tri kü ler fib ri las yo na dö nüş me
ris ki var dır. Da ha ön ce den WPW sen dro mu ol-
 du ğu bi lin me yen bir has ta da, or ta la ma hı zı
200/dk'ın üze rin de olan, be lir gin dü zen siz ve ge -
niş QRS komp leks li bir ri tim, WPW sen dro mu
bir has ta da at ri yal fib ri las yon ge liş ti ği ni dü şün -
dür me li dir (Şe kil 6-35).

DDaarr  QQRRSS  KKoommpp  lleekkss  llii  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  llee  rriinn
AAyyıırrtt  EEddii  ccii  TTaa  nnıı  ssıı

Dar (<0.12 msan) QRS komp leks li ta şi kar di le rin he -
men dai ma sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ola rak de ğer-
 len di ril me li dir. An cak sağ ve ya sol da lın prok si mal
bö lüm le ri ya da fa si kül ler den kay nak la nan ven tri -
kü ler ta şi kar di ler de de -bek le ni le nin ak si ne-QRS
komp lek le ri nin dar ola bi le ce ği bi lin me li dir. 

Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di le rin ayır te di ci ta-
 nı sın da kul la nı la bi le cek bir al go rit ma Şe kil 6-
36'da gös te ril miş tir. An cak is tis nai du rum la rın
ola bi le ce ği dai ma ha tır lan ma lı dır. Dar QRS kom-
p leks li sup ra ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da RP

Şekil 6-34. Atriyoventriküler reentran taşikardi esnasında
antegrade olarak aksesuar yol, retrograde olarak AV node
kullanıldığı için geniş QRS’li taşikardi oluştuğu dikkati çek-
mektedir.

Şekil 6-35. WPW sendromlu bir hastada gelişen atriyal fibrilasyon esnasında QRS dalgasının geniş, ventrikül geçişinin son
derece hızlı ve QRS aralıklarının düzensiz olduğu dikkati çekmektedir (Adalet).
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me sa fe si, PR me sa fe sin den da ha uzun ise üç ih ti -
mal ak la gel me li dir: 1) at ri yal ta şi kar di, 2) AV no -
dal re en tran ta şi kar di nin mu tad ol ma yan
("un com mon") ya ni an teg ra de ile ti nin hız lı yol,
ret rog ra de ile ti nin ya vaş yol üze rin den ger çek -
leş ti ği for mu ve 3) per ma nen re sip ro kan kav şak
ta şi kar di si.

Ven tri kü ler Kay nak lı Olan lar

Kro nik ven tri kü ler arit mi ris ki ni be lir le mek ama -
cı ile de ven tri kü ler er ken vu ru la rın sık lı ğı ve
form la rı nı içe ren sı nıf la ma lar Tab lo 6-7 ve 6-8'de
ve ril miş tir.

Ven tri kü ler Er ken Vu ru: Ven tri kü ler er ken vu ru -
lar, His de me ti ya da Pur kin je lif le rin den kay nağını
ala bi lir ler. Elek tro kar di yog ram'da, QRS komp lek -
si nin ba şın da P dal ga sı bu lun maz, QRS komp lek si
ge niş, ço ğu za man çen tik li dir ve QRS vek tö rü de
de ğiş miş tir. Önün de P dal ga sı bu lun maz. T dal ga -
sı nın vek tö rü, ge nel lik le QRS dal ga sı nın ak si yö-
 nün de dir (Şe kil 6-37, 6-38, 6-39). Ven tri kü ler er ken
vu ru ile bir ön ce ki nor mal si nüs vu ru su ara sın da -

EKG paterni
• Uniform morfolojili ventriküler taşikardi
• Polimorfik ventriküler taşikardi
• Torsades de pointes
• Sağ ventrikül çıkış yolu paterni
• Bidireksiyonel taşikardi

Tablo 6-8. Ventriküler Taşikardilerin Spesifik Formları

Şekil 6-36. Supraventriküler taşikardilerin ayırt edici tanısı. Kısaltmalar: SVT: supraventriküler taşikardi, AVNRT: AV-nodal
reentran taşikardi, AVRT: AV reentran taşikardi.

SVT

Düzenli

Atriyum Atriyum

< 150/dk 150-200/dk >200/dk <250/dk ≥250/dk

Atriyal
fibrilasyon

Sinüs
taşikardisi

Atriyal
fluCer

Atriyal
fluCer

P dalgası

Önünde İçinde Sonrasında

Tipik
AVNRT AVNRT

Atriyal
taşikardi

Düzensiz

P dalgası
var

P dalgası
yok

Atriyal
Taşikardi

• Bigemine • Bir normal, ardından bir erken vuru
• Trigemine • İki normal, ardından bir erken vuru
• Qaudrigemine • Üç normal, ardından bir erken vuru
• Couplet • İki adet üstüste erken vuru
• Salvo • Peşpeşe 3-5 adet ventriküler erken vuru
• Devamlı olmayan (“non-sustained”) • En az peş peşe 6 adet ventriküler erken vuru  

ventriküler taşikardi oluşması, ancak 30 saniyenin altında düzelmesi
• Devamlı (“sustained”) ventriküler taşikardi • 30 san veya üzerinde süren ventriküler taşikardi
• Sürekli (“incessant”) ventriküler taşikardi • Ventriküler taşikardinin günler, haftalar, aylarca sürmesi, günün 

bazı saatlerinde sonlansa bile günün önemli bir bölümünde sürmesi

Tablo 6-7. Devam Süresine Göre Ventriküler Taşikardilerin Tanımlanması



ki me sa fe ("co up ling in ter val") sa bit tir. Ven tri kü ler
er ken vu ru la rı ge nel lik le tam bir "pau se" dö ne mi
iz ler. Bir ven tri kü ler er ken vu ru yu içi ne alan iki
nor mal R-R ara sın da ki me sa fe, ar ka ar ka ya iki nor-
 mal R-R ara sın da ki me sa fe nin tam iki ka tı dır. Bu
ne den le ven tri kü ler er ken vu ru la rı ta kip eden
"pau se" tam dır. An cak ba zen ven tri kü ler er ken vu-
 ru lar nor mal si nüs rit mi ni boz ma dan, baş ka bir de-
 yiş le bir "pau se" dö ne mi ne ne den ol ma dan, iki
nor mal vu ru ara sın da yer alır lar. Bu tak dir de "in -
ter po le ven tri kü ler er ken vu ru"dan söz edi lir. Ba zı
ven tri kü ler er ken vu ru lar da, QRS komp lek si nin
ge niş li ği ve vek tö rü nor mal ola bi lir. QRS mor fo lo -
ji si fark lı olan ven tri kü ler er ken vu ru lar da ve ya
QRS mor fo lo ji si fark lı ol ma dı ğı hal de, fark lı fiz yo -
pa to lo jik du rum lar da "co up ling" in ter va li sa bit ol-
 ma ya bi lir. Uni fo kal ven tri kü ler er ken vu ru lar da,
vu ru la rın tü mün de QRS komp leks le ri bir bi ri ne
ben zer, mul ti fo kal ven tri kü ler er ken vu ru lar da ise
QRS mor fo lo ji le ri bir bir le rin den fark lı dır.
İdi yo ven tri kü ler Ka çış Vu ru su: Bek le nen sü re de
her han gi bir ri tim çık ma dı ğı için, ven tri kül de ki bir
odak tan bir uya rı çı kar. EK G’ de si nüs vu ru su ile iz-
 le yen ek to nik vu ru ara sı nor mal RR ara lı ğın dan
uzun dur. QRS vu ru su ge niş tir.
İdi yo ven tri kü ler Ka çış Rit mi: İdi yo ven tri kü ler
ka çış rit mi 40/dk ci va rın da dır (Şe kil 6-40). QRS
komp leks le ri ba şın da yok tur, QRS ge niş tir.
Ak se le re İdi yo ven tri kü ler Ri tim: An cak ba zen
idi yo ven tri kü ler ri tim da ki ka da 60-100 cı va rı na
ka dar hız la na bi lir. Bu tak dir de "ak se le re idi yo ven -
tri kü ler ri tim" adı ve ri lir (Şe kil 6-41). Ven tri kü ler
ri tim 80'in al tın da ol du ğu tak dir de "ya vaş idi yo -
ven tri kü ler ri tim"den söz edi lir. 
Ven tri kü ler Ta şi kar di: Elek tro kar di yog ram da,
peş pe şe üç ve ya da ha faz la ven tri kül komp lek si nin,
enaz 100/dk hı zın da ol mak üze re, bir bi ri ni iz le me -
si du ru mun da ven tri kü ler ta şi kar di den söz edi lir.
QRS komp leks le ri ge niş ve ba zen çen tik li dir. Ge -
nel ola rak P dal ga la rı bu lun maz. Ret rog rad ile ti bu-
 lun du ğu tak dir de QRS komp leks le ri nin so nun da
ST seg ment le ri için de P dal ga la rı nın oluş tur du ğu
çen tik ler gö rü le bi lir. Vu ru sa yı sı ge nel lik le da ki ka -
da 120-200 ara sın da dır. 

Ven tri kü ler ta şi kar di ler sü re si ne gö re de vam -
lı ol ma yan ("non-sus ta ined") ven tri kü ler ta şi kar -
di ve de vam lı olan ('sus ta ined") ven tri kü ler
ta şi kar di ol mak üze re iki ye ay rı lır lar. Peş pe şe 6
adet ven tri kü ler er ken vu ru gel me si, an cak to tal
ven tri kü ler ta şi kar di sü re si nin 30 sa ni ye nin al tın -
da ol ma sı ha lin de "non-sus ta ined" ven tri kü ler ta-
 şi kar di den bah se di lir (Şe kil 6-42). 

De vam lı ("sus ta ined") ven tri kü ler ta şi kar di ise,
ven tri kü ler ta şi kar di nin 30 sa ni ye ve ya üze rin de
de vam et me si ha lin de söz ko nu su dur (Şe kil 6-43). 

Ven tri kü ler ta şi kar di ler, EKG ör nek le ri ne ve
mor fo lo ji le ri ne gö re de sı nıf lan dı rı la bi lir ler: uni-
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Şekil 6-37. Sinüs ritmi. Bigemine ventriküler erken vurular
(2., 4. ,6. ,8. ,10. vurular). Geniş QRS’li, başlangıcında P
dalgası görülmeyen vurular.

Şekil 6-38. Sinüs ritmi. Peşpeşe 2’şer adet gelen (“couplet”)
ventriküler erken vurular (2 ve 3 ile 7 ve 8. vurular).

Şekil 6-40. İdiyoventriküler kaçış ritmi. Geniş QRS’li 42/dk
hızındaki ventriküler kaçış ritmi. QRS kompleksleri başında
P dalgası görülmemektedir, QRS geniştir (7).

Şekil 6-41. Akselere idiyoventriküler  ritim. İlk 5 vuru sinüs
vurusudur (normal P, PR ve QRS). Sonraki 7 vuruda
QRS’in genişlediği, VA dissosiyasyon geliştiği dikkati çek-
mektedir. Sinüs ritminin hızı 107/dk, ventriküler ritmin hızı
115/dk’dır (7).

Şekil 6-42. Sinüs ritmini takiben 6 vurudan oluşan sürekli
olmayan ventriküler taşikardi örneği (3-8 vurular ve 11-16.
vurular) görülmektedir (7).

Şekil 6-43. Sürekli ventriküler taşikardi. Koroner kalp has-
talığı ve inferior duvarda anevrizma bulunan bir hastada
sol ventrikülden kaynaklanan ventriküler taşikardi Sol dal
bloku paterni, inferior aks, hız 170/dk (Adalet).

Şekil 6-39. Sinüs ritmi. Peşpeşe gelen ventriküler erken vu-
rular (2,3,4,5 vurular, salvo) izlenmektedir.



Şekil 6-44. Multiformik ventriküler taşikardi örneği görülmektedir (Adalet).

 form ven tri kü ler ta şi kar di, po li mor fik ven tri kü -
ler ta şi kar di (Şe kil 6-44), "tor sa des de po in tes" (Şe -
kil 6-45) ve bi di rek si yo nel ven tri kü ler ta şi kar di
(Şe kil 6-46) gi bi.

Ba zı özel kli nik du rum lar da ven tri kü ler ta şi -
kar di hı zı, alt ta ya tan me ka niz ma ya ta bii ola rak
yük sek ola bi lir. Ge çi ril miş mi yo kard in fark tü sü ve
ven tri kül anev riz ma sı olan has ta lar da, de vam lı
("sus ta ined") ven tri kü ler ta şi kar di hı zı ge nel lik le
140-200/dk ara sın da dır ve "re entry" me ka niz ma sı
ile or ta ya çı kar. Ge çi ci mi yo kard is ke mi si ne bağ lı
olan lar da ven tri kü ler ta şi kar di ler ise da ha hız lı
(250/dk), po li mor fik ve ya si nu so idal ola bi lir ler. Bu-
 ra da ta şi kar di den so rum lu me ka niz ma "re enty" ve -
ya oto ma ti si te ar tı şı ve ya te tik le nen ak ti vi te ola bi lir.

Elek tro kar di yog ram da, ge nel ola rak hı zı da ki -
ka da 120-200 ara sın da olan çok de fa dü zen li, ge -
niş QRS komp leks li bir ta şi kar di gö rü lür.
Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ile ven tri kü ler ta şi kar -
di nin ayı rı mın da ki en önem li ta nı kri ter le rin den
bi ri AV dis so si yas yo nun olup ol ma ma sı dır. AV
dis so si yas yon ven tri kü ler ta şi kar di bul gu su dur.
AV dis so si yas yo nun kli nik bul gu la rı a. bo yun da
bü yük lü ğü de ği şen a dal ga la rı ("can non" dal ga la -
rı), b. bi rin ci kalp se sin de ve di ğer kalp ses le ri nin
şid det le rin de vu ru dan vu ru ya de ği şik lik sap tan -
ma sı, c. na bız amp li tü dü nün vu ru dan vu ru ya de-
 ğiş me si, d. tan si yon öl çü lür ken Ko rot koff
ses le ri nin sis to lik ba sınç dü ze yin de za man za man
du yu lup kay bol ma sı ola rak sı ra la na bi lir.

Elek tro kar di yog ram da, sup ra ven tri kü ler ta şi -
kar di ler ile ven tri kü ler ta şi kar di le rin bir bir le rin -
den ay rıl ma sın da aşa ğı da ki EKG kri ter le ri
yar dım cı ola bi lir (Şe kil 6-47).

Cap tu re (Şe kil 6-47a): Ven tri kü ler ta şi kar di es na -
sın da ara da si nüs vu ru su ref rak ter ol ma yan bir ara-
 lık bu la rak AV ile ti sis te mi ni kul la na rak ven tri kü le
ile te bi lir. Bu tak dir de ge niş QRS’ li ta şi kar di es na -
sın da dar QRS’ li si nüs vu ru la rı se çi le bi lir.

Füz yon Vu ru la rı (Şe kil 6-47b): Ven tri kü ler ta şi kar di
es na sın da AV dis so si yas yon var sa, ba zı ven tri kü ler
vu ru lar, si nüs vu ru la rı ile ka rı şa bi lir ve füz yon vu-
 ru la rı nın or ta ya çık ma sı na se bep olur lar. An cak sık
gö rü len bir bul gu de ğil dir. 

AV (Ven tri kü lo-At ri yal) İliş ki (Şe kil 6-47c): AV dis-
 so si yas yon, ya ni QRS'den ba ğım sız ola rak P dal-
 ga la rı nın gö rül me si ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne
çok önem li bir bul gu dur. Bu bul gu nun de ğer len -
di ril me si için P'nin en iyi gö rül dü ğü de ri vas yon -
lar da (V1 ve II) uzun elek tro kar di yog ram ka yıt la rı
ya pıl ma lı dır. AV dis so si yas yon da, P dal ga la rı ile
QRS komp leks le ri ara sın da bir iliş ki yok tur. Ba zen
ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da 1:1'li ret rog ra de ile -
ti bu lu na bi lir. Bu tak dir de P ile QRS ara sın da, 1/1
li iliş ki var dır, an cak bu es na da kı sa RP ara lı ğı ol-
 ma sı ven tri kü ler ta şi kar di yi des tek le yen bir bul gu-
 dur. Fa kat aber ran ile ti li sup ra ven tri kü ler ta şi kar di
de bu nu tak lit ede bi lir. 
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Şekil 6-45. Torsades de pointes.

Şekil 6-46. Bireksiyonel ventriküler taşikardi (8).

Şekil 6-47. Ventriküler taşikardi ayırtedici tanısında kulla-
nılabilecek veriler: a. Capture (3. vuru), b. Füzyon (3. vuru),
c. AV dissosiyasyon. Ventriküler taşikardi esnasında ven-
trikül hızından daha yavaş sinüs vurularına ait P dalgaları
görülmektedir ve d. QRS >0.16 san. 



QRS Ge niş li ği (Şe kil 6-47d): QRS sü re si 0.14 sa-
 ni ye'den faz la ise ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne bir
bul gu ola rak ka bul edil me li dir. An cak sup ra ven -
tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da da ta şi kar di ön ce -
sin de dal blo ku var sa ya da WPW sen drom lu
has ta lar da an tid ro mik AV re en tran ta şi kar di söz
ko nu su ise, QRS ge niş li ği 0.14 sa ni ye yi bu la bi lir.
Ak si hal de aber ran ile ti li sup ra ven tri kü ler ta şi -
kar di na di ren 0.14 sa ni ye'den da ha ge niş QRS
komp lek si ne yol aça bi lir. Di ğer yan dan sağ ve ya
sol da lın prok si mal bö lüm le ri ya da fa si kül ler den
kay nak la nan ven tri kü ler ta şi kar di ler de bek le ni -
le nin ak si ne QRS komp leks le ri nin dar ola bi le ce ği
ha tır lan ma lı dır. 

Fron tal Plan QRS Ek se ni nin Sap ma sı: Fron tal
plan QRS ek se ni nin (-) 30 de re ce den da ha faz la
sol da ol ma sı ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne bir bul-
 gu dur. An cak ön ce den dal blo ku olan sup ra ven -

tri kü ler ta şi kar di li ler de de ay nı bul gu ola bi lir. An-
 teg ra de ile ti nin sep tal ya da sağ ta raf ak se su ar yol
üze rin den ger çek leş ti ği an tid ro mik AV re en tran
ta şi kar di ya da Ma ha im ak se su ar yo lu bu lu nan -
lar da ger çek le şen no do ven tri kü ler re en tran ta şi -
kar di ler de de pa to lo jik sol ek sen sap ma sı
mev cut tur. Di ğer yan dan ba zı ven tri kü ler ta şi kar -
di ler de sol dal blo ku ile bir lik te sağ ek sen sap ma -
sı gö rü le bi lir.

QRS Kon fi gü ras yo nu: Bü tün pre kor di al de ri vas -
yon lar da (V1-V6) QRS komp leks le ri nin ne ga tif ve -
ya po zi tif yön de olu şu ven tri kü ler ta şi kar di yi
dü şün dür me li dir (Şe kil 6-48).  

V1'de sağ dal blo ku ör ne ği ile mo no fa zik R ve -
ya bi fa zik qR bu lun ma sı yi ne ven tri kü ler ta şi kar di
le hi ne, V1'de tri fa zik rSR' ör ne ği nin bu lun ma sı ise
aber ran ile ti li sup ra ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne bir
bul gu dur. Ta şi kar di es na sın da V1'de R dal ga sı nın
amp li tü dü, si nüs komp leks le rin de ki R'den da ha
faz la ve inis yal R dal ga sı nın 30 msan'den uzun ol-
 ma sı ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne bul gu lar dır. Pre-
 kor di yal de ri vas yon lar da, V1-V2'de S dal ga sı nın
çen ti ğin de aşa ğı doğ ru eğim bu lun ma sı, V1-V3'de
QRS baş lan gı cın dan, S dal ga sı nın ne ga tif pik'ine
ka dar olan me sa fe nin 70 msan'den faz la ol ma sı,
V6'da de rin S dal ga sı, R/S ora nı nın 1'den az ol ma sı,
qR ve ya QS ör ne ği nin bu lun ma sı gi bi bul gu lar da
ven tri kü ler ta şi kar di yi des tek ler (Şe kil 6-49, 6-50). 

An cak QRS kon fi gü ras yo nu ile il gi li bu kri ter-
 le rin hep si, ta şi kar di baş la ma dan ön ce in tra ven -
tri kü ler ile ti bo zuk lu ğu olan has ta lar da da
gö rü le bi lir. Bu na kar şı lık, po li mor fik ta şi arit mi
he men dai ma ven tri kü ler ta şi kar di de gö rü lür.
Pre kor di yal lar da ge niş QRS, sol dal blo ku pa ter -
ni ve fron tal plan da sağ ek sen sap ma sı ve QRS ek-
 se ni nin al ter ne et me si (bi di rek si yo nel ta şi kar di)
ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne bul gu lar dır. 

Ta şi kar di nin Hı zı: Ko ro ner kalp has ta lı ğı ve sol
ven tri kül anev riz ma sı bu lu nan has ta lar da ge li şen
mo no mor fik ven tri kü ler ta şi kar di de hız 220/dk
al tın da dır. İs ke mi ve ya re per füz yo na bağ lı olan
ven tri kü ler ta şi kar di ler de hız 250-280/dk ola bi lir.
An ti-arit mik ilaç lar, elek tro kar di yog ram pa ter ni -
ni et ki le ye bi lir. 
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Şekil 6-49. Ventriküler taşikardi lehine kullanılabilecek ve-
riler. V1 QRS morfolojisi. r/s <1 veya QS formu VT lehine
(7).

Şekil 6-48. Prekordiyal derivasyonlarda (V1-V6) QRS kom-
plekslerinin pozitif (A) veya negatif (B) yönde oluşu ventri-
küler taşikardiyi düşündürmelidir VT (7).

Şekil 6-50. Ventriküler taşikardi lehine bulgular. V1: R’ veya
rR’ V6: QS paterni (7).



Ven tri kü ler Flut ter: Ha ya tı teh dit edi ci bir arit mi
tü rü dür. Sü rat le te da vi edil me di ği tak dir de ven-
 tri kü ler fib ri las yo na dö nü lür. Na di ren de ol sa
spon tan ola rak si nüs rit mi ne dö ne bi lir. Elek tro -
kar di yog ram da, QRS komp lek si, ST seg men ti ve
T dal ga sı nı bir bi rin den ayır mak müm kün de ğil -
dir. Ge niş ve ol duk ça dü zen siz ka ba dal ga lar iz-
 le nir. Ven tri kü ler flut ter dal ga sı nın hı zı, da ki ka da
150-250 ara sın da dır (Şe kil 6-51).

Ven tri kü ler Fib ri las yon: Ven tri kü ler fib ri las yon
ter mi nal bir arit mi dir. Ven tri kü ler flut ter ve ya hız -
lı uns tab le ven tri kü ler ta şi kar di, şu ur kay bı ile bir-
 lik te ise kli nik ola rak ven tri kü ler fib ri las yon ile
eş de ğer ka bul edil me li dir. Elek tro kar di yog ram da,
QRS komp leks le ri ye ri ne dü zen siz, kü çük lü bü yük -
lü tit re şim ler gö rü lür. Fib ri las yon dal ga la rı nın sa-
 yı sı da ki ka da 150-300 ara sın da dır. Baş lan gıç ta ka ba
dal ga lı dır. Za man la amp li tüd aza lır ve 0.2 mV al tı -
na iner, in ce dal ga lı ven tri kü ler fib ri las yon adı nı
alır. Sü rat li po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di le ri,
ven tri kü ler fib ri las yon ya da ven tri kü ler flut ter'den
ayırt et mek zor ola bi lir (Şe kil 6-52).

Pa ra sis tol: Pa ra sis tol, özel bir uya rı şek li dir. Bu ra -
da iki ay rı uya rı oda ğı söz ko nu su dur. Bi rin ci si nor-
 mal si nüs dü ğü mün den çı kan ve aşa ğı ya doğ ru
ya yı lan uya rı, di ğe ri ise at ri yum da, AV kav şak ta
ya hut ven tri kül ler de bu lu nan pa ra sis to lik odak tır.
Bir pa ra sis to lik oda ğın fa ali ye te ge çe bil me si için di -
ğer uya rı nın (si nu sal uya rı) et ki sin den ko run muş
ol ma sı la zım dır. Bu ko run ma "gi riş blo ku" sa ye -
sin de olur. Gi riş blo ku ile ko run muş bir pa ra sis to -
lik odak ta bir uya rı oluş tu ğu za man, çev re sin de ki
do ku lar ref rak ter lik dö nem le ri ni ta mam la mış ise
bu uya rı, çev re do ku la rı uyar ma im ka nı nı bu lur ve
bir ek to pik (pa ra sis to lik) vu ru mey da na ge lir. Di -
ğer ta raf tan pa ra sis to lik oda ğın oluş tur du ğu uya rı-
 la rın hep si nin çev re si ne ya yıl ma ma sı nın ne de ni
"çı kış blo ku"dur. Pa ra sis to lik odak at ri yum da ise
hu su le ge len uya rı dal ga sı at ri yal er ken vu ru la rı,
AV kav şak ta ise kav şak kay nak lı er ken vu ru la rı ve
ven tri kül de ise ven tri kü ler kay nak lı er ken vu ru la -
rı an dı rır. An cak bu uya rı la rın er ken vu ru lar dan
(eks tra sis tol lar dan) far kı "co up ling" in ter val le ri nin
de ğiş ken ol ma sı, pa ra sis tol ler ara sın da ki za man
ara lık la rı nın en kü çük ara lı ğın kat la rı şek lin de bu-

 lun ma sı dır. Pa ra sis to lik odak tan kay nak la nan rit-
 min hı zı, ço ğun luk la, si nüs dü ğü mü nün hı zın dan
da ha ya vaş tır. Pa ra sis to lik odak tan çı kan uya rı lar,
cı var da ki do ku la rın ref rak ter bu lun du ğu za ma na
rast la dık la rı tak dir de, bu do ku la rı uya ra maz lar ve
EKG'de de gö rü le mez ler. Pa ra sis to lik rit min hı zı
çok de fa da ki ka da 30-50 ara sın da dır, fa kat ba zen
çok hız lı (yak la şık 200/dk) ola bi lir, bu tak dir de "pa -
ra sis to lik ta şi kar di"den söz edi lir (Şe kil 6-53).

B. Uya rı İle til me sin de Bo zuk luk lar (Blok lar)

Uya rı ile til me sin de bo zuk luk lar kal bin ile ti sis te -
mi nin çe şit li böl ge le rin de ola bi lir. Bun lar sı ra sı ile
si no at ri yal blok, in tra-at ri yal blok, AV blok ve in-
 ter ven tri kü ler blok lar şek lin de gö rü lür ler. Söz ko-
 nu su bo zuk luk lar Tab lo 6-9’da özet len miş tir.

Si no-At ri yal Blok

Si no-at ri yal blok ta si nüs dü ğü mün den çı kan uya -
rı at ri yum da ya yı la maz. Bu blo kun de re ce si de ği -
şik ola bi lir. Bi rin ci de re ce de blok ta sa de ce ile ti
ge cik me si söz ko nu su dur. Elek tro kar di yog ra fik ta -
nı müm kün de ğil dir. İkin ci de re ce de blok ta, elek-
 tro kar di yog ram da, ba zı P-QRS komp leks le ri nin,
bek len di ği yer de oluş ma dı ğı göz le nir. İkin ci de re -
ce de si no-at ri yal blo kun iki tü rü var dır. Bun lar dan
bi rin ci sin de, P-P ara lık la rın da her han gi bir de ği -
şik lik ol ma dan bir QRS komp lek si nin düş tü ğü
(kay bol du ğu) tes pit edi lir. Elek tro kar di yog ram
tra se sin de gö rü len uzun ara lık la rın ba şın da ki ve
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Şekil 6-53. Ventriküler parasistol. 3., 6. ve 7. vurular para-
sistol, diğerleri normal sinüs vurusudur. Giriş bloku (eb) ne-
deni ile korunduğu için her parasistolik aktivasyon yüzeyel
EKG’de görünmemektedir. Ventriküller refrakter olmadığı
zaman parasistolik vurular (A, B, C) oluşabilmektedir. Pa-
rasistolik vurular arasındaki mesafe sabit ve birbirlerinin
katlarıdır (7).

Şekil 6-52. Ventriküler fibrilasyon trasesi.
Şekil 6-51. Ventriküler flutter. Geniş ve şekli bozulmuş QRS
dalgaları (7).



so nun da ki P'ler ara sın da ki me sa fe, kı sa PP ara lı ğı -
nın bir ve ya bir kaç ka tı dır. İkin ci de re ce de si no-at -
ri yal blo kun di ğer tü rü ise Wenc he bach ti pi
blok tur. Bu ra da P-P ara lık la rı git tik çe kı sa lır ve bel -
li bir pe ri yo dun so nun da P-QRS komp lek si dü şer.
Üçün cü de re ce de si no-at ri yal blok, bel li bir sü re
kalp dur ma sı ile ka rak te ri ze dir. Si nu sal "ar rest" (si -
no-at ri yal "ar rest" ve ya at ri yal "stand still") gi bi isim-
 ler de ve ri le bi lir. Üçün cü de re ce de si no-at ri yal
blo ku, AV kav şak ve ya ven tri kü ler ka çış vu ru la rı
ya da ri tim le ri iz le ye bi lir (Şe kil 6-54).

İn tra-At ri yal Blok

İn tra at ri yal blok, ile ti yol la rın da ile ti hı zı nın ya-
 vaş la ma sı ve ya at ri yum la rın ge niş le me si so nu cu,
elek tro kar di yog ram da P dal ga sı ge niş le me si ve
çen tik len me si şek lin de gö rü lür.

AV Blok lar

At ri yum lar dan ge len uya rı AV dü ğüm de ya vaş -
lar ya da blo ke olur. AV blok ge çi ci, ara lık lı (in -
ter mit tent) ve ya ka lı cı ola bi lir. Ay rı ca AV blok lar
de re ce le ri ne gö re de sı nıf lan dı rı lır lar.

Bi rin ci De re ce de AV Blok: Nor mal kalp atım sa yı -
sın da, P-R ara lı ğı nın 0.20 sa ni ye den uzun ol ma sı
ha lin de bi rin ci de re ce de AV blok tan bah se di lir.  Bu-
 ra da AV ile ti ya vaş la mış tır, an cak tüm uya rı lar aşa-
 ğı ya ile ti lir ler ve ven tri kül le ri uya rır lar (Şe kil 6-55).

İkin ci De re ce de AV Blok: Si nüs ya da sup ra ven -
tri kü ler kay nak lı uya rı lar dan ba zı la rı ven tri kül -

le re ile til mez. Bu ne den le, ba zı P dal ga la rı nı, QRS
komp leks le ri nin iz le me di ği gö rü lür. Bu tür blo-
 kun da iki ti pi var dır: 

Mo bi, Tip I (Wenc ke bach) AV blok: P-R ara lı ğı
her atım da git tik çe uzar ve so nun da bir P dal ga -
sı nı, QRS komp lek si nin iz le me di ği gö rü lür. Blo ke
olan P'den son ra ki QRS komp lek si ba şın da ki P-R
ara lı ğı baş lan gıç ta ki uzun luk ta olur. Ay nı pe ri -
yod bir bi ri ar dı na tek rar eder. Bu tür blok ta, ge-
 nel lik le, QRS komp leks le ri nin ge niş li ği nor mal dir
(Şe kil 6-56). 

Mo bi, Tip II AV blok: P-R ara lı ğı nor mal ve ya
uza mış tır, fa kat vu ru dan vu ru ya de ğiş me ol maz.
Si nu sal uya rı la rın ba zı la rı, ge nel lik le her iki, üç
ve ya dört te bi ri AV dü ğü mü ge çe rek ven tri kül le -
ri uya ra maz (2:1, 3:1, 4:1 blok). So nuç ola rak, za -
man za man bir P vu ru su ce vap sız ka lır ve QRS
komp lek si dü şer. İle ti len QRS komp leks le ri dar
ise in tra-His blok ol ma sı muh te mel dir. An cak,
QRS ge niş ise blo kun in fra-His (His al tın da) bu-
 lun ma sı ku ral dır (Şe kil 6-57). 

Ba zen, AV ile ti ora nı 2:1 dir. Bu du rum da sa-
 de ce tek P-R in ter va li gö rül dü ğün den, Mo biD Tip
I AV blok ile Mo biD Tip II AV blo ku ayırt et mek
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Şekil 6-55. Birinci derecede AV blok. PR: 0.36 san (Adalet)

Sinüs arresti

Sino-atriyal blok

İntra-atriyal blok

Atriyoventriküler • Birinci derecede AV blok
bloklar • İkinci derecede AV blok

- Mobitz I
- Mobitz II

• Yüksek dereceli AV blok
• AV tam blok

İntraventriküler • Sağ dal bloku
bloklar • Sol dal bloku

• Dalcık blokları
- Sol ön dalcık bloku
- Sol arka dalcık bloku

• Bilateral bloklar
- Sağ dal bloku+sol ön dalcık bloku
- Sağ dal bloku+sol arka dalcık bloku
- Sağ ya da sol dal bloku ile birlikte 
AV blok

- Alterne eden sağ ve sol dal bloku
• Trifasiküler blok
• Peri-infarktüs blok

Tablo 6-9. Uyarı İletilmesinde Bozukluklar

Şekil 6-54. Sinoatriyal blok. Yaklaşık 9 san’lik sinüs durak-
laması sonrasında ikinci trasede sinüs ritminin yeniden or-
taya çıktığı görülmektedir (Adalet).

Şekil 6-56. Mobitz I AV blok. 1. vuruda uzun olan PR, 2. vuru
da daha uzamakta, 3. P dalgası ile ventriküllere iletilmemek-
tedir. 4. P dalgasını, QRS takip etmektedir (Adalet).

Şekil 6-57. 2:1 AV blok. Bir vuruda P dalgasını QRS takip
ederken, ikinci vuruda P dalgasını QRS dalgası izleme-
mektedir (Adalet).



müm kün ol maz. An cak QRS komp leks le ri dar ise
ya da elek tro kar di yog ram tra se le ri nin di ğer bö-
 lüm le rin de ile ti ora nı 3:1- 4:1 Mo biD Tip I AV
blok tar zın da gö rü le bi lir se ayırt edi ci ta nı da yar-
 dım cı ola bi lir.

Yük sek De re ce li (İle ri De re ce de) AV Blok: AV ile -
ti ora nı 3:1'den faz la ol du ğu tak dir de yük sek de-
 re ce li AV blok tan bah se di lir. Bu tak dir de, QRS
komp leks le ri nin sa yı sı (ven tri kü ler atım sa yı sı)
çok dü şük se vi ye le re iner ve aşı rı he mo di na mik
bo zuk luk la ra se bep olur (Şe kil 6-58).

Üçün cü De re ce de AV Blok (AV Tam Blok): AV tam
blok, kon je ni tal ya da akiz ola bi lir. Elek tro kar di -
yog ram da, si nüs ya da at ri yal uya rı la rın hiç bi ri -
si nin ven tri kül le re ge çe me dik le ri gö rü lür. Bu AV
blok so nu cu, da ha aşa ğı böl ge ler de ki "pa ce ma -
ker" odak la rın dan ka çış me ka niz ma sı fa ali ye te
ge çe rek ven tri kü ler uya rı lar hu su le ge ti rir ler. Bu
ne den le, at ri yum ve ven tri kül ler bir bi rin den ta-
 ma men ba ğım sız ola rak ça lı şır lar. Elek tro kar di -
yog ram da, P dal ga la rı ile QRS komp leks le ri
ara sın da hiç bir iliş ki tes pit edi le mez. P dal ga la rı
eşit ara lık lar la ve si nüs dü ğü mü nün hı zı na bağ lı
ola rak çı kar lar. QRS komp leks le ri de yi ne eşit
ara lık lar la ve da ha ya vaş hız da (<60/dk) gö rü lür -
ler (Şe kil 6-59). Di ğer bir de ğiş le, AV dis so si yas -
yon var dır. Ba zen P dal ga la rı ve QRS hız la rı son
de re ce bir bi ri ne ya kın ola bi lir (iso rit mik dis so si -
yas yon) ve ta nı koy ma da güç lük çe ki le bi lir. AV
blo ka jın al tın da fa ali ye te ge çen odak His de me -
tin de ise QRS komp leks le ri dar (idi yo no dal ka çış
rit mi), da ha aşa ğı lar da ise QRS komp lek si ge niş
(idi yo ven tri kü ler ka çış rit mi) ola bi lir.

İn tra ven tri kü ler (Fa si kü ler) Blok lar

İn tra ven tri kü ler ile ti sis te mi His de me ti ve bu nun
sağ ve sol dal la rı ile bun la rın ucun dan çı ka rak
ven tri kül du var la rı na ya yı lan Pur kin je lif le rin den
olu şur. His de me ti nin sol da lı da iki fa si kü le ay-

 rı lır. Bun lar dan bi ri si sol ön dal cık (fa si kül), di ğe -
ri de sol ar ka dal cık tır (Şe kil 6-60). 

His de me ti nin dal la rı ile sol da lın fa si kül le rin -
de mey da na ge len ana to mik lez yon lar, ile ti sis te -
mi nin bu bö lü mün de or ta ya çı kan asen kro ni,
ref rak ter li ğin da ğı lı mın da ki dü zen siz lik ler, mem-
 bran ak si yon po tan si ye li nin 4. fa zı nın yük sek li -
ğin de ki azal ma gi bi fak tör ler den bi ri si ya hut
bir ka çı nın bir lik te bu lun ma sı so nu cu ile ti ya vaş la -
ma sı ve ya blok hu su le ge ti re bi lir ler. Dal blo ku ya -
hut fa si kü ler blok teş hi si elek tro kar di yog ra fik
bul gu la ra da ya nır. 

Sağ Dal Blo ku: Sağ dal blo ku nun baş lı ca elek tro -
kar di yog ra fik kri ter le ri aşa ğı da özet len miş tir: 1)
sağ pre kor di al (V3R, V1 ve V2) de ri vas yon lar da,
yük sek (R/S >1), ge niş (in komp let sağ dal blo kun -
da 0.10-0.12 sa ni ye, komp let sağ dal blo kun da 0.12
sa ni ye) ve de for me R dal ga la rı (RsR' ya hut rsR'
komp leks le ri), 2) ay nı de ri vas yon lar da ven tri kü ler
ak ti vas yon za ma nın da uza ma (in komp let blok ta
0.04-0.06 sa ni ye, komp let sağ dal blo kun da 0.06 sa-
 ni ye den da ha uzun), 3) sağ pre kor di yal de ri vas -
yon lar da ST-seg men ti çök me si ve T ne ga ti vi te si, 4)
sol pre kor di al (V4-V6) de ri vas yon lar da, q dal ga la -
rı nın kay bol ma sı ve ge niş S dal ga la rı, 5) eks tre mi -
te de ri vas yon lar dan, aVR'de ge niş rSr' ya hut rsR'
ör ne ği, 6) stan dard de ri vas yon lar dan I'de ge niş S
dal ga sı (Şe kil 6-61).
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Şekil 6-58. İleri derecede AV blok. İki P dalgasını QRS iz-
lememekte, 3. P dalgası normal P ile ventiküllere iletilmek-
tedir (8).

Şekil 6-59. AV tam blok. Sinus taşikardisi sonrasında sa-
dece P dalgalarının göründüğü ve uzun süre ventriküler
kaçış ritminin ortaya çıkmadığı izlenmekte(Adalet).

Şekil 6-60. AV düğüm, His demeti, sağ dal, sol dal, sol ön
dalcık, sol arka dalcık, Purkinje Lifleri.

His demeti

Sol arka
dalcık

Sol ön
dalcık

Purkinje
lifleri

Sağ dal

Şekil 6-61. Sağ dal bloku. Sol: Şematik olarak sağ dal bloku.
Sağ: V1 ve V2 derivasyonlarda R/S >1, geniş (0.12 saniye)
ve deforme R dalgaları (rsR' kompleksleri), ventriküler akti-
vasyon zamanında uzama; sağ prekordiyal derivasyonlarda
ST-segmenti çökmesi ve T negativitesi; V4-V6 derivasyon-
larda q dalgalarının kaybolması ve geniş S dalgaları; aVR'de
rsR' örneği; I'de geniş S dalgası görülmektedir.

His demeti
Sol arka  
dalcık

Sol ön
dalcık

Purkinje
lifleri

Sağ
dal
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Sol Dal Blo ku: Sol dal blo ku in komp let ve ya
komp let ola bi lir. Sol dal blo ku nun baş lı ca elek-
 tro kar di yog ra fik kri ter yum la rı aşa ğı da özet len -
miş tir: 1) sol pre kor di al (V4-V6) de ri vas yon lar da
ge niş (in komp let sağ dal blo kun da 0.10-0.12 sa ni -
ye, komp let sağ dal blo kun da >0.12 sa ni ye) ve de-
 for me R ya hut rsR' ya hut RsR' komp leks le ri, 2)
ay nı de ri vas yon lar da inis yal q dal ga sı nın kay bol-
 ma sı, 3) sol pre kor di al de ri vas yon lar da, ven tri -
kü ler ak ti vas yon za ma nın da uza ma (in komp let
sağ dal blo kun da 0.06-0.09 sa ni ye, komp let sağ
dal blo kun da >0.12 sa ni ye), 4) sol pre kor di al de-
 ri vas yon lar da, ST-seg men ti çök me si ve T ne ga ti -
vi te si, 5) ho ri zon tal kalp li va ka lar da aVL'de,
ver ti kal kalb li va ka lar da aVF'de, sol pre kor di al
de ri vas yon la ra ben zer de ği şik lik ler, 6) stan dart
de ri vas yon lar dan, I ve II'de, ge niş ve de for me R
dal ga la rı (rsR' ya hut RsR'), ST-seg men ti çök me si
ve T ne ga ti vi te si ile I'de q dal ga sı nın bu lun ma -
ma sı (Şe kil 6-62).

Dal cık (Fa si kül) Blok la rı: His de me ti nin sol da lı-
 nın an te ro su pe ri or (ön fa si kül) ve pos te ro in fe ri or
(ar ka fa si kül) fa si kül le rin de izo le blok lar (uni fa si -
kü ler) olu şa bi lir. Sol ön fa si kü ler blo ka, sol ar ka
fa si kü ler blok tan da ha sık rast la nı lır.

Sol ön dal cık blo ku (sol ön he mib lok): Sol ön dal-
 cık blo ku ge liş ti ği za man, in tra ven tri kü ler uya rı

sol pos te ro in fe ri or fa si kül yo lu ile mi yo kar di uma
ya yı lır. Bun dan do la yı,  or ta la ma QRS vek to rü
aşa ğı ya doğ ru (II, II I ve aVF de ri vas yon la rı na) ve
sa ğa (I'in ne ga tif ucu na) doğ ru yö ne lir ve sol ön
fa si kül Pur kin je lif le ri va sı ta sı ile blo kaj al tın da ki
bö lü mün den uya rı lır. Böy le ce, QRS vek to rü so la
(I'in po zi tif ucu na) ve yu ka rı ya (II, II I ve aVF'nin
ne ga tif uç la rı na) doğ ru yö nel miş olur. Sol ön he-
 mib lo kun baş lı ca kri ter le ri, 1) anor mal sol ek sen
sap ma sı (-30)-(-90) ya hut ba zı la rı na gö re (-45)-(-
90) de re ce), 2) QRS ge niş li ği nin 0.12 sa ni ye den az
ol ma sı dır. Bu na gö re, stan dart I. de ri vas yon da
bü yük R dal ga sı; II, II I ve aVF'de rS; I ve aVL'de
qR dal ga sı gö rü lür (Şe kil 6-63).

Sol ar ka dal cık blo ku (sol ar ka he mib lok): Sol ar ka
dal cık blo kun da, elek trik sel uya rı sol ön fa si kül yo -
lu ile mi yo kar di yu ma ya yı lır ve bu sı ra da or ta la ma
QRS vek tö rü yu ka rı ya (II, III ve aVF'nin ne ga tif uç-
 la rı na) ve so la (I'in po zi tif ucu na) doğ ru yö ne lir.
Da ha son ra sol ar ka fa si kül, blo ka jın al tın da ki böl-
 ge den Pur kin je lif le ri va sı ta sı ile uya rı lır ve bu es-
 na da or ta la ma QRS vek tö rü aşa ğı ya (II, II I ve
aVF'nin po zi tif uç la rı na) ve ar ka ya (sağ pre kor di -
al V1-V2 de ri vas yon la rı nın tam zıt yö nü ne) doğ ru
yö ne lir. Bu na gö re sol ar ka fa si kül blo ku nun elek-
 tro kar di yog ra fik teş his kri ter le ri, 1) anor mal sağ
ek sen sap ma sı (>120 de re ce) ve 2) QRS ge niş li ği -
nin 0.12 sa ni ye den az ol ma sı dır. Böy le ce, I ve
aVL'de rS; II, III ve aVF'de qR dal ga sı gö rü lür.
Stan dart II I. de ri vas yon da ki R dal ga sı, II'de kin den
bü yük tür (Şe kil 6-64).

Bi la te ral Blok lar

De ği şik kom bi nas yon lar ola bi lir.

Sağ Dal Blo ku + Sol Ön Dal cık Blo ku: Elek tro -
kar di yog ra fik ola rak, özel lik le sağ pre kor di al de-
 ri vas yon lar da, komp let sağ dal blo ku kri ter le ri ile
bir lik te pa to lo jik sol ek sen sap ma sı nın tes pit edil-
 me si ile teş his edi le bi lir (Şe kil 6-65). 

Sağ Dal Blo ku + Sol Arka Dal cık Blo ku: Bu tür
blo ka nis pe ten sey rek rast la nı lır. Elek tro kar di -
yog ra fik ola rak, özel lik le sağ pre kor di al de ri vas -

Şekil 6-62. Sol dal bloku. Sol: Şematik olarak sol dal bloku.
Sağ: 1) V4-V6’da (>0.12 saniye) ve deforme R kompleksleri
ve inisyal q dalgasının kaybolması, ventriküler aktivasyon
zamanında uzama, ST-segmenti çökmesi ve T negativitesi;
aVL'de, sol prekordial derivasyonlara benzer değişiklikler;
I ve II'de, geniş ve deforme R dalgaları, ST-segmenti çök-
mesi ve T negativitesi, I'de q dalgasının bulunmaması.

His demeti

Sol arka
dalcık

Sol ön
dalcık

Purkinje
lifleri

Sağ
dal

Şekil 6-63. Sol ön dalcık bloku. Sol: Şematik olarak sol ön
dalcık bloku. Sağ: Anormal sol eksen sapması (-60), QRS<
0.12 saniye; I’de büyük R dalgası; II,III'de rS; I'de qR dal-
gası görülmektedir.

His demeti

Sol arka
dalcık

Sol ön
dalcık

Purkinje
lifleri

Sağ dal

Şekil 6-64. Sol arka dalcık bloku. Anormal sağ eksen sap-
ması (>120 derece); QRS < 0.12 saniye; I'de rS; II, III'de
qR dalgası görülür. RIII > IIR. 

His demeti

Sol arka
dalcık

Sol ön
dalcık

Purkinje
lifleri

Sağ dal



Şekil 6-65. Sağ dal bloku ve sol ön dalcık bloku. Sağ dal bloku bulguları: QRS >0.12 san, V1’de rsR’ ve ST depresyonu ile
T negatifliği, V6’da geniş ve derin S, diğer yandan sağ ön dalcık bloku bulguları: Patolojik sol aks (-50 derece).

His demeti

Sol arka dalcık

Sol ön
dalcık

Purkinje
lifleri

Sağ dal

Şekil 6-66. Sağ dal bloku ve sol arka dalcık bloku. Sağ dal bloku bulguları: QRS>0.12 san, V1’de rsR’ ve ST depresyonu
ile T negatifliği, V6’da geniş ve derin S, diğer yandan sağ arka dalcık bloku bulguları: Patolojik sağ aks (120 derece)

His demeti

Sol arka dalcık

Sol ön
dalcık

Purkinje
lifleri

Sağ dal

Şekil 6-67. Sol dal bloku ve PR uzaması (Adalet).
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yon lar da, komp let sağ dal blo ku kri ter le ri ile bir-
 lik te pa to lo jik sağ ek sen sap ma sı nın tes pit edil-
 me si ile teş his edi le bi lir (Şe kil 6-66).

Sağ Ya hut Sol Dal Blo ku ile Bir lik te AV Blok (Şe -
kil 6-67): Sağ ya hut sol dal blo ku ile bir lik te P-R
uza ma sı nın (>0.20 san) tes pit edil me si ile teş his
ko nu lur. An cak bi la te ral blok ta nı sı nı ke sin ola-
 rak ko ya bil mek için AV ile ti ge cik me si nin AV dü-
 ğü mü nün al tın da (His de me ti ve dal la rın da)
ol du ğu nun gös te ril me si ge rek li dir. Bu amaç la,
elek tro fiz yo lo jik in ce le me ile His de me ti ka yıt la -
rı ya pı la rak teş his doğ ru ko nu la bi lir. 

Al ter ne Eden Sağ ve Sol Dal Blo ku: Bu du rum da,
elek tro kar di yog ram tra se le rin de ba zen tam sağ
dal blo ku, ba zen de tam sol dal blo ku nun mev cu-
 di ye ti gö rü lür. Bu tür blok, çok de fa tam AV blo-
 kun ha ber ci si dir.

Tri fa si kü ler Blok

Tri fa si kü ler blok ta sağ dal, sol ön fa si kül ve sol
ar ka fa si kül de blok söz ko nu su dur. Çok de fa bi-
 la te ral dal blo ku (sağ dal blo ku+sol ön fa si kü ler
blok ve ya sağ dal blo ku+sol ar ka fa si kü ler blok)
bu lu nan bir has ta da P-R uza ma sı nın or ta ya çık-



 ma sı ile ta nı ko nu lur (Şe kil 6-68). P-R uza ma sı,
AV dü ğüm de ge cik me ye ne den olan bir ila ca bağ -
lı de ğil se, bi la te ral blo ka ila ve üçün cü fa si kül de
ile ti ge cik me si nin be lir ti si dir. Ba zı va ka lar da, sağ
dal blo ku ile bir lik te ba zen sol ön dal cık blo ku,
ba zen de sol ar ka dal cık blo ku bu lu na bi lir, bu bir
tri fa si kü ler blok şek li dir. Tri fa si kü ler blok, cid di
bir in tra ven tri kü ler blok şek li olup her an AV tam
blok la son la na bi lir.

Pe ri-İn fark tüs Blok

Pe ri-in fark tüs blok, an te ri or ya hut in fe ri or mi yo -
kard in fark tüs ler de, in fark tüs ala nı ve çev re sin de
ile ti ge cik me si so nu cu olu şur. Bu tür pe ri fe rik sol
ven tri kü ler de fekt le ri ne en sık ola rak mi yo kard in-
 fark tü sün de rast lan mak la bir lik te, hi per ka le mi, ba -
zı ilaç lar ve dif füz mi yo kard fib ro zu gi bi
du rum la ra bağ lı ola rak da gö rü le bi lir. Pe ri-in fark -
tüs blo ka, "ar bo ri zas yon blo ku", "pa ri etal blok", "fo -
kal blok" ya hut "dif füz in tra ven tri kü ler" blok gi bi
ad lar da ve ril miş tir. Pe ri-in fark tüs blok lar da, anor-
 mal bir Q dal ga sı ve Q dal ga sı nın ak si yö nün de yer
alan ter mi nal bir QRS komp lek si gö rü lür. Elek tro-
kardiyog ra fik ola rak in fark tüs ala nı nı gö ren de ri -

vas yon lar da pa to lo jik Q ve sağ ön ya hut ar ka fa si -
kül blo ku ile bir lik te, QRS ge niş li ği nin 0.12 sa ni ye -
den uzun bu lun ma sı ile teş his ko nu la bi lir.

DDee  ğğii  şşiikk  HHaass  ttaa  llııkk  llaarr  ddaa  EEKKGG  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Pe ri kar dit

Akut Pe ri kar dit

En er ken bul gu, tu tu lan pe ri kard ala nı nın epi kar -
di yal yü zü ne ba kan de ri vas yon lar da hu su le ge len
ST ele vas yo nu dur. ST ele vas yo nu nun gö rü nü mü
mi yo kard in fark tü sün de ol du ğu gi bi kon veks de -
ğil, kon kav dır (Şe kil 6-69). Pe ri kar dit dif füz bir has-
 ta lık ol du ğu için ge nel lik le tüm de ri vas yon lar da ST
ele vas yo nu gö rü le bi lir, yal nız aVR'de ST dep res -
yo nu or ta ya çı kar. Bir kaç gün içer sin de ST-seg -
menti izo elek trik hat ta dö ner ken T dal ga la rı
ne ga tif le şir. Ba zen ST-seg men ti izo elek trik hat ta
dön me den de T dal ga la rı ne ga tif le şe bi lir. Akut
non-spe si fik pe ri kar dit le rin ço ğun da, elek tro kar di -
yog ram ge nel lik le bir kaç haf ta içer sin de nor ma le
dö ner ken, tü ber kü loz pe ri kar dit ler de T dal ga sı
anor mal lik le ri ay lar ca sü re bi lir. Ba zen T ne ga tif li ği
ST-seg ment ele vas yo nu nu ta kip et mez. Ba zen de
ST ele vas yo nu ol ma dan T dal ga de ği şik lik le ri or ta -
ya çı ka bi lir. Pe ri kar dit te mi yo kard in fark tü sü ak si -
ne anor mal Q dal ga sı ya da QS komp lek si oluş maz.

Epanş man lı Pe ri kar dit

Epanş man lı pe ri kar dit te, elek tro kar di yog ram da,
QRS komp leks le ri nin vol ta jı azal mış ol du ğu sap-
 ta nır.

Kro nik Kons trik tif Pe ri kar dit

Kro nik kons trik tif pe ri kar dit li le rin elek tro kar di -
yog ra mın da, vol taj dü şük lü ğü, ne ga tif T dal ga la -
rı, ba zı va ka lar da da at ri yal fib ri las yon ya da
at ri yal flut ter gö rü le bi lir.

Mi yo kar dit

İn fek si yon, tok sik ve ya im mu no lo jik ne den le re
bağ lı ola rak ge li şen akut ya da kro nik mi yo kar dit -
ler de, de ği şik elek tro kar di yog ram anor mal lik le ri -
ne se bep ola bi lir ler. Bun lar: 1) PR uza ma sı, 2)
in tra ven tri kü ler ile ti blo ku, sol ön he mib lok, 3) QTc
uza ma sı, 4) muh te lif arit mi ler, 5) özel lik le in fe ri or
de ri vas yon lar da, non-spe si fik ST-seg ment dep res -
yo nu ve/ve ya T dal ga sı ne ga tif li ği ola rak özet le ne -
bi lir. Ben zer bul gu lar kro nik mi yo kar dit ler de de
(be ri be ri, ami lo idoz vb.) gö rü le bi lir.

Hi per tro fik Kar di yo mi yo pa ti

Has ta la rın bü yük bir ço ğun lu ğun da elek tro kar di -
yog ram nor mal de ğil dir. En sık rast la nı lan de ği -
şik lik ler, ST-seg men ti ve T dal ga sı anor mal lik le ri

80

Şekil 6-68. Trifasiküler blok

Şekil 6-69. Akut perikardit. Sinüs taşikardisi. aVR hariç tüm
derivasyonlarda ST elevasyonu görülmektedir. İskemik
EKG değişiklerinin aksine resiprokal değişiklikler yoktur.
Ayrıca ST elevasyonunun konveks değil konkav yapıda ol-
duğu dikkati çekmektedir (7).

His demeti
Sol arka
dalcık

Sol ön
dalcık

Purkinje
lifleri

Sağ dal



ile sol ven tri kül hi per tro fi si bul gu la rı dır. Va ka la rın
% 20-50'sin de in fe ri or (II, II I, aVF) ve ya la te ral (V4-
V6) de ri vas yon lar da pa to lo jik Q dal ga la rı var dır.
Cid di ven tri kü ler ri tim bo zuk luk la rı sık gö rü lür.
Ay rı ca % 25-50 sin de sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ve
at ri yal fib ri las yon da sap ta na bi lir. Sol ek sen sap ma -
sı, sol at ri yum ge niş le me si ve sey rek ola rak AV
blok lar göz le ne bi lir. Api kal hi per tro fik kar di yo mi -
yo pa ti ler de ti pik ola rak mid pe ri kar di al de ri vas -
yon lar da dev T dal ga la rı dik ka ti çe ker (Şe kil 6-70).

Di la te Kar di yo mi yo pa ti

Kalp ye ter siz li ği mev cut olan has ta lar da si nüs ta-
 şi kar di si var dır. De ği şik tür de at ri yal ya da ven-
 tri kü ler ta şi arit mi ler, AV ile ti bo zuk luk la rı
ge li şe bi lir. Sık ola rak sol dal blok ve da ha az sık-
 lık la di ğer in tra ven tri kü ler blok tür le ri gö rü le bi -
lir. Yay gın sol ven tri kül fib ro zi si olan va ka lar da
ön ci dar de ri vas yon la rın da pa to lo jik Q dal ga la rı
sap ta na bi lir. ST-T anor mal lik le ri ne sık rast la nı lır.
Sol at ri yum ge niş le me si ne bağ lı ola rak P dal ga
de ği şik le ri de ola bi lir.

Res trik tif Kar di yo mi yo pa ti

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti de sık ola rak anor mal
elek tro kar di yog ram bul gu la rı var dır. En ti pik bul -
gu vol ta jın tüm de ri vas yon lar da azal mış ol ma sı dır.
Sağ pre kor di al de ri vas yon lar da R dal ga sı nın bu-
 lun ma ma sı ya da çok kü çük ol ma sı ve ya in fe ri or
de ri vas yon lar da Q dal ga sı nın bu lun ma sı ne de ni ile
mi yo kard in fark tü sü nü tak lid ede bi lir. Va ka la rın
ya rı sın dan ço ğun da sol ek sen sap ma sı var dır. At ri -
yal fib ri las yon sık tır. Komp leks ven tri kü ler arit mi -
ler de bu lu na bi lir. AV ile ti bo zuk luk la rı özel lik le
ai le vi ami lo idoz da sık tır. Si nüs dü ğü mü tu tu lu mu
ne de ni ile has ta si nüs sen dro mu ben zer elek tro -
kar di yog ram bul gu la rı da or ta ya çı ka bi lir.

Akut Ak ci ğer Em bo li si

Akut ak ci ğer em bo li sin de, elek tro kar di yog ram
bul gu la rı ta ma men nor mal ola bi lir se de gö rü le -

bi le cek anor mal lik ler aşa ğı da be lir til miş tir. V1 ve
V3R'da qR ve ST-T de ğiş me le ri, P pul mo na le (II,
II I ve aVF'de siv ri ve yük sek P dal ga la rı), sağ ek -
sen sap ma sı, sa at yö nün de dö nüş, si nüs ta şi kar -
di si, sup ra ven tri kü ler arit mi ler, I. de ri vas yon da S
ve II I. de ri vas yon da Q dal ga sı ve ne ga tif T dal ga -
la rı (Şe kil 6-71).

Hi per ti ro idi

Hi per ti ro idi de ki ti pik elek tro kar di yog ram bul gu su
si nüs ta şi kar di si dir. Ay rı ca sol pre kor di al de ri vas -
yon lar da ST ele vas yo nu ve T dal ga sı ne ga tif li ği ne
de yol aça bi le ce ği bi lin mek te dir.

Mik sö dem

Mik sö dem de, si nu sal bra di kar di, PR uza ma sı, QRS
komp leks le rin de vol taj dü şük lü ğü ve T dal ga la rın -
da dü zel me ya hut ne ga tif leş me sık gö rü len bul gu -
lar dır.

Trav ma tik Kalp Has ta lık la rı

Pe net ran ya da künt trav ma lar, muh te lif arit mi ler,
pe ri kar dit te ki ne ben zer bul gu lar, non-spe si fik ST-
T de ği şik lik le ri ve in fark tü sü tak lid eden elek tro -
kar di yog ram bul gu la rı na se bep ola bi lir ler.

Nö ro mü kü ler Has ta lık lar

Mi yo to nik at ro fi, Fri ed re ich atak si si ve ya prog re sif
müs kü ler disp la zi de aşa ğı da ki elek tro kar di yog ram
anor mal lik le ri gö rü le bi lir: PR uza ma sı, muh te lif tür -
de arit mi ler ve non-spe si fik ST-T de ği şik le ri.

İlaç lar

Di gi ta li sin elek tro kar di yog ram da hu su le ge tir di ği
de ği şik le ri iki grup ta top la mak müm kün dür. a. Di-
 gi ta lis et ki si: İla cın ke sil me si ni ge rek tir me yen ve et -
kin doz da or ta ya çık ma sı her has ta da bek le nen
bul gu lar dır. 1) ST-seg ment dep res yo nu, 2) T dal ga
ne ga tif li ği, 3) QTc in ter va lin de kı sal ma (Şe kil 6-72).
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Şekil 6-70. Hipertrofik kardiyomiyopati. Sol ventrikül hi-
pertrofisi ve sistolik yüklenme (7). Şekil 6-71. Pulmoner emboli. Sinüs taşikardisi,V1-3’de ST-

T değişikleri, sağ aks deviasyonu (+120 derece), I’de S1,
III’de Q ve negatif T dalgası (7).



b. Di gi ta lis tok si si te si: Di gi ta lis her tür lü arit mi nin
or ta ya çık ma sı na ne den ola bi lir. En sık gü rü len le -
ri; si nüs bra di kar di si, bi rin ci de re ce de AV blok,
izo le uni fo kal ya da mul ti fo kal ven tri kü ler er ken
vu ru lar ve bi ge mi ne ven tri kü ler er ken vu ru lar. 

Ke za 2:1 blok lu pa rok sis mal at ri yal ta şi kar di
ve ya at ri yal flut ter ve at ri yal fib ri las yon mey da -
na ge le bi lir. Da ha az sık lık la ikin ci ve ya üçün cü
de re ce de AV blok, AV kav şak rit mi, AV dis so si -
yas yon, ven tri kü ler ta şi kar di ve ven tri kü ler fib ri -
las yon ge liş me si ne yol aça bi lir.

Qu ini di ne, ST seg ment dep res yo nu ve T dal ga -
sın da dü zel me ile QTc in ter va lin de uza ma hu su le
ge ti re bi lir. Tok sik doz lar da bi rin ci, ikin ci de re ce de
ve ya komp let AV blok, AV dis so si yas yon, AV kav-
 şak rit mi, be lir gin QTc uza ma sı, QRS komp lek sin -
de ge niş le me, idi yo ven tri kü ler ri tim, ven tri kü ler
er ken vu ru lar, ven tri kü ler ta şi kar di, ven tri kü ler fib-
 ri las yon ve kalp dur ma sı na yol aça bi lir.

Hi per po ta se mi

Hi per po ta se mi de plas ma po tas yum se vi ye le ri ile
elek tro kar di yog ram bul gu la rı ara sın da iyi bir ko-
 re las yon var dır. Hi per po ta se mi nin ilk elek tro -
kar di yog ra fik bul gu su po tas yum dü ze yi 5.7
mEq/L ol du ğu za man or ta ya çı kan yük sek, siv ri,
si met rik ve po zi tif T dal ga la rı dır (Şe kil 6-73). 

Bu de ği şik lik ler en iyi II, III ve V2-V4 de ri vas -
yon la rın da gö rü lür. Plas ma po tas yum se vi ye si 8-9
mEq/L ol du ğu za man, R amp li tü dün de azal ma,
QRS komp lek sin de ge niş le me, ge niş S dal ga la rı -
nın or ta ya çık ma sı, ST-seg ment dep res yo nu ve
sey rek ola rak ST-seg ment ele vas yo nu or ta ya çı ka -
bi lir. P dal ga sı nın amp li tü dü aza lır, ge niş li ği ar tar
ve PR in ter va li uzar, da ha son ra P dal ga sı kay bo -
lur ve idi yo ven tri kü ler ri tim gö rün tü sü ve ren ge -
niş ve ile ri de re ce de de for me QRS komp leks le ri

or ta ya çı kar. Ger çek te si nüs uya rı sı hu su le gel mek -
te ve AV yol üze rin den ven tri kül le re ile til mek te -
dir, an cak at ri yum mi yo kar dı ak ti ve ol ma dı ğı için
P dal ga la rı hu su le ge le me mek te dir. Da ha yük sek
hi per po ta se mi dü zey le rin de, in tra ven tri kü ler ile ti
dif füz şe kil de in hi bis yo na uğ rar, QRS komp lek si -
ni ni inis yal ve ter mi nal kı sım la rın da uza ma mey-
 da na ge lir. Bu nun so nu cu, elek tro kar di yog ram da,
sağ dal blo ku, sol dal blo ku, sol ön fa si kül ya hut
sol ar ka fa si kül blok la rı or ta ya çı ka bi lir. Si no at ri -
yal blok, Mo biD Tip I ve II blok lar, idi yo no dal ve -
ya idi yo ven tri kü ler ri tim ler gö rü le bi lir. Ven tri kü ler
fib ri las yon ya da kalp dur ma sı da ge li şir.

Hi po po ta se mi

Hi po po ta se mi de ti pik elek tro kar di yog ram bul gu -
la rı ST-seg men ti nin dep res yo nu, T dal ga sı nın am-
p li tü dün de azal ma, T dal ga sı nın ne ga tif leş me si ve
be lir gin U dal ga sı nın or ta ya çık ma sı dır (Şe kil 6-74).

Da ha ile ri dü zey de hi po ta se mi de, ST seg men -
ti, U dal ga sı ile bir le şir ve U dal ga sı nın amp li tü -
dü, T dal ga sı nın kin den da ha yük sek gö rü lür.
ST-seg men ti ve T dal ga sı de ği şik lik le ri ile bir lik -
te U dal ga sı nın gö rül me si ne di gi ta lis ve di ğer
ilaç la rın kul la nıl ma sın da, sol ven tri kül hi per tro -
fi sin de ve aşır bra di kar di ler de de rast la na bi lir. Bu
ne den le, bu de ği şik lik ler hi po po ta se mi için pa-
 tog no mik de ğil dir. Ge nel ola rak, elek tro kar di -
yog ram da hi po po ta se mi bul gu la rı, plas ma
po tas yum de ğe ri nin 3.5 mEq/L'nin al tın da bu lu -
nan va ka lar da, en ti pik bul gu la ra da 2.3 mEq/L
dü zey le rin de rast la na bi lir. 

Hi per kal se mi

Hi per kal se mi de gö rü len en ti pik elek tro kar di yog -
ram bul gu su QTc me sa fe sin de ki kı sal ma dır. Bu de-
 ği şik lik in tra se lü ler ak si on po tan si ye li eğ ri sin de
ikin ci fa zın kı sal ma sı ve do la yı sı ile yü zey sel elek-
 tro kar di yog ram da ST seg men ti nin kı sal ma sı ile
iliş ki li dir. 

Hi po kal se mi

Hi po kal se mi de, elek tro kar di yog ram da, QTc seg-
 men ti ST seg men ti nin uza ma sı ne de ni ile uza mış-
 tır. Hi po kal se mi, hi po po ta se mi ile bir lik te
ol du ğun da, ST dep res yo nu, T dal ga sı ne ga tif leş -
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Şekil 6-73. Hiperpotasemi düzeyine bağlı olarak T dalgasında sivrileşme, QRS’de genişleme, QT uzaması ve ventriküler fib-
rilayona kadara uzanan EKG değişikleri gelişebildiği şematize edilmiştir (7).

Şekil 6-72. a. Sinüs vurusu. Normal ST-T, b. Digital etkisi:
ST segmentinde belirgin aşağıya doğru eğimli depresyon,
T dalgasında silikleşme.
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me si, be lir gin U dal ga sı ve QTc me sa fe sin de uza -
ma hu su le ge lir.

Hi po ter mi

Vü cud ısı sı, yak la şık 30 de re ce ye düş tü ğü za man,
QT ara lı ğı uzar ve ka rak te ris tik ola rak J nok ta sı -
nın ele vas yo nu şek lin de de ği şik lik (Os bor ne dal-
 ga sı) or ta ya çı kar. Os bor ne dal ga sı nın or ta ya
çık ma sı nın se be bi de po la ri zas yo nun ge cik me si,
lez yon akı mı ya hut er ken re po la ri zas yon ol du ğu
dü şü nül mek te dir.

DDii  nnaa  mmiikk  EElleekk  ttrroo  kkaarr  ddii  yyoogg  rraa  ffii

Has ta nın gün lük nor mal ak ti vi te le ri es na sın da,
uzun sü re li elek tro kar di yog ram ka yıt la rı nın ya pıl -
ma sı di na mik elek tro kar di yog ra fi ola rak ad lan dı -
rı lır. Di na mik elek tro kar di yog ram, arit mi le rin
sık lı ğı nı ve ti pi ni be lir le mek, has ta nın semp tom la -
rı ile arit mi ara sın da ki iliş ki yi or ta ya çı kar mak ve
an ti-arit mik ilaç la rın et kin li ği ni be lir le mek ama cı
ile yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır. Bu amaç la kul-
 la nı lan de ği şik di na mik elek tro kar di yog ram me-
 tod la rı var dır. Bun lar, Hol ter "mo ni to ring" ve
“e vent re cor de r” de ni len EKG ka yıt sis tem le ri dir.

Hol ter "Mo ni to ring"

Has ta nın be li ne kü çük bir özel bir kay de di ci ci -
haz ile 24-72 sa at sü re ile bir teyp ban dı na ve ya
“f lash dis k” e iki ya da üç ka nal dan de vam lı elek-
 tro kar di yog ram ka yıt la rı alı nır. Da ha son ra, bil-
 gi sa yar va sı ta sı ile özel prog ram lar kul la nı la rak
ka yıt lar ta ra nır, kay de di len rit min ana li zi ya pı lır.
Has ta ka yıt es na sın da his set ti ği şi ka yet le rin or ta -
ya çı kış za ma nı nı kay de der ve ya ci ha zın düğ me -
si ne ba sa rak elek tro nik ola rak işa ret ler. Bu su ret le

şi ka ye tin olu şu mu ile ri tim bo zuk lu ğu ara sın da -
ki iliş ki be lir le ne bi lir. Hol ter "mo ni to ring" ile her
çe şit ri tim ya da ile ti bo zuk lu ğu nun or ta ya ko nu -
la bil me si müm kün ol mak ta dır. Sis te min en bü -
yük de za van ta jı kay dın ya pıl dı ğı sü re içer sin de
arit mi nin or ta ya çık ma mış ola bi le ce ği dir. Bu ne-
 den le me to dun de ğe ri sey rek ara lar ile arit mi şi-
 ka ye ti olan has ta lar da kı sıt lı ol mak ta dır.

Mo dern Hol ter "mo ni to ring" ci haz la rı ile arit-
 mi le rin ya nı sı ra, üç ka nal dan ST ana li zi ya pı la -
bil mek te, gün bo yun ca or ta ya çı kan ST-seg men ti
dep res yon la rı kay de di le rek, an gi na pek to ris'in
eş lik et me di ği ses siz is ke mi atak la rı nın be lir len -
me si müm kün ola bil mek te dir.

Son za man lar da Hol ter "mo ni to ring" ci haz la rı,
kalp hı zı de ğiş ken li ği ni ("he art ra te va ri abi lity") de-
 ğer len dir mek ama cı ile de kul la nıl mak ta dır. Kalp
hı zı de ğiş ken li ği nin azal mış ol ma sı, kal be bağ lı ani
ölüm ih ti ma li nin art tı şı ile ri sü rül mek te dir.

Olay Kay de di ci (“E vent Re cor de r”)

Olay kay de di ci ci haz lar la has ta ta ra fın dan ya pı lan
EKG ka yıt la rı trans te le fo nik ola rak alı cı üni te le re
yol la mak ta, bu ci haz lar sin yal le rin ge rek li dö nü-
şü mü nü yap tık tan son ra elek tro kar di yogram ka-
 yıt la rı bil gi sa yar yar dı mı ile ka ğı da
yaz dı ra bil mek te dir. De ği şik tür de trans te le fo nik
ka yıt sis tem le ri var dır. Bun lar dan bi rin de has ta şi-
 ka yet his set ti ği za man düğ me ye bas mak ta ve ka yı -
dı baş lat mak ta, di ğe rin de ise arit mi baş la dı ğın da
ci haz oto ma tik ola rak ha re ket geç mek te ve ka yıt
ya pıl mak ta dır. Trans te le fo nik ka yıt sis tem le ri, arit -
mi atak la rı sey rek olan ve 24-72 sa at lik Hol ter "mo -
ni to ring" ise tes pit ih ti ma li nin dü şük ol du ğu
du rum lar da ter cih edi le bi lir. Zi ra has ta söz ko nu -
su ci ha zı -sa de ce ge re ğin de ka yıt lar ya pıl dı ğı için-
uzun sü re (1-3 ay) ta şı ya bil mek te dir. Me to dun de-
 za van ta jı ise has ta nın far ket me di ği arit mi le rin ka -
yıt im ka nı nın ol ma ma sı dır. Ba zen de ani sen kop
ge liş ti ği için has ta kay dın sağ lan ma sı için ge rek li
düğ me ye bas ma ya va kit bu la ma mak ta dır.
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Şekil 6-75. Holter kaydı.

Şekil 6-74. Hipopotasemi. Sinüs ritmi. Tüm derivasyonlarda
T dalgasının voltajının azaldığı dikkati çekmektedir. I, II,
aVF ile V4-V6’da ST segment depresyonu vardır. II, aVF  ile
V4-V6’da anormal U dalgaları görülmektedir.
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7
SİNYAL ORTALAMALI
ELEKTROKARDİYOGRAFİ, T
DALGA ALTERNANSI, KALP HIZI
DEĞİŞKENLİĞİ, QT DİSPERSİYONU,
KALP HIZI TÜRBÜLANSI,
BARORESEPTÖR DUYARLILIĞI

Prof. Dr. Ahmet Kaya Bilge

Sinyal Ortalamalı EKG (Geç Potansiyeller)

Aritmi açısından riske sahip hastaları tayin etme-
ye yarayan bir yöntemdir. Bu metod ile toplanan
EKG örneklerindeki parazit oranı uygun filtreler
ile azaltılarak, birkaç mikrovolt düzeyindeki çok
düşük amplitüdlü sinyaller dahi tespit edilebilir.
Filtre edilmiş EKG’de ortalama QRS kompleksi-
nin son 40 msn’lik bölümünde düşük amplitüdlü,
yüksek frekanslı sinyallerin saptanması halinde
geç potansiyel varlığından söz edilir (Şekil 7-1).

Geç potansiyeller, hastalıklı miyokarda geci-
ken uyarıyı gösterir ve bu durum ventriküler arit-
mi gelişimi açısından uyarıcı bilgiler verir.
Ventriküler geç potansiyel kriterleri Tablo 7-1’de
görülmektedir.

En önemli kullanım alanı infarktüs sonrası ani
ölüm veya ventriküler taşikardi riski taşıyan has-
taların belirlenmesi olan sinyal ortalamalı
EKG’nin özellikle negatif öngörü değeri yüksek-
tir. Bunun dışında sebebi izah edilemeyen senkop
ve non-iskemik kardiyomiyopatilerde ventrikü-

ler aritmi riskini belirlemek için de kullanılabilir.
Ayrıca sinyal ortalaması EKG’deki P dalgasına
uygulandığında, atriyal fibrilasyon rekürrensle-
rinin öngörülmesinde de yararlıdır.

T Dalga Alternansı
Ventrikül repolarizasyonun EKG’deki göstergesi
olan ST segment ve T dalgasının amplitüd ve/veya
morfolojisinin vurudan vuruya değişiklikler gös-
termesi, ventriküler taşi-aritmilerin gelişmesi ile il-
işkili bulunmuştur. Konjenital uzun QT sendromu,
iskemi, koroner arter spazmı ve elektrolit bozuk-
luklarında makroskopik T dalga alternansı göste-
rilmiştir.

T dalga alternansı özel bir cihaz ile efor esna-
sında yapılan kayıtlarla belirlenir (Şekil 7-2).

Teknolojik gelişme ile mikrovolt T-dalga alter-
nansı yeni bir risk belirleyicisi olarak kullanılma-

• Filtrelenmiş QRS kompleksinin süresinin > 114 msn
• QRS’in son 40 msn’lik bölümündeki voltaj sinyali

< 20 µV
• 40 µV’dan düşük voltajlı QRS kompleksinin

süresi > 38 msn

Tablo 7-1. Ventriküler Geç Potansiyel Kriterleri

Şekil 7-1. Sinyal ortalamalı EKG’de geç potansiyel pozitif-
liği. Şekil 7-2. T dalga alternansı bakılan cihaz.
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ya başlanmıştır. Kalp hızı arttığında miyokardın
farklı bölgelerinde aksiyon potansiyeli sürelerin-
de değişik derecelerde uzama olur. Bu komşu
hücreler arasındaki repolarizasyon alternansı, re-
entri dolayısıyla aritmi için uygun zemin hazır-
lar. Hücresel kalsiyum kontrolündeki alternans
kilit rol oynamaktadır. T-dalga alternans testi
kalp hızına bağımlı olduğundan atriyal “pacing”
veya egzersiz testi ile kalp hızı 100-120/dk düzey-
lerine çıkarılmalıdır. Geniş QRS kompleksine sa-
hip (>120 msn) hastalarda testin tanı değeri
düşüktür. T dalgaları üzerinden alınan noktalar
Fourier transformasyonu ile spektral olarak belir-
lenmekte ve farklı frekans pikleri ortaya çıkmak-
tadır. Eğer 0.5 siklus/atım frekansında pik varsa
bu T-dalga alternansını göstermektedir. T-dalga
alternans voltajı 1.9 µV’dan ve alternans oranı (al-
ternans/artefakt bandının standart sapması) 3’den
büyük ise T-dalga alternansı anlamlıdır (Şekil 7-
3). Ayrıca, saptanan T-dalga alternansının en az
1 dakika sürmesi gerekmektedir.

Pozitif T-dalga alternansı özellikle iskemik
kalp hastalığı ve non-iskemik kardiyomiyopatide
kötü aritmik prognoz ile ilişkili bulunmuştur. T-
dalga alternansı ventriküler taşikardi ve fibrilas-
yona eğilimi olan elektriksel olarak kararsız
miyokardın temel göstergelerinden biri olarak
değerlendirilebilir. Yapısal kalp hastalığı veya
kalp yetersizliği bulunan hastalarda, T-dalga al-
ternansının indüklenebilir ventriküler aritmiyi

belirlemedeki duyarlılığı % 78, özgüllüğü ise %
73 olarak bulunmuştur.

Kalp Hızı Değişkenliği

Parasempatik ve sempatik sistemin kalp üzerinde
olan etkilerini araştıran ve bu sayede ciddi ven-
triküler aritmi ve ölüm riskini tahmin etmeye ya-
rayan bir metoddur. Otonom sinir sisteminin
etkisi ile kalp hızında normalde de vurudan vu-
ruya değişiklikler olur. Sempatik aktivitenin çok
yoğun olduğu kişilerde kalp siklusları arasındaki
değişme yani kalp hızı değişkenliği azalırken, pa-
rasempatik tonusu yüksek kişilerde kalp hızı
değişkenliği artar. Dolayısıyla, kalp hızı değiş-
kenliği özelliklerine bakılarak o kişide otonom si-
nir sisteminin hangi parçasının daha etkin olduğu
hakkında fikir sahibi olunabilir. Düşük kalp hızı
değişkenliği ani kalp ölümü ve aritmik olay riski
ile çok yakın ilişkilidir.

Kalp hızı değişkenliğinin kullanım alanları
arasında miyokard infarktüsü sonrası ani ölüm
riskinin belirlenmesi, kardiyomiyopati ve kalp
yetersizliğinde aritmik olay riskinin belirlenmesi
ve diyabetik hastalarda otonom nöropati tanısı
konması bulunur. EKG’deki RR intervallerinin
atımdan atıma değişimini saptamak için 2 metod
kullanılmaktadır.

Spektral Analiz (Frequency Domain) (Şekil 7-4):
Spektral analiz sonucunda RR intervalleri yüksek
(0.15-0.40 Hz), düşük (0.04-0.15 Hz), çok düşük
(0.0033-0.04 Hz) ve ultra düşük (< 0.0033 Hz) fre-
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Şekil 7-3. T dalga alternansı
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Şekil 7-5. Time Domain.Şekil 7-4. Spektral analiz.
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kans bantlarına ayrılmaktadır. Yüksek frekans pa-
rasempatik tonusu yansıtırken, düşük frekans
komponenti hem sempatik, hem de parasempatik
sistemden etkilenmektedir. Düşük frekans/yüksek
frekans oranının 2’nin üzerinde olması sempatik
tonusun çok arttığını göstermektedir.

Time Domain (Şekil 7-5): RR intervallerinin süresi-
nin ortalama ve standart sapmalarının özel for-
mülle hesaplanması temeline dayanır. Başlıca
parametreleri; ortalama RR (tüm normal atımlar
arasındaki sürenin ortalaması), SDNN (tüm nor-
mal RR intervallerinin standart sapması), SDANN
(tüm kayıtta her 5 dakikalık segmentteki normal
RR intervalleri ortalamasının standart sapması),
SDNN indeks (tüm kayıtta her 5 dakikalık seg-
mentteki normal RR intervallerinin standart sap-
malarının ortalaması), pNN50 (50 msn’den fazla
değişkenlik gösteren ardışık RR intervallerinin ora-
nı), RMSSD (Ardışık RR intervallerinin “coupling”
intervalleri arasındaki farkın karekökü) ve Trian-
güler indekstir (RR intervallerinin toplam sayısının
RR intervalleri histogramında belirlenen mod de-
ğerine (tepe değer) bölünmesi ile hesaplanan geo-
metrik bir ölçüm). SDNN ve RMSSD metodları kısa
süreli EKG kayıtlarında belirlenebilmesine rağmen
SDANN parametresini değerlendirmek için uzun
süreli kayıt gerekmektedir. SDNN ve SDANN de-
ğerlerinde azalma sempatik sistem aktivitesinin,
pNN50 ve RMSSD değerlerindeki artış ise para-
sempatik sistem aktivitesinin artmış olduğunu gös-
terir. Özellikle kalp yetersizliği olan hastalarda
SDNN değerinin 100 msn’nin altında olması kötü
prognoz ile ilişkilidir.

QT Dispersiyonu

Refrakterlik ve ileti hızlarındaki heterojenite reen-
tran aritmilerin oluşumunda rol oynayan temel
faktörlerdir. QT dispersiyonu, ventrikül repolari-
zasyon heterojenitesinin direkt bir göstergesidir.
QT interval süresinin yüzeyel EKG’deki derivas-
yonlar arasındaki farkına QT dispersiyonu denir.
En uzun ile en kısa QT sürelerinin farkı QT disper-
siyonunu verir ve genellikle 30-60 msn arasındaki
değerler normal kabul edilmektedir. Anormal yük-
sek QT dispersiyonu aritmik ölüm riski ile yakın il-
işkilidir. Ayrıca QT dispersiyonu, anti-aritmik ilaç
tedavisinin etkinlik ve pro-aritmik potansiyeli ile
korelasyon gösterir.

Kalp Hızı Türbülansı

Ventriküler ekstrasistol sonrası sinüs siklus uzun-
luğunda gözlenen dalgalanmalar olarak tanımlanır.
Normalde, ventriküler ekstrasistol sonrası sinüs
ritmi önce hızlanır, sonrasında ise yavaşlama göste-
rir. Ekstrasistol sonrası kompansatuar pause döne-

minde kan basıncında düşmeye bağlı olarak, baro-
reseptörler devreye girer ve vagal sinirin etkisinin
kalkmasıyla kalp hızı artar. Takip eden kan basıncı-
nın tekrar yükselmesiyle vagal sinirin aktivitesi ye-
niden artar ve kalp hızı yavaşlar. Sol ventrikül
sistolik disfonksiyonu olan hastalarda ise barore-
septör duyarlılığı azaldığı için kalp hızında türbü-
lans gözlenmemektedir. Türbülans başlangıcı ve
türbülans eğimi kalp hızı türbülansının değerlen-
dirilmesinde kullanılan iki parametredir. Türbülans
başlangıcı, ventriküler ekstrasistol sonrası ölçülen
iki sinüs ritmi uzunluğu toplamından ekstrasisto-
lun hemen öncesinde ölçülen iki sinüs ritmi uzun-
luğunun çıkarılması ve bunun ventriküler
ekstrasistol öncesi ölçülen iki sinüs ritmi uzunlu-
ğuna bölünmesi ile ölçülmekte ve % ile belirtil-
mektedir. Negatif değerler normal olarak kabul
edilmektedir. Türbülans eğimi ise ventriküler eks-
trasistol sonrası ölçülen 20 sinüs siklusu içinde en
eğimli 5 sinüs siklus uzunluğunun hesaplanması ile
ölçülmektedir. 2.5 msn’nin altındaki türbülans eği-
mi değerleri patolojik olarak kabul edilmektedir.

Kalp hızı türbülansı vagal aktivitenin iyi bir
göstergesi ve total mortalitenin güçlü ve bağımsız
bir belirleyicisi olarak kabul edilmektedir. İnfark-
tüs sonrası hastalarda da türbülans eğimi ve türbü-
lans başlangıçı bağımsız ve diğer risk belirteçlerine
ilave prognostik bilgi sağlamaktadır.

Baroreseptör Refleks Duyarlılığı

Kan basıncındaki ani yükselme baroreseptör ref-
leks yoluyla vagal tonus artışına dolayısıyla da
kalp hızında azalmaya yol açmaktadır. Sistolik
kan basıncındaki her bir mm Hg’lık artışın sinüs
siklus uzunluğunda yol açtığı artış baroreseptör
refleks duyarlılığının bir ölçütüdür. Bu refleksin
azalması, ventriküler taşikardi ve fibrilasyon ge-
lişmesine yatkın birçok hastada görülür. Kan ba-
sıncı değişikliği farmakolojik ajanlar (fenilefrin,
nitroprussid vb.) veya Valsalva manevrası ile
oluşturulabilir. Normalde sistolik kan basıncında
her 1 mmHg’lık artış için R-R mesafesinde 10
msn’den fazla uzama görülmektedir. Baroresep-
tör refleks duyarlılığının azalmasının mekaniz-
ması tam olarak bilinmemekle birlikte, miyokard
infarktüsü sonrası ciddi ventriküler aritmi gelişi-
mi için risk altında olan hastaların ayırt edilme-
sinde faydalı bir testtir.
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Sebebi izah edilemiyen senkobun değerlendiril-
mesinde yaygın olarak kullanılan eğik masa testi,
vazovagal (nörokardiyojenik) senkop tanısında
yüksek duyarlılığa sahiptir. Nörokardiyojenik sen-
kop aşırı otonom refleks aktivitesine bağlı vaskü-
ler tonus ve kalp hızında azalma ile karakterizedir.
Eğik masa testi, ortostatik stres testidir. Nörokar-
diyojenik senkobu olmayan hastalarda eğik masa
testi venöz dönüşte azalmaya neden olur, bunu ta-
kiben baroreseptör stimülasyonu ile alfa ve beta
adrenerjik tonusta artma meydana gelir, böylece
senkop önlenir. Nörokardiyojenik senkopu olan
hastalarda ise, eğik masa testi ile venöz dönüş aza-
lır, takiben sempatik tonus artar ve yeterince dolu
olmayan kalp boşluklarının aşırı kasılması ile me-
kanoreseptörler uyarılır. Bu reseptörler vagal C lif-
leri ile beyin sapına bağlıdır ve uyarıldıklarında

sempatik vazomotor tonus ortadan kalkar ve va-
gal uyarı ile bradikardi oluşur. Dolayısıyla vazo-
vagal senkobu oluşturan temel mekanizma sol
ventrikül ve sağ atriyum duvarında bulunan me-
kanoreseptörlerin aşırı duyarlılığıdır. Eğik masa
testinin indikasyonları ve kontrindikasyonları Tab-
lo 8-1’de görülmektedir.

Eğik Masa Testinin Uygulanması

Test genellikle iki aşamalı yapılmaktadır. İlk aşa-
ma ilaçsız olarak yapılan uzamış Tilt periodunu,
ikinci aşama ise farmakolojik ajanlarla provokas-
yonu kapsar. Test sakin bir ortamda yapılmalı,
hastalar en az 3 saat aç kalmalı ve işlemden önce-
ki yarım saatte yatar durumda istirahat etmeli-
dirler. Sürekli EKG takibi ile birlikte ideal olarak
vurudan vuruya kan basıncı izlemi kullanılmalı-
dır. Parmak pletismografik ölçüm yöntemi de kan
basıncı değişikliklerini saptamada tercih edilen
bir yöntemdir. Sfingomadnometre ile aralıklı tan-
siyon ölçümü halen yaygın kullanılmakla birlik-
te testin duyarlılığını azaltmaktadır.

Uygun bir tilt masası 60-90 derece arasında
değişen tilt açıları sağlayabilmelidir. Yatay du-
rumdan dikey duruma veya tam tersi dikey kon-
umdan yatay pozisyona 10-15 sn içinde
geçebilmelidir. Hastalar test başlangıcında 60-80
derece arasında bir dikey duruma getirilir ve en
az 30-45 dakika bu pozisyonda tutulur. Provo-
kasyon yapılmaksızın 70 derecede 45 dakikalık
pasif test yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.
Ağır hipotansiyon ile birlikte senkop veya presen-
kop olması halinde test sonlandırılır. Eğik masa
testinde hipotansiyon ve bradikardiye duyarlılı-
ğı artırmak için bazı ilaçlar kullanılabilir.

İsoproteronol ve nitrogliserin farmakolojik pro-
vokasyon amacıyla en sık kullanılan iki ajandır.
İsoproteronol kalp hızı ve kontraktiliteyi artıran bir
beta agonist olmasının yanında venöz göllenme
oluşturan venodilatatör özelliği de vardır. Nitrog-
liserin temel olarak venodilatasyon yapmaktadır.
Her iki ilaç da dikey postürle ilişkili ortostatik stre-
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8 EĞİK MASA
(“TILTING TABLE”) TESTİ

Prof. Dr. Ahmet Kaya Bilge

Eğik masa • Organik kalp hastalığı olmayanlarda
testinin - Tekrarlayıcı senkop atakları
indikasyonları - Fiziksel yaralanma veya motorlu araç

kazasının eşlik ettiği tek senkop atağı
• Organik kalp hastalığı olanlarda ise
senkobun diğer nedenlerinin tanısal
testlerle ekarte edilmiş olması

• Yüksek riskli mesleklerde (pilot,
cerrah, ticari araç sürücüsü gibi) tek
senkop atağı olması

• Egzersizin başlattığı veya eşlik ettiği
senkop atağı

• Senkobun spesifik bir nedeni (asistoli,
ileri atriyoventriküler blok gibi) açık
olarak gösterilmiş olsa da, vazovagal
senkop şüphesinin tedavi planını
etkilemesi durumunda

Eğik masa • Şiddetli sol ventrikül çıkış yolu
testinin obstrüksiyonu ile birlikte senkop atağı
kontrindi- • Şiddetli mitral darlığı varlığında
kasyonları senkop atağı

• Kritik proksimal koroner arter hastalığı
ile birlikte senkop atağı

• Kritik serebrovasküler hastalık ile ilişkili
senkop atağı

Tablo 8-1. Eğik Masa Testinin İndikasyonları ve
Kontrindikasyonları



si ve vazovagal senkobun uyarılma ihtimalini do-
layısıyla da testin duyarlılığını artırmaktadırlar.

İlaçsız eğik masa testinin tanısal değeri % 30-
50 civarındadır ve bu oran sebebi bilinmeyen sen-
kop değerlendirilmesinde diğer testlere göre
daha üstündür. Pasif teste ilaç eklenmesinin en
önemli sorunu özgüllüğün azalmasıdır. Pasif eğik
masa testinde yalancı pozitiflik oranı % 5-15 iken
farmakolojik provokasyon sonrası bu oran %
50’lere kadar çıkabilmektedir (Şekil 8-1).

Eğik Masa Testinden Elde Edilen Sonuçlar

Eğik masa testi sırasında kan basıncı ve kalp atım
hızında görülen değişikliklerin esas alındığı sınıf-
lamada vazovagal senkoplar; miks, kardiyoinhi-
bitör ve saf vazodepresör tip olmak üzere 3 gruba
ayrılmaktadır.

• Tip 1: Mikst vazovagal senkop: Test sırasında
hem kan basıncında, hem de kalp hızında azal-
ma tespit edilir. Bununla birlikte kalp hızı 10 sn’-
den daha uzun süre 40/dk altına inmez veya 3
sn’den daha uzun süreli asistoli tespit edilmez.

• Tip 2: Kardiyoinhibitör vazovagal senkop: Bu
tip senkopta kalp hızında yavaşlama temel et-
kendir. İki alt tipi vardır. Tip 2A’da kalp hızı 10
sn’den daha uzun süre 40/dk’nın altına iner ve
hemodinamik kollapsa yol açar. Ancak 3 sn’-
den daha uzun asistoli gözlenmez. Üç saniye-
den daha uzun asistoli olması halinde ise Tip
2B vazovagal senkop olarak sınıflandırılır.

• Tip 3: Saf vazodepresör vazovagal senkop:
Nadir görülen bir durumdur. Belirgin bradi-
kardi olmaksızın hipotansiyon vardır. Senkop
geliştiğinde kalp hızında % 10’dan daha fazla
bir azalma yoktur.
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Şekil 8-1. Eğik masa testi.



Kalbin oskültasyonu esnasında, kalpten ve büyük
damarlardan kaynağını alan normal, ilave ve pa-
tolojik seslerin, masum ve patolojik üfürümlerin
işitilmesinde birtakım güçlüklerle karşılaşılabilir,
işitme alanımız dışındaki bir takım ses ve üfü-
rümler duyulmayabilir. İşte bu ses ve üfürüm-
lerin bir cihaz aracılığı ile kağıt üzerine
kaydedilmesine fonokardiografi, bu yöntemlerle
elde edilen traseye de fonokardiyogram denir.

Birçok normal ve patolojik üfürüm ve seslerin
kayıtları yanında elektrokardiyogram (EKG) ve ka-
rotis traseleri, bazen de apekskardiyogram ile bir-
likte fonokardiyogram yazdırılır. EKG ve karotis
traseleri kullanılarak çok faydalı parametrelerden
sistolik zaman aralıkları hesaplanabilir. EKG’nin Q
dalgasından (QRS'nin başından) indirilen dikey bir
çizginin, karotis trasesinin başlangıcından geçen di-
key diğer ikinci çizgiler arası mesafe preejeksiyon
periodunun (PEP) hesaplanmasını sağlar. Bu, kal-
bin izovolumik kasılma periodu hakkında bilgi
verir. Benzer şekilde, karotis trasesinin inen baca-
ğındaki aort kapağının kapanmasını yansıtan çen-
tikten indirilen dikey bir çizgi ile karotis trasesinin
başından geçen dikey çizgiler arası mesafe sistolik

ejeksiyon periodunu (SEP) ve karotis trasesinde aor-
tik çentikten karotis trasesinin başına kadar olan sü-
re ise diastol süresini hesaplamakta kullanılır.

Bu sözü edilen süreler bir takım hastalıklarda ve
ilaç kullananlarda değişik karakter kazandığı için,
hastalığın tanısında çok anlamlı yararlar sağlar (ör-
neğin aort darlığında sistolik enjeksiyon zamanı
normale göre hastalığın şiddetine paralel uzar v.s.).

Fonokardiografi ve sistolik zaman aralıkları
kardiyolojide rutin olarak sık kullanılmasa da
şüpheli durumlarda özellikle tanıda ve tedavinin
yönlendirilmesinde yarar sağlayabilir.

Hastalarımızın değişik fono örnekleri aşağıda
görülmektedir (Şekil 9-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).
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Şekil 9-1. Bir kalp siklusu esnasındaki kalp sesleri, sistolik
zaman aralıkları, kalp boşluklarındaki basınç traseleri ve
patolojik üfürümlerin yerleri şematik olarak görülmektedir.
MSEÜ: Mid-sistolik ejeksiyon fürümü, PSÜ: Pan-sistolik
üfürüm.

9 FONOKARDİYOGRAFİ

Prof. Dr. Faruk Erzengin
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Şekil 9-2. Kalp yetersizliği olan bir hastamızda 1. ses (S1),
2. ses (S2) ve patolojik 3. (S3) ses kayıtları izlenmektedir.

Şekil 9-3. Birinci ses (S1), hemen arkasından ejeksion kliği
(EKl), sistolin sonunda 2. Ses (S2), altta fonokardiyog-
ramda EKG ve karotis traseleri izlenmektedir.

Aort



92

Şekil 9-4. Ostium sekundum tipi atriyal septal defekt. Eks-
pirium ve insprium esnasında ikinci kalp sesinin sabit çift-
leşmesi (A2, P2) ve sistolik ejeksiyon üfürümü (SEÜ)
görülmektedir.

Şekil 9-7. Mitral stenozu. Sistolik klik (K) ve geç sistolik üfü-
rüm (GSÜ) S1: Birinci ses, S2: İkinci ses.

Şekil 9-8. Hafif-orta aort darlığı. Tipik bir sistolik ejeksiyon
üfürümü. Baklava dilimi gibi tipik şeklini, yani sistolde 1.
sesten belli bir süre sonra başlaması, giderek şiddetin art-
ması (cresendo), sistolün ortasında en yüksek seviyeye
çıkması, sonra giderek şiddetinin azalması (decresendo)
ve ikinci sesten önce belli bir mesafe (süre) bırakarak bit-
mesi. S1: 1. Kalp sesi, S2: 2. Kalp sesi, SEÜ: Sistolik ejek-
siyon üfürümü.

Şekil 9-9. Saf mitral yetersizliği. Birinci sesle başlayıp, sis-
tolün tamamını eşit frekanla dolduran ve ikinci sesle biten
pansistolik üfürüm (PSÜ).

Şekil 9-5. Atriyal gallot’lu (AG) bir hastanın fono kaydı (54).

Şekil 9-6. Geç sistolik klikli bir hastada fono kaydı.
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3. Erzengin F. Fonokardiografi. İç Hastalıkları, Cilt 2,
Sayfa 1623, 2007, Nobel Tıp Kitabevleri, 2007, İstan-
bul.
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Şekil 9-10. Mitral yetersizliği hakim, mitral stenozu minimal
olan bir hastamız. Pan-sistolik üfürüm, opening snap (OS)
ve üçüncü ses (S3) kaydı.

Şekil 9-11. Erken sistolik üfürüm (ESÜ).

Şekil 9-12. Geç sistolik üfürüm (GSÜ) kaydı.

Şekil 9-13. Sistolo-diyastolik üfürüm kaydı.





Değişken bir parametre olan kan basıncının doktor
ofisi dışında, özellikle de aktivite ya da uyku gibi
pratikta kan basıncının ölçülmesinin olanaklı ol-
madığı zamanlardaki ölçümü ve kan basıncının di-
ürnal varyasyonunun izlenmesi amacıyla
ambulatuar kan basıncı takibi geliştirilmiştir. Ha-
talı olarak “Tansiyon Holteri” olarak da isimlendi-
rilen bu yöntemin temeli, kola bağlı bir manşonun
bağlı olduğu bir elektronik cihaz tarafından belir-
li aralıklarla hastanın kan basıncının ölçülmesine
dayanır. Kan basıncı ölçümü amacıyla daha ziya-
de osilometrik yöntem, yani sistol sırasında arter-
den geçen kanın manşondaki hava basıncında
yarattığı titreşim kullanılır.

Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu için
gerekli olan donanımlar; ambulatuar kan basıncı

ölçümü yapabilen ve tercihan uluslararası kuru-
luşlardan sertifikalı bir monitör, uygun boyda
manşon, bilgisayar ve bağlantı kablosudur. Mali-
yet monitör başına yaklaşık 3000 US$ civarında-
dır (Şekil 10-1 ve 10-2).

Aktivite saatlerinde ölçüm 10, 15, 20 veya 30
dakikada bir yapılır (toplam 32- 96 ölçüm). Uyku
saatlerinde ise 30 veya 60 dakikada bir ölçüm yapı-
lır (toplam 8-16 ölçüm). Böylece 24 saatte toplam
40-112 ölçüm yapılmış olunur. Başarılı bir monito-
rizasyon için tüm ölçümlerin en az % 80’inin de-
ğerlendirilebilir olması gereklidir. Bu ölçümlere
dayanılarak hesaplanan parametreler Tablo 10-
1‘de ve tipik bir normotensif ambulatuar kan ba-
sıncı trasesi Şekil 10-3’de gösterilmiştir.

Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonunda
kan basıncı normal değerleri klinikte ölçülen kan
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Şekil 10-2. Ambulatuar kan basıncı monitörünün takılması.

Şekil 10-1. Ambulatuar kan basıncı monitörü.

• 24 saatlik gündüz ve gece sistolik ve diyastolik kan ba-
sıncı ortalamaları,

• 24 saatlik gündüz ve gece en yüksek ve en düşük sis-
tolik ve diyastolik kan basınçları,

• 24 saatlik gündüz ve gece sistolik ve diyastolik kan ba-
sınçlarının standard sapması (kan basıncı değişken-
liği),

• 24 saatlik gündüz ve gece kan basınçlarının yüksek
kalma oranları (kan basıncı yükü),

• 24 saatin belirli dönemlerindeki (1, 2, 3, 4, 6 saat) or-
talama, en yüksek ve en düşük kan basınçları, stan-
dard sapmaları ve yükleri.

Tablo 10-1. Ambulatuar Kan Basıncı Ölçümlerine
Dayanılarak Hesaplanan Parametreleri

Normal Hipertansiyon

Klinikte ölçülen < 130/85 mmHg > 140/90 mmHg
kan basıncı

Ambulatuar • Gündüz: 119/75- Gündüz:
kan basıncı 126/80 mmHg >130/85 mmHg

• Tüm gün: 125/80-
132/85 mmHg

Tablo 10-2. Klinikte Ölçülen ve Ambulatuar Kan
Basıncı Normal Değerleri (PAMELA Çalışması)
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basıncının normal değerlerine göre sistolik kan
basıncı için 10- 15 mmHg ve diyastolik kan basın-
cı için de 5- 10 mmHg daha düşüktür (Tablo 10-2).

Hekim ve hastane ortamı hastada anksiyete-
ye yol açarak kan basıncında geçici yükselmelere
neden olabilir. Özellikle ilk muayenede belirgin
olan bu tablo “beyaz önlük hipertansiyonu” ola-
rak ifade edilmekle birlikte son yıllarda ‘izole kli-
nik hipertansiyon’ deyimi de kullanılmaktadır.
Sıklığı tüm hipertansiyonlu hastalarda %10-15
olan beyaz gömlek hipertansiyonu, kabaca klinik-
te ölçülen kan basıncı hipertansif iken ambulatu-

ar kan basıncının normal bulunmasıdır. Böyle du-
rumlarda hipertansiyon tanı ve tedavisindeki zor-
luklar ayaktan kan basıncı izlemi ile aşılabilir.
Evde kan basıncı ölçümü de bu açıdan yardımcı
olabilir.

Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonunun
yararlı olduğu hastalar; sınırda (“borderline”) veya
dirençli hipertansiyonu olan, değişken kan basıncı
bulunan, hipotansif semptomları olan, otonom iş-
lev bozukluğu olan ve kan basıncının sıkı kontrolu
gereken hastalardır. Ayrıca tedavi sonuçlarının ay-
rıntılı değerlendirilmesi gereken hastalarda da am-
bulatuar kan basıncından yararlanılır. Ambulatuar
kan basıncı erişilen kan basıncı hedefinin tesbiti, va-
di-tepe oranı değerlendirmesi, gündüz ve gece kan
basınçlarına etki, kan basıncı değişkenliğine etki,
kan basıncı yüküne etki, tedavi zamanlaması ve kli-
nik çalışmaların değerlendirilmesinde yararlıdır.

Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonların-
da sağlıklı kişilerde uyku saatlerinde kan basıncı-
nın aktivite saatlerindeki kan basınçlarına oranla
daha düşük olduğu görülmüştür. Esansiyel hi-
pertansiyonlu kişilerin çoğunda da uyku saatle-
rinde kan basıncı aktivite saatlerine oranla % 10
veya daha fazla düşüktür (“dippers”) (Şekil 10-5).
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Şekil 10-3. Tipik bir normotensif ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu örneği.

Zaman (saat)

K
an

ba
sı

nc
ı(

m
m

H
g)

Sistolik kan basıncı Ortalama kan basıncı Diastolik kan basıncı

Şekil 10-4. Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonunda
beyaz gömlek hipertansiyonu.

Şekil 10-5. Tipik bir “dipper” hipertansif ambulatuar kan ba-
sıncı trasesi.

Şekil 10-6. Tipik bir “nondipper” hipertansif ambulatuar kan
basıncı trasesi.

Zaman (saat)

UYKU

Monitörün takılma stresi Stresli toplantı

Sistolik kan basıncı

Diastolik kan basıncı

Uyanıklık kan basıncı eşiği
(140/90 mmHg)

Uykudaki kan basıncı eşiği
(120/80 mmHg)

K
an

ba
sı

nc
ı(

m
m

H
g)

Zaman (saat)

UYKU

Sistolik kan basıncı

Diastolik kan basıncı

Uyanıklık kan basıncı eşiği
(140/90 mmHg)

Uykudaki kan basıncı eşiği
(120/80 mmHg)

K
an

ba
sı

nc
ı(

m
m

H
g)

Zaman (saat)

UYKU

Sistolik kan basıncı

Diastolik kan basıncı

Uyanıklık kan basıncı eşiği
(140/90 mmHg)

Uykudaki kan basıncı eşiği
(120/80 mmHg)

K
an

ba
sı

nc
ı(

m
m

H
g)



Kimi esansiyel hipertansiyonlu kişilerde ve se-
konder hipertansiyonlu kişilerin çoğunda ise uy-
ku saatlerinde kan basıncı düşüşü olmaz
(“nondippers”) (Şekil 10-6). “Nondipper” olanlar-
da uç organ hasarı veya sekonder hipertansiyon
olasılığı çok daha büyüktür.

Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu
hastaların prognozlarını değerlendirmede de ya-
rarlıdır. 24 saatteki ortalama kan basınçlarının
düzeyi ve kardiyovasküler olaylar ve uç organ
hasarları arasında ilişki gösterilmiştir. Bu ilişki
klinik kan basıncı ölçümleriyle yapılan değerlen-
dirmelere göre daha belirgindir. Gündüz-gece
farkı ortadan kalkan kişilerde (“nondippers”) kar-
diyovaskuler olaylar ve uç organ hasarları daha
fazladır. Kan basıncı değişkenliği arttıkça komp-
likasyon olasılığı artmaktadır. Yine benzer olarak,
kan basıncı yükü arttıkça komplikasyon olasılığı
artmaktadır. Ambulatuar kan basıncı monitari-
zasyonunun avantajları Tablo 10-3‘de özetlen-
miştir. Tüm bu avantajlara rağmen cihazların
pahalı ve işlemlerin zaman alıcı olması, yardımcı
personel gereksinimi olması ve gece ölçümlerinin
sıklıkla hastaları uykudan uyandırması cihazla-
rın kullanımını kısıtlamaktadır. Ayrıca atriyal fib-
rillasyonda elde edilen sonuçlar güvenilir
değildir. Uzun süreli hipertansiyon sonuçları ile
ilişkisini gösteren çok sayıda hastayı kapsayan
yeterli klinik veri de yoktur.

Kaynaklar
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• Gözlemci hataları ve çelişkileri önlenir.
• Ofiste ölçülen kan basıncına oranla tekrar edilebilirliği

daha fazladır.
• Sol ventrikül hipertrofisi gibi prognoz belirleyici uç nok-

talarla ilişkisi ofiste ölçülen kan basıncından daha be-
lirgindir.

• Beyaz gömlek hipertansiyonu ve beyaz gömlek ceva-
bının tesbit edilmesini sağlar.

• Çeşitli çevresel etkilere karşı kan basıncı yanıtının
gözlemlenebilmesini mümkün kılar.

Tablo 10-3. Ambulatuar Kan Basıncı
Monitorizasyonunun Avantajları





Efor (egzersiz) testinin amacı, vücudun egzersiz
artışlarına karşı verdiği reaksiyonları gözlemektir.
Egzersiz sırasında kalp hızında, kan basıncında,
solunumda ortaya çıkan değişiklikler ve ulaşılan
egzersiz düzeyi kardiyovasküler sistemin fonksi-
yonu ve kondisyon durumu hakkında bilgi verir
ve bu veriler de vücudun genel kondisyon bilgile-
ri ile uyum gösterir. Egzersiz testi bu konulardaki
objektif verilerin yanısıra kişiyi egzersiz sırasında
yakından gözleme imkanını da sunar.

EEgg  zzeerr  ssii  zzee  KKaarr  ddii  yyoo  vvaass  kküü  lleerr  YYaa  nnııtt

Eg zer siz Tip le ri

Eg zer siz sık kar şı la şı lan bir fiz yo lo jik stres ti pi dir
ve in san la rın kar şı laş tı ğı pek çok stres ten sa de ce
bir ta ne si dir. Bu ne den le, tes tin adı nın “s tres tes -
ti ” de ğil de “eg zer siz tes ti ” ol ma sı da ha uy gun -
dur. Baş lı ca üç tip ade le ak ti vi te si eg zer siz tes ti
ola rak kul la nı lır. Bun lar a. izo met rik (sta tik), b.
izo to nik (di na mik) ve c. di renç eg zer siz le ri dir. 
a. İzo met rik eg zer siz de ha re ket siz ola rak sa bit bir

ade le kon trak si yo nu (ör ne ğin “hand gri p”) uy -
gu la nır. Bu eg zer siz ti pi nin kalp te vo lüm yü -
kün den zi ya de ha cim yü kü ar tı şı na yol açar,
di renç ar tı şı da kalp de bi si ar tı şın dan da ha be lir-
 gin dir. İzo met rik eg zer siz de efor mik ta rı nın de -

re ce len di ril me si güç tür ve kü çük ya da bü yük
ade le grup la rı nın ça lı şı yor ol ma sı da far ket mez.
İzo met rik eg zer siz nor mal eg zer siz ya pa ma yan
ki şi ler de eg zer siz al ter na ti fi ola rak kul la nı lır.

b. İzo to nik (di na mik) eg zer siz, bü yük kas grup -
la rı nın ha re ket ya ra tan ka sıl ma la rı so nu cu
olu şur. Bu nun so nu cun da sol ven tri kü le ha -
cim yük len me si olur ve kar di yo vas kü ler ya nıt
eg zer si zin de re ce si ile doğ ru oran tı lı dır. 

c. Di renç eg zer siz le ri izo to nik ve izo met rik eg zer -
siz le rin kom bi nas yo nun dan olu şur ve en ti pik
ör ne ği ağır lık kal dır ma eg zer siz le ri dir.

Mak si mum Ok si jen Alı mı (VO2max)

Di na mik eg zer siz baş la dı ğın da ak ci ğer le rin ok si -
jen alı mı ar tar, an cak da ki ka lar geç tik çe ok si jen alı -
mı ve bir lik te kalp hı zı, kalp de bi si, kan ba sın cı ve
pul mo ner ven ti las yon nis be ten sa bit ka lır. Bü yük
kas kit le le ri nin ka tıl dı ğı di na mik eg zer siz sı ra sın -
da ki şi nin tü ke ti le bil di ği en faz la ok si jen mik ta rı na
“mak si mum ok si jen alı mı ” (VO2max) adı ve ri lir ve
hüc re me ta bo liz ma sın da kul la nı lan ok si jen mik ta -
rı nı gös te rir. Ok si jen tü ke ti mi is ti ra hat te ki tü ke ti -
min kat la rı ola rak ifa de edi lir. İs ti ra hat sı ra sın da ki
ok si jen tü ke ti mi (3.5 mlO2/kg/dk) bir MET ola rak
ka bul edi lir.

VO2max yaş, cin si yet, eg zer siz alış kan lı ğı, he -
re di te ve kli nik kar di yo vas kü ler du rum ile ya kın-
 dan iliş ki li dir. VO2max 15 ile 30 yaş lar ara sın da
mak si mu ma ula şır ve da ha son ra ya şın iler le me -
si ile aza lır. Ka dın lar da VO2max dü zey le ri nin er -
kek ler den da ha dü şük ol ma sı nın ne de ni kas
kit le si nin, he mog lo bin dü ze yi nin, kan hac mi nin
ve atım hac mi nin er kek ler den da ha az ol ma sı dır.
Fi zik sel ak ti vi te de ki azal ma da VO2max dü ze yi -
nin düş me si ne yol açar. Nor mal bir sağ lık lı er kek-
 te ki VO2max mik ta rı 12 MET ka dar dır, dü zen li
ola rak uzun me sa fe ko şu su ben ze ri ae ro bik eg zer -
siz ya pan ki şi ler de ise VO2max dü ze yi 18- 24
MET’e (60-85 ml/kg/dk) ka dar çı ka bi lir. Ki mi ak ti -
vi te ler için ge rek li VO2 de ğer le ri Tab lo 11-1‘de
gös te ril miş tir.
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Şekil 11-1. İzometrik güç miktarını da ölçme olanağı veren
dinamometreli handgrip.
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VO2max mak si mum kalp de bi si ile mak si mum 
ar te ri ove nöz ok si jen far kı nın çar pı mı na eşit tir. Kalp
de bi si de atım hac mi ile kalp hı zı nın çar pı mı na eşit
ol du ğun dan, VO2 ile kalp hı zı doğ ru dan iliş ki li dir.
Eg zer siz sı ra sın da ki mak si mum ar te ri ove nöz ok si -
jen far kı 15- 17 mL/dL gi bi bir fiz yo lo jik sı nı ra sa hip
ol du ğun dan, mak si mum eg zer siz mik ta rı na ula şıl -
dı ğı za man mak si mum kalp de bi si nin tah min edil -
me si için VO2max kul la nı la bi lir.

Mi yo kard Ok si jen Alı mı (MO2)

Mi yo kard ok si jen alı mı (MO2) baş lı ca in tra mi yo -
kar di yal du var ge ri li mi (sol ven tri kül sis to lik ba sın -
cı x di yas tol so nu hac mi / sol ven tri kül du var
ka lın lı ğı), kon trak ti li te ve kalp hı zı ta ra fın dan be lir-
 le nir. MO2 te mel de in va zif bir he mo di na mik pa ra -
met re ol ma sı na kar şı lık eg zer siz tes ti sı ra sın da kalp
hı zı ile sis to lik kan ba sın cı nın çar pı mı (hız-ba sınç
ürü nü; çift ürün) ile tah min edil me si müm kün dür.
MO2 ile ko ro ner kan akı mı ara sın da li ne eer bir iliş -
ki var dır ve eg zer siz sı ra sın da ko ro ner kan akı mı
is ti ra hat te ol du ğu nun beş ka tı na ka dar ar ta bi lir, an -
cak ki mi ki şi ler de ko ro ner ar ter has ta lı ğı ol ma sa bi -
le ko ro ner kan akı mı eg zer siz sı ra sın da ko ro ner kan
akı mı mi yo kar dın me ta bo lik ge rek si nim le ri ni kar -
şı la ma ya bi lir (örn. sol ven tri kül hi per tro fi si).

Di na mik Eg zer si ze Ya nıt

Di na mik eg zer si ze ya nıt komp leks bir olay dır ve
kalp ve be yin gi bi ha ya ti or gan la ra ye ter li kan
sağ lan ma sı ile ça lı şan ade le le rin me ta bo lik ih ti -
yaç la rı nın kar şı lan ma sı ve olu şan ısı ve me ta bo lik
ar tık la rın uzak laş tı rıl ma sı için ge rek li olan dü zen-
 le me le ri ge rek ti rir. Di na mik eg zer siz so nu cun da
kalp de bi si nin art ma sı ile vas kü ler di renç ak tif
ade le ler de dü şer ken eg zer siz sı ra sın da fonk si yo -
nel ol ma yan do ku lar da (örn. gas tro in tes ti nal sis-
 tem) ar tar. 

Kalp Hı zı Ya nı tı

Eg zer siz sı ra sın da kalp hı zın da ki ar tış ön plan da
va gal uya rı nın bas kı lan ma sı ve da ha son ra da sem-

 pa tik sti mu las yo nun dev re ye gir me si ne bağ lı dır.
Di na mik eg zer siz sı ra sın da kalp hı zı ar tı şı iş yü kü
ve VO2 ar tı şı ile pa ra lel dir. Kalp hı zı nın ar tış hı zı
yaş, cin si yet, vü cut ya pı sı, eg zer siz ti pi, ge nel sağ -
lık du ru mu, kan hac mi, he mog lo bin dü ze yi ve
çev re sel fak tör ler gi bi çok çe şit li et ken ler le iliş ki li -
dir. Ya şa gö re eg zer siz le ula şı la bi le cek aza mi kalp
hı zı dü ze yi nin he sap lan ma sı için ge nel lik le mak si-
 mal na bız=220- Yaş (yıl) for mü lü kul la nı lır.

Ar ter Kan Ba sın cı Ya nı tı
Di na mik eg zer siz sı ra sın da kalp hı zı ar tan kalp de-
 bi si ne pa ra lel ola rak ar tış gös te rir, bu na kar şı lık di -
yas to lik kan ba sın cı ge nel lik le ay nı ka lır veya
ha fif çe dü şer. Mak si mal eg zer si ze rağ men kan ba -
sın cı 20- 30 mmHg’ dan faz la yük sel mi yor sa aort çı -
kış yo lu obs trük si yo nu, sol ven tri kül dis fonk si yo nu
ve ya mi yo kard is ke mi sin den şüp helen mek ge re kir.
Eg zer siz sı ra sın da ge li şen hi po tan si yon ise ge nel -
lik le ağır kalp has ta lı ğı so nu cun da gö rü lür. Eg zer -
si zin son lan ma sı ile kan ba sın cı ge nel lik le 5- 6
da ki ka için de is ti ra hat dü zey le ri ne ve hat ta da ha
aşa ğı ya dü şer. Eg zer siz ani ke sil di ğin de ki mi in san-
 lar da pe ri fe rik di renç dü şük lü ğü ve ve nöz göl len -
me ne de niy le kan ba sın cın da ani düş me ler ve bu na
bağ lı baş dön me si ve ya sen kop gö rü le bi lir.

TTeess  ttiinn  UUyy  gguu  llaann  mmaa  ssıı

Ki şi nin Ha zır lan ma sı
Eg zer siz tes ti ne ha zır lan ma aşa ğı da ki şe kil de ger -
çek le şir.
• Test te 3 sa at ön ce si ne ka dar ye mek ye nil me -

me li ve si ga ra içil me me li dir, an cak su içil me -
sin de bir sa kın ca yok tur. Ki şi ler eg zer si ze
uy gun şe kil de gi yin me li, özel lik le de uy gun
ayak ka bı te min edil me li dir. Test ten 12 sa at ön -
ce si ne ka dar ola ğan dı şı fi zik sel fa ali yet te bu-
 lu nul ma ma lı dır.

• Ta nı sal amaç lı ya pı lan eg zer siz test le rin de ki -
mi ilaç la rın (özel lik le be ta-blo ker le rin) eg zer -
siz ya nıt la rı nı de ğiş tir me le ri ve so nuç la rın
yo ru mu nu güç leş tir me le ri ne de niy le ke sil me -
le ri ge re ke bi lir. Re bo und or ta ya çık ma ma sı
için ani ilaç ke sil me sin den ka çı nıl ma lı dır. An -
cak ilaç kul la nır ken de test ya pı la bi lir, yo rum
sı ra sın da bu hu sus dik ka te alın ma lı dır. Kul la -
nı lan ilaç la rın bi lin me si muh te mel elek tro lit
bo zuk luk la rı nın ve he mo di na mik de ği şik lik -
le rin tah min edil me si için ge rek li dir.

• Kon trin di kas yon la rı ekar te et mek ve kalp te
üfü rüm, ga lo, pul mo ner “w he ezin g” ve ral le -
ri sap ta mak için kı sa bir öy kü ve fi zik mu aye -
ne ge rek li dir. 

• İn di kas yon be lir gin de ğil se gön de ren he kim
ile te ma sa ge çil me li dir.

• Eg zer siz tes ti sı ra sın da ki elek trod bağ la ma sı
ile el de edi len “tor so ” EKG nor mal EK G’ den
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V02 Eşdeğer Egzersiz
1 MET İstirahat
2 MET 3.2 km/s hızında düz yürüyüş
4 MET 6.5 km/s hızında düz yürüyüş
<5 MET Günlük temel aktiviteler için gerekli üst sınır, 

kötü prognoz göstergesi
10 MET Koroner bypass ameliyatı kadar iyi prognoz 

göstergesi
13 MET Mükemmel prognoz belirtisi
18 MET Üst düzey atletler
20 MET Dünya klasmanındaki atletler

Tablo 11-1. Kimi Aktiviteler ve Karşılığı Olan VO2
Değerleri American Heart Association-AHA
Statement 1995



ki mi fark lar gös te rir (aks sa ğa ka yar, in fe ri or R
dal ga la rı yük se lir ve mev cut in fe ri or Q dal ga -
la rı kay bo la bi lir). Bu ne den le has ta nın stan-
 dard is ti ra hat EK G’ si göz den ge çi ril me li dir.

• Ayak ta (bi sik let er go met re sin de otu rur po zis -
yon da) EKG ve kan ba sın cı öl çü mü alı na rak
va zo re gü la tu ar bo zuk luk lar ve po zis yo nel
EKG de ği şik lik le ri sap tan ma lı dır.

• Has ta ya ya pı la cak iş lem de tay la rı ve risk le ri
ile an la tı la rak ne ler yap ma sı ve yap ma ma sı
ge rek ti ği be lir til me li, has ta nın ha re ket sis te -
mi ne ait bir bo zuk lu ğu var sa test müm kün se
bu na gö re mo di fi ye edil me li dir. 

De ri nin Ha zır lan ma sı

Ha re ket sı ra sın da eks tre mi te ler de ki elek trod -
lardan ka li te li ka yıt alın ma sı müm kün ol ma dı ğı
için stan dard elek tro kar di og ra fik de ri vas yon lar
mo di fi ye edil miş tir. Eg zer siz tes ti için elek trod la -
rın yer leş ti ri le ce ği yer ler Şe kil 11-2‘de gös te ril -
miş tir. EKG kay dı sı ra sın da en önem li hu sus de ri
ile elek trod ara sın da ki ge çiş tir. De ri nin üst ke si -
mi nin kal dı rıl ma sı di ren ci önem li öl çü de dü şü rür
ve sin yal/pa ra zit ora nı nı azal tır. Elek trod la rın ya -
pış tı rı la ca ğı yer ler ön ce traş edil me li, da ha son ra
alkol lü bir gaz lı bez ile si lin me li dir. De ri ku ru -
duk tan son ra elek trod ye ri bir ke çe li ka lem ile işa -
ret le ne rek in ce bir zım pa ra ile zım pa ra lan ma lı dır.
Tüm bu iş lem ler den son ra öl çü len de ri di ren ci
5000 V ve ya al tı na düş me li dir.

Elek trod lar ve Kab lo lar

Elek trod lar da gü müş kap la ma ve ya gü müş klo -
rür kris tal li olan lar dü şük pa ra zit ne de niy le ter cih
edil me li ve elek trod je li nin nem li ol ma sı na dikkat
edil me li dir. Son za man lar da ya pı şan elek trod la ra
bir al ter na tif ola rak va kum lu elek trod sis tem le ri
ge liş ti ril miş tir. Kab lo la rın es nek, dü şük di renç li
ve da ya nık lı ol ma sı na dik kat edil me li dir. Nor mal
bir kul la nım hı zı ile bir kab lo nun or ta la ma bir yıl
öm rü var dır.

Elek trod la rın Nis bi Sen si ti vi te si

V4- V6 ara sın da ki la te ral de ri vas yon lar tüm ST de-
p res yon la rı nın % 90’ı nı tes bit et me ka pa si te si ne
sa hip tir. Trans mu ral is ke mi V5’de ol du ğu ka dar
V2 ve aV F’ de de tes bit edi le bi lir. İs ke mi lo ka li -
zas yo nu ile ST de ği şik li ği nin sap tan dı ğı elek trod-
 la rın lo ka li zas yo nu ara sın da hiç bir iliş ki yok tur,
eg zer siz tes ti is ke mi lo ka li zas yo nu be lirt mez.

Ka yıt Sis tem le ri

Gü nü müz de kul la nı lan kay de di ci ci haz la rın bü -
yük bir kıs mı mik rop ro ses sör kul la nan bil gi sa -
yar lı sis tem ler dir ve uy gun al go rit ma lar la
pa ra zit le ri fil tre le ye rek düz gün ve te miz ka yıt lar
alın ma sı nı sağ lar lar. An cak, gü ven lik açı sın dan
ham tra se le rin fil tre len miş tra se ler le bir lik te in ce -
len me si al go rit ma ha ta la rın dan kay nak la nan yo -
rum ha ta la rı nı azal tır.

Do na nım ve Pro to kol ler

Eg zer siz tes ti için kul la nı lan es ki yön tem le rin tü -
mü ter ke dil miş olup gü nü müz de di na mik eg zer -
siz için sa de ce tre ad mill (ka yan bant) ve bi sik let
er go met re ler kul la nıl mak ta dır. Tre ad mill dün ya -
nın bü yük kıs mın da ve ül ke miz de en sık kul la nı -
lan yön tem iken, Or ta ve Ku zey Av ru pa ’da sık lık la
bi sik let er go met re kul la nı lır.

Bi sik let Er go met re si

Elek trik sel fren le me uy gu la nan pe dal la rın da ki -
ka da 50-80 kez çev ril me si ile uy gu la nan bi sik let
er go met re de kul la nı lan fren le me sis te mi hız dan
ba ğım sız ola rak sar fe di len gü cü ka lib re eder. Bi -
sik let er go met re de uy gu la nan yük Wa@ (W) ve ya
ki lo pond (kp) ola rak ifa de edi lir ve uy gun for-
 mül ler ara cı lı ğı ile MET de ğer le ri ne çev ri lir.

Bi sik let er go met re tre ad mil l’ e oran la da ha
ucuz dur, da ha az yer kap lar ve da ha az gü rül tü
çı ka rır (Şe kil 11-3). Bi sik let üze rin de üst vü cut ha -
re ket le ri da ha az ol du ğu için ge nel lik le da ha düz -
gün EKG kay dı ve da ha ko lay kan ba sın cı öl çü mü
sağ la nır. An cak, bi sik let er go met re de ki şi nin ci-
 ha za uyu mu de ğiş ken ola bi lir, qu ad ri ceps kas la -
rı nın yor gun lu ğu ne de niy le test za ma nın dan
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Şekil 11-2. Egzersiz testi sırasında elektrodların uygulama
yerleri.

Şekil 11-3. Bisiklet ergometresi.



ön ce dur du rul mak zo run da ka lı na bi lir, ay rı ca tu-
 ta maç la rı sı ka rak ya rat tı ğı izo met rik güç mik ta rı -
nı kon trol et mek ko lay de ğil dir.

Tre ad mill

Tre ad mill, eg zer siz test sis te mi ta ra fın dan hı zı ve
eği mi kon trol al tın da tu tu lan, önün de ve yan la -
rın da tu tun ma bar la rı olan ve has ta nın ge re ğin -
de kul la na bi le ce ği acil dur dur ma düğ me si
bu lu nan ha re ket li bir bant tır. Bu ra da tüm vü cü -
dün ha re ke ti söz ko nu su dur. Tre ad mil l’ de har ca -
nan güç mik ta rı da ha ko lay kon trol al tın da
tu tu la bi lir, bu na kar şı lık da ha pa ha lı ve bü yük bir
ci haz dır (Şe kil 11-4).

Pro to kol ler

Eg zer siz tes ti pro to kol le ri baş tan bir ısın ma dö ne -
mi, ar dın dan da be lir li ka de me ler le har ca nan güç
mik ta rı nın art tı rıl dı ğı be lir li sü re li ka de me le ri içe -
rir. Ta nım lan mış çok fark lı pro tok lo ler ol ma sı na
kar şı lık, tre ad mill üze rin de en sık kul la nı lan Bru -
ce, mo di fi ye Bru ce ve Na ugh ton pro to kol le ri dir.
Bru ce pro to ko lu stan dard ola rak kul la nı lır, mo di -
fi ye Bru ce pro to ko lü baş lan gıç ka de me le ri da ha
ha fif le til miş ol du ğun dan da ha çok mi yo kard in-
 fark tü sü ve akut ko ro ner sen drom son ra sı er ken
dö nem için öne ri lir, Na ugh ton pro to ko lü ise da ha
ay rın tı lı fonk si yo nel ka pa si te ta yi ni yap ma ya im -
kan ve rir. Eg zer siz tes tin de kul la nı lan pro to kol ler
ve kli nik kar şı lık la rı Şe kil 11-5’de gös te ril miş tir.

Eg zer siz Tes ti nin İz len me si

Eg zer siz tes ti nin ko nuy la il gi li eği tim al mış ve
“Te mel ve İle ri Ya şam Des te ği ” ko nu sun da ye tiş -
miş he kim ve hem şi re ler ta ra fın dan uy gu lan ma -
sı ve kar di yo pul mo ner re süs si tas yon için ge rek li
olan de fib ri la tör, di ğer do na nım ve ilaç la rın el al-
 tın da bu lun ma sı ge re kir. Eg zer siz tes ti her ne ka -
dar gü ven li bir uy gu la ma ise de, her 10.000 test
için 10 ka dar ölüm ya da akut mi yo kard in fark -
tü sü ile kar şı la şıl ma sı ola sı dır ve bu risk mi yo -
kard in fark tü sü ge çir miş olan lar da ve ma lign
ven tri kü ler arit mi si olan lar da da ha faz la dır. Tab -
lo 11-2’de eg zer siz tes ti nin komp li kas yon la rı gö -
rül mek te dir. Komp li kas yon lar dan ka çın ma nın en
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Şekil 11-5. Egzersiz test protokolleri ve klinik karşılıkları (AHA Statement 2001).

Şekil 11-4. Treadmill egzersiz testi.



gü ve ni lir yo lu has ta yı iyi ta nı ya rak ve ri le cek olan
kli nik ka rar dır. Bu ko nu da da he kim-has ta ile ti şi -
mi bü yük önem ta şır. Test ön ce sin de ki öy kü ve fi -
zik mu aye ne, kon trin di kas yon la rı sap ta mak
açı sın dan son de re ce önem li dir.

Tab lo 11-3’de eg zer siz tes ti nin kon trin di kas -
yon la rı gö rül mek te dir.

Test so nuç la rı nın yo rum lan ma sı ise mut la ka
he kim ta ra fın dan ya pıl ma lı dır. Tes tin bi ti ril me ka -
ra rı, kalp hı zı he def le ri, nis be ten sub jek tif olan yor -
gun luk his si ve ya an gi na nın du ru mu ile ya pı la bi lir.
Test sı ra sın da an gi na nın de re ce len di ril me si için
kul la nı la bi le cek bir ska la Tab lo 11-4’de gö rül mek -
te dir. Bu de re ce len dir me ye gö re 2. de re ce den 3. de -
re ce ye doğ ru ge çiş gös te ren an gi na semp tom sı nır lı
eg zer siz tes ti için dur dur ma ne de ni dir. 

Eg zer siz tes ti ni dur dur ma in di kas yon la rı top -
lu ola rak Tab lo 11-5’de gö rül mek te dir.

Eg zer siz Son ra sı Dö nem

Ki mi bo zuk luk lar sa de ce eg zer siz son ra sı to par -
lan ma (“re co ver y”) dö ne min de göz le nir, bu ne-
 den le tes tin iyi de ğer len di ri le bil me si için test
son ra sın da has ta lar ayak ta tu tul ma lı dır. Bu
durum bi lin me si ne rağ men, tes tin ver di ği yor -
gun luk ne de niy le test son ra sın da has ta nın otur-
 tul ma sı çok yay gın bir uy gu la ma dır. Tes tin
bir den bi ti ril me yip ya vaş la tı la rak son lan dı rıl ma -
sı yay gın bir uy gu la ma ol mak la bir lik te, doğ ru
yo rum için tes tin bir den bi ti ril me si da ha doğ ru -
dur. Eg zer siz son ra sın da kan ba sın cı, kalp hı zı ve -
ya ST seg ment le ri nor ma le dö ne ne ka dar ya da
6-8 da ki ka ka dar has ta iz len me ye de vam edil me -
li dir. Za ten göz le ne bi le cek bo zuk luk lar da to par -
lan ma dö ne mi nin ilk 5-6 da ki ka lık kıs mın da
or ta ya çı kar. Bu bo zuk luk lar to par lan ma dö ne -
min de ki EKG de ği şik lik le ri, me ka nik bo zuk luk -
lar ve elek tro fiz yo lo jik bo zuk luk lar dan olu şur.
Test son ra sı hi po tan si yo nu iz le mek açı sın dan kan
ba sın cı to par lan ma dö ne min de de bel li ara lık lar -
la iz len me li dir. 

EEgg  zzeerr  ssiizz  TTeess  ttii  nniinn  YYoo  rruumm  llaann  mmaa  ssıı

Kli nik Ya nıt lar

Semp tom lar

Eg zer siz tes ti sı ra sın da or ta ya çı kan an gi nal
semp tom lar ko ro ner ar ter has ta lı ğı için be lir le -
yici dir ve bu be lir le yi ci lik eş lik eden ST seg ment
dep res yo nu ol du ğun da da ha de ğer li dir. Bu
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Kardiyak • Bradiaritmiler
Komplikasyonlar • Taşiaritmiler

• Akut koroner sendrom
• Kalp yetersizliği
• Hipotansiyon, senkop ve şok 
• Ani ölüm

Nonkardiyak • Müsküloskeletal travma 
Komplikasyonlar • Yumuşak doku incinmesi

• Diğer muhtelif komplikasyonlar
Ağır halsizlik, sersemlik, başdönmesi, 
genel güçsüzlük, vücut ağrıları, uzun 
süren kendini kötü hissetme ve
yorgunluk

Tablo 11-2. Egzersiz Testinin Komplikasyonları
(AHA Statement)

Tanımlanan düzey Derece
Anginanın başlaması, hafif ancak tipik efor 1
anginası karakterinde ve kişinin alışık olduğu
şekilde olan angina

Aynı nitelikte ağrı, nisbeten şiddetli ve 2
rahatsız edici karakterde ancak tahammül
edilebilir düzeyde

Kişinin testi durdurmayı arzu edeceği kadar 3
şiddetli anginal ağrı

Dayanılmaz nitelikte göğüs ağrısı, kişinin 4
hissettiği en şiddetli göğüs ağrısı

Tablo 11-4. Egzersiz Testi Sırasında Anginanın
Derecelendirilmesi

Mutlak • Akut miyokard infarktüsü
Kontrindikasyonlar (ilk iki gün)

• Yüksek riskli unstable angina
• Semptomlara ya da hemodinamik 
bozulmaya yol açan aritmiler

• Aktif endokardit
• Semptomatik ciddi aort darlığı
• Kontrolsüz semptomatik kalp
yetersizliği

• Akut pulmoner emboli veya
pulmoner infarktüs

• Egzersiz performansını etkileyen 
veya egzersizle alevlenen akut 
nonkardiyak sorunlar (örn.
İnfeksiyon, böbrek yetersizliği,
hipertiroidi)

• Akut miyokardit veya perikardit
• Güvenli veya yeterli egzersiz
yapmayı engelleyecek fiziksel
yetersizlik

• Hastadan izin alamama

Nispi • Sol ana koroner darlığı veya
Kontrindikasyonlar eşdeğeri

• Orta derecede kapak darlıkları
• Elektrolit bozuklukları
• Taşiaritmiler veya bradiaritmiler
• Hızı kontrol altında olmayan atriyal 
fibrilasyon

• Hipertrofik kardiyomiyopati ve 
diğer çıkış yolu darlıkları

• Kooperasyona engel olan mental 
yetersizlik

• Yüksek dereceli atriyoventriküler 
blok

Tablo 11-3. Egzersiz Testi Kontrindikasyonları
(AHA Statement)



amaç la gö ğüs ağ rı sı nın an gi nal ni te lik te olup ol-
 ma dı ğı iyi sor gu lan ma lı dır.

Has ta nın Gö rü nü mü

Has ta nın cil di nin so ğuk lu ğu ve so luk lu ğu, so ğuk
ter le me ve si ya noz kö tü do ku per füz yo nu ve kö -
tü prog noz işa re ti dir, bu be lir ti le rin gö rül dü ğü
ki şi ler de eg zer si zin so na er di ril me si ge re kir.

Fi zik Mu aye ne

Eg zer siz den he men son ra ya pı la cak os kül tas yon -
da ven tri kü ler ga lo ve ya is ke mi ye bağ lı pa pil ler
ade le dis fonk si yo nu nun ya rat tı ğı mit ral ye ter siz -
lik üfü rü mü nün du yul ma sı is ke mi ye bağ lı sol
ven tri kül dis fonk si yo nu nun sap tan ma sı için ya -
rar lı dır.

Eg zer siz Ka pa si te si

Nor mal ki şi ler de mak si mal efor ka pa si te si kon dis -
yo na, ci ha za alı şık ol ma ya ve test sı ra sın da ki çev re
ko şul la rı na bağ lı ola rak de ği şir. Eg zer siz ka pa si te -
si nin de ğer len di ril me sin de ula şı lan MET de ğe ri
esas alın ma lı dır. Efor ka pa si te si nin se ri de ğer len -
dir me le rin de de ko şul la rın (ye mek saa ti, kan ba -
sın cı vb.) ben zer ol ma sı na dik kat edil me li dir.
Nor mal eg zer siz ka pa si te si ağır sol ven tri kül sis-
 to lik dis fonk si yo nu nu ekar te et tir mez.

He mo di na mik Ya nıt lar

Kan Ba sın cı

Kan ba sın cı nın efor sı ra sın da ye ter li yük sel me -
me si (<20-30 mmHg) ya da düş me si aort dar lı ğı,
ağır sol ven tri kül dis fonk si yo nu, cid di is ke mi ya
da ilaç te da vi si (be ta-blo ker ler) so nu cu ola bi lir.

Eg zer si ze bağ lı hi po tan si yo nun di ğer is ke mi bul-
 gu la rı ile bir lik te ol ma sı kö tü prog noz işa re ti dir.
Bu du ru ma cid di arit mi ler de eş lik ede bi lir. Kalp
has ta lı ğı ol ma yan lar da eg zer si ze bağ lı hi po tan si -
yon; ge nel lik le de hid ra tas yon, an ti hi per tan sif te-
 da vi ve ya uzun sü re li ağır eg zer si ze bağ lı dır.

Kalp Hı zı

Eg zer siz sı ra sın da kalp hı zı nın ça buk art ma sı ve ya
to par lan ma dö ne min de ya vaş la ma ma sı kon dis yon
dü şük lü ğü, uza mış ya tak is ti ra ha ti, ane mi, me ta -
bo lik bo zuk luk lar ya da in tra vas kü ler ha cim ve ya
pe ri fe rik di renç düş me si so nu cu dur. Bu du ru ma
in fark tüs ya da ko ro ner “by pas s” son ra sın da sık
rast la nır. Kalp hı zı nın ye te rin ce art ma ma sı nın ne-
 de ni ise an tre man lı ol mak, art mış atım hac mi ya
da ilaç lar so nu cu ola bi lir. Be ta-blo ker kul la nı mı
kalp hı zı nın ye te rin ce art ma ma sı nın en sık ne de -
ni dir. Bi li nen kalp has ta lı ğı olan lar da yu ka rı da ki
fak tör le rin ekar te edil me si ne rağ men bu lu nan kro-
 not ro pik ye ter siz lik (kalp hı zı nın is te ni len öl çü de
art ma ma sı) ge nel lik le kö tü prog noz işa re ti dir.

EKG Ya nıt la rı

P Dal ga sı

Eg zer siz sı ra sın da P dal ga bü yük lü ğü in fe ri or de-
 ri vas yon lar da an lam lı ola rak ar tar ve PR seg men -
ti kı sa la rak aşa ğı ya yön le nir. 

QRS Komp lek si

Q dal ga la rı eg zer siz le bi raz da ha be lir gin ha le ge -
lir. Nor mal ki şi ler de kalp hı zı nın art ma sı ile PR,
QRS ve QT in ter val le ri kı sa lır. Eg zer siz le J nok ta -
sı nın dep re se ol ma sı nor mal bir du rum dur. Mi -
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Mutlak indikasyonlar • Egzersiz seviyesinin artması sırasında sistolik kan basıncının bazal değere oranla 10 mmHg 
veya daha fazla düşmesi (diğer iskemi kanıtları ile birlikte)

• Orta derecede ağır angina
• Artan nörolojik semptomlar (örn. Ataksi, sersemlik veya near senkop)
• Kötü perfüzyon bulguları (siyanoz veya solgunlaşma)
• EKG veya sistolik kan basıncını monitorize etmede teknik sorunlar
• Test yapılan kişinin testi sonlandırma isteği
• Sürekli ventriküler taşikardi
• Diagnostik Q dalgaları olmayan derivasyonlarda (V1 ve aVR hariç) ST elevasyonu (> 1mm) 

Nisbi indikasyonlar • Egzersiz seviyesinin artması sırasında sistolik kan basıncının bazal değere oranla 10 mmHg 
veya daha fazla düşmesi (diğer iskemi kanıtları olmaksızın)

• Belirgin ST depresyonu (> 2 mm horizontal veya aşağı eğimli “downsloping” ST segment
depresyonu) veya belirgin aks sapması gibi anlamlı ST veya QRS değişiklikleri

• Sürekli ventriküler taşikardi dışındaki anlamlı aritmiler (multifokal premature ventriküler 
vurular, ventriküler tripletler, supraventriküler taşikardi, kalp blokları veya bradiaritmiler)

• Yorgunluk, nefes darlığı,” wheezing”, bacak krampları veya klodikasyon
• Ventriküler taşikardiden ayırt edilemeyen dal bloku veya intraventriküler ileti bozukluğu 
gelişmesi

• Göğüs ağrısında artma
• Hipertansif yanıt (sistolik kan basıncı > 250 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncı >115 mmHg)

Tablo 11-5. Egzersiz Testini Sonlandırma İndikasyonları (ACC/AHA Kılavuzu)



yo kard is ke mi si olan has ta lar da ST seg men ti ge -
nel lik le da ha ho ri zon tal bir ya pı alır ve is ke mi nin
cid di ye ti art tık ça ya nıt kö tü le şir. Eg zer siz art tık -
ça ST seg ment de pe res yo nu nun de rin li ği ar ta bi -
lir, da ha faz la de ri vas yon da iz le ne bi lir ve an gi na
ge li şe bi lir. Din len me fa zı nın he men ba şın da ST
seg ment de ği şik li ği sü re bi lir. Aşa ğı doğ ru eğim li
(“down slo pin g”) ST seg men ti dep res yo nu ve T
dal ga ne ga tif li ği 5-10 dk için de ba za le doğ ru ya -
vaş ca dü ze lir. Has ta la rın yak la şık % 10’nun da is -
ke mik ce vap sa de ce din len me fa zın da gö rü lür.

ST Seg ment De ği şi mi nin Öl çü mü

TP seg men ti izo elek trik hat tı da ha doğ ru gös ter -
mek le bir lik te, kli nik uy gu la ma da pra tik ol ma ma -
sı ne de niy le ge nel lik le PQ bi leş ke si izo elek trik hat
ola rak kul la nıl mak ta dır. Ta kip eden en az 3 vu ru da
J nok ta sın dan 80 msn son ra ST seg men tin de 1mm
(0.1 mV) ve ya üze rin de dep res yon ol ma sı anor mal
ya nıt ola rak ad lan dı rı lır. Kalp hı zı çok art tı ğı
(>130/dk) J nok ta sı nın 80 msn son ra sı nı tes pit et mek
zor ol du ğu için 60 msn son ra sı kul la nı la bi lir. Ba zal
EK G’ le rin de ST dep res yo nu olan lar da ise J nok ta -
sın dan 60 ve ya 80 msn son ra ila ve 1 mm veya da ha
faz la dep res yon ol ma sı ha lin de anor mal ola rak de -
ğer len di ril me li dir. İs ti ra hat EK G’ sin de 1mm’ nin
üze rin de ST dep res yo nu olan lar da eg zer siz tes ti nin
spe si fik li ği aza lır.

Er ken re po la ri zas yon ve ya is ti ra hat te ST ele -
vas yo nu olan lar da eg zer si ze bağ lı ST seg ment de-
p res yo nu nu ölç mek için ele ve ol muş J nok ta sı
ye ri ne PQ bi leş ke si kul la nı lır. Eg zer si ze bağ lı ST
dep res yo nu is ke mik mi yo kard böl ge si nin lo ka li -
ze edil me sin de kul la nı la maz. Ör ne ğin izo le sağ
ko ro ner ar ter has ta lı ğın da efor ile sa de ce V4-V6’da
dep res yon gö rül me si sey rek de ğil dir. Yi ne sol ön
inen ar ter has ta lı ğın da DI I, DI II, aV F’ de eg zer siz
ile ST dep res yon la rı ge li şe bi lir.

Aşa ğı Doğ ru Eğim li (“Ups lo pin g”)
ST Seg men ti

Eg zer siz le bir lik te 1.5 mm (0.15 mV) den da ha az
hız lı yu ka rı doğ ru eğim li (“ups lo pin g”) ST dep -
res yo nu ol ma sı nor mal bir bul gu dur. Bu na kar şı -

lık ko ro ner ar ter has ta lı ğı ge liş me ris ki yük sek bir
ki şi de J nok ta sın dan 80 msn son ra ya vaş “ups lo -
pin g” ST seg ment dep res yo nu anor mal ola rak de -
ğer len di ril mek te dir. Asemp to ma tik ve ya ko ro ner
ar ter has ta lı ğı ris ki dü şük ki şi ler de ise bu bul gu -
nun öne mi aza lır. 2 mm (0.2 mV) ve ya üze rin de
ya vaş ”ups lo pin g” ST dep res yo nu tes tin öz gül lü -
ğü nü ar tır mak la bir lik te du yar lı lık aza lır.

ST Seg ment Ele vas yo nu

EK G’ de Q dal ga sı bu lu nan pos tin fark tüs has ta lar -
da eg zer siz ile ST seg ment ele vas yo nu ge li şe bi lir. J
nok ta sı nın 1 mm’ nin üze rin de ele ve ol ma sı, ba zal
EK G’ si nor mal de ri vas yon lar da J nok ta sın dan 60
msn son ra 1 mm’ nin üze rin de ele vas yon anor mal
bir ce vap tır. An te ri or in fark tüs ge çir miş has ta la rın
% 30, in fe ri or in fark tüs ge çir miş has ta la rın ise %
15’in de ilk 2 haf ta için de bu bul gu ya rast la nır. Al-
 tın cı haf ta dan son ra sık lık gi de rek aza lır. Pos tin -
fark tüs has ta lar da eg zer si ze bağ lı ST ele vas yo nu
da ha dü şük ejek si yon frak si yo nu, is ti ra hat te da ha
cid di du var ha re ket bo zuk lu ğu ve da ha kö tü prog-
 noz ile iliş ki li dir. Bu nun la bir lik te Q dal ga sı bu lu-
nan de ri vas yon lar da ki eg zer si ze bağ lı ST
ele vas yo nu ko ro ner has ta lı ğın yay gın lı ğı ve mi yo -
kard is ke mi si ile iliş ki li de ğil dir. Da ha ön ce in fark -
tüs ge çir me miş has ta lar da eg zer siz ile ST
ele vas yo nu ko ro ner va zos pazm ve ya cid di ko ro ner
da ral ma nın bir işa re ti dir. Bu EKG bul gu su obs -
trük tif ko ro ner ar ter has ta la rı nın sa de ce % 1’in de
göz le nen na dir bir fe no men dir.

T Dal ga De ği şik lik le ri

T dal ga sı po zis yon, ne fes alıp ver mek, hi per ven -
ti las yon, ilaç lar ve mi yo kard is ke mi/ nek ro zun -
dan et ki le nir. Ko ro ner ar ter has ta lık ris ki dü şük
ki şi ler de T dal ga sın da psö do nor ma li zas yon (ne -
ga tif T dal ga sı nın efor ile po zi tif leş me si) non-di -
ag nos tik bir bul gu dur.

Eg zer siz Tes ti nin Prog nos tik Öne mi

Eg zer siz tes ti ta nı koy du ru cu özel li ği ya nın da
prog noz ile il gi li de bil gi ler ve re bi lir. Sol ven tri kül
dis fonk si yo nu, yay gın ko ro ner ar ter has ta lı ğı,
elek trik sel ins ta bi li te ve ya ko ro ner dı şı ko mor bi -
di te si olan has ta la rın uzun dö nem risk du rum la -
rı nın de ğer len di ril me sin de kul la nıl mak ta dır
(Tab lo 11-6).

Eg zer siz Tes ti nin Kul la nım Alan la rı

Eg zer siz tes ti nin kul la nım alan la rı çok çe şit li dir.
Bu alan lar bir lis te ha lin de aşa ğı da ve ril miş tir. Sı -
nıf I kul la nım alan la rı mut lak in di kas yon la rı, Sı -
nıf II a mut lak in di kas yon ol ma mak la bir lik te
kul la nı mı nın bü yük öl çü de ya rar lı ola bi le ce ği
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• Egzersiz süresinin kısa olması (<5 METs)
• Sistolik kan basıncının egzersiz ile 10 mmHg’dan fazla

veya istirahat seviyesinin altına düşmesi
• 5 METs’den daha düşük efor düzeylerinde ≥2 mm ho-

rizontal veya “downsloping” karakterde, 5’den fazla
derivasyonu tutan ve “recovery” döneminde 5 dakika-
dan uzun süren ST segment depresyonu

• Egzersize bağlı ST elevasyonu (aVR hariç)
• Düşük efor kapasitelerinde angina pektoris
• 30 saniyeden uzun süren ventriküler taşikardi

Tablo 11-6. Yaygın Koroner Arter Hastalığı ve Kötü
Prognoz Düşündüren Egzersiz Testi Bulguları
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Sınıf I İndikasyonlar

Obstrüktif koroner • Erişkin hastalarda (sağ dal blok dahil veya istirahatte 1 mm’den az ST depresyonu olan)
arter hastalığı cinsiyet, yaş ve semptomlar değerlendirildiğinde koroner arter hastalığı ihtimali orta derece 
tanısı için olanlar (atipik veya muhtemel anginası olan ya da daha genç hastalarda tipik angina mevcudiyeti)

• Koroner arter hastalığı öyküsü veya semptomları olan hastalarda risk değerlendirmek ve
prognoz belirlemek amacıyla

• Şüpheli veya bilinen koroner arter hastalığında başlangıç değerlendirilmesinde
• Şüpheli veya bilinen koroner arter hastalığında klinik durumda anlamlı değişiklik olması halinde
• Düşük riskli unstable anginalı hastalarda aktif iskemi veya kalp yetersizliği semptomları olmaması 
halinde 8-12 saat sonra

• Orta derece riskli unstable anginalı hastalarda aktif iskemi veya kalp yetersizliği semptomları
olmaması halinde 2-3 gün sonra

Akut miyokard • Hastaneden çıkmadan önce prognoz tayini, aktivite düzeyini belirleme ve medikal tedaviyi
infarktüsü sonrası değerlendirmek için 4-7. günlerde submaksimal efor testi

• Hastaneden çıkmadan önce test yapılmayanlarda prognoz tayini, aktivite düzeyini belirleme,
medikal tedaviyi değerlendirmek ve kardiyak rehabilitasyon için 14-21. günlerde semptom
sınırlı efor testi

• Erken submaksimal efor testi yapılan hastalarda geç dönem prognoz tayini, aktivite düzeyini
belirleme, medikal tedaviyi değerlendirmek ve kardiyak rehabilitasyon için 3-6. haftalarda
semptom sınırlı efor testi

• Solunum gaz analizi ile birlikte egzersiz test
• Kalp yetersizliği olan ve transplantasyon düşünülen hastalarda tedaviye yanıtı ve egzersiz
kapasitesini değerlendirmek için

Kapak hastalarında • Kronik aort yetersizliğinde fonksiyonel kapasiteyi ve semptomatik cevabı değerlendirmek için

Revaskülarizasyon • Revaskülarizasyon öncesi iskemiyi göstermek için
öncesi ve sonrasında • Revaskülarizasyondan sonra semptomları devam eden hastalarda iskemiyi doğrulamak için

Kalp ritim • Hız cevaplı pacemaker’i olan hastalarda uygun ayarlamayı yapmak için
bozukluklarının • Konjenital komplet AV bloğu olan hastalarda fiziksel aktivite gerektiren iş veya yarışmalı sporlar 
incelenmesinde öncesi değerlendirme amacıyla

Sınıf IIa

Obstrüktif koroner • Vazospastik anginası olan hastalar
arter hastalığı
tanısı için

Koroner arter hastalığı • Başlangıç kardiyak belirteçleri normal, EKG’de anlamlı değişiklik olmayan orta derecede 
öyküsü veya riskli unstable anginalı hastalarda semptomların başlamasından 6-12 saat sonra
semptomları olan 
hastalarda risk
değerlendirmek ve
prognoz için

Akut miyokard • Hastaneden çıktıktan sonra rehabilitasyon programının bir parçası olarak egzersiz alıştırması 
infarktüsü sonrası ve/veya aktivite önerisi için fikir edinebilmek amacıyla
Solunum gaz analizi • Hastaların tıbbi tedavi tercihlerinde egzersiz kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiğinde
ile birlikte egzersiz testi • Kronik aort yetersizliğinde sportif aktivitelere katılmadan önce fonksiyonel kapasite ve

semptomları değerlendirmek için

Kapak hastalarında • Asemptomatik veya minimal semptomatik sol ventrikül disfonksiyonu olan kronik aort 
yetersizliği hastalarında aort kapak replasmanı öncesinde prognozu değerlendirmek için

Revaskülarizasyon • Koroner revaskülarizasyon yapılmış hastalarda hastaneden çıktıktan sonra rehabilitasyon
öncesi ve sonrasında programının bir parçası olarak egzersiz alıştırması ve/veya aktivite önerisi için fikir

edinebilmek amacıyla

Kalp ritim • Egzersize bağlı aritmisi olan veya şüphenilen hastaların değerlendirilmesi
bozukluklarının • Egzersize bağlı aritmisi olan hastalarda medikal, cerrahi veya ablasyon tedavisinin
incelenmesinde değerlendirilmesi

Sınıf IIb

Obstrüktif koroner • Koroner arter hastalığı olasılığı yüksek olan hastalar
arter hastalığı • Koroner arter hastalığı olasılığı düşük olan hastalar
tanısı için • Digoksin alan ve bazal EKG’de 1 mm’den az ST depresyonu olan hastalar

• Sol ventrikül hipertrofisi için EKG kriterleri olan ve bazal EKG’de 1 mm’den az ST
depresyonu olan hastalar

Tablo 11-7. Egzersiz Testinin İndikasyonları (AHA)



alan la rı, Sı nıf IIb kul la nı mı nın ya ra rı hak kın da ki
ka nıt la rın za yıf ol du ğu alan la rı be lirt mek te dir.
Bu in di kas yon lar Tab lo 11-7’de gö rül mek te dir.
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Koroner arter hastalığı • WPW sendromu olan hastalar
öyküsü veya • Pacemaker ritmi olan hastalar
semptomları olan • İstirahat EKG’sinde 1 mm’den fazla ST depresyonu olan hastalar
hastalarda risk • Komplet sol dal bloğu veya intraventriküler ileti geçikmesi olan hastalar
değerlendirmek ve • Stabil klinik seyri olan hastalarda tedaviye kılavuzluk amacıyla periyodik inceleme için
prognoz için

Akut miyokard • Komplet sol dal bloğu olan hastalar
infarktüsü sonrası • Pre-eksitasyon sendromu

• Sol ventrikül hipertrofisi
• Digoksin tedavisi
• İstirahatte 1 mm’den fazla ST depresyonu olan hastalar
• Pacemaker ritmi olan hastalar
• Kardiyak rehabilitasyona katılan hastalarda periyodik inceleme için

Solunum gaz analizi • Spesifik tedavi metodlarının hastaların egzersiz töleransında iyileşmeye etkilerinin
ile birlikte egzersiz testi değerlendirilmesi

Kapak hastalarında • Egzersiz kapasitesini tayin etmek için

Revaskülarizasyon • Perkütan koroner girişim yapılmış ve yüksek riskli asemptomatik hastalarda ilk 12 ay içinde
öncesi ve sonrasında restenozu tespit etmek için

• Yüksek riskli asemptomatik hastalarda restenoz, greft oklüzyonu, inkomplet revaskülarizasyon 
veya hastalığın progresyonunu takip etmek amacıyla periyodik olarak

Kalp ritim • İzole ventriküler erken vurusu olan orta yaşlı hastalarda koroner arter hastalığının diğer
bozukluklarının bulguları olmamasına rağmen inceleme amacıyla
incelenmesinde • 1. derece, 2. derece AV blok, sol dal blok, sağ dal blok veya izole erken vuruları olan genç

hastalarda yarışmalı sporlara katılmadan önce

Tablo 11-7. Egzersiz Testinin İndikasyonları (AHA) (devamı)





Tanım

Ekokardiyografi; kalp ve büyük damarların ultra-
sonografik tetkiki olup; yapısal, fonksiyonel ve he-
modinamik bozukluk olan tüm kardiyovasküler
ve büyük damar hastalıklarının değerlendirilme-
sinde ilk ve en sık kullanılan standard kardiyak gö-
rüntüleme yöntemidir.

Teknik Özellikler ve Uygulama

Ekokardiyografi cihazı; monitor, klavye, yazıcı-
lardan oluşan gelişmiş bir bilgisayar olarak ta-
nımlanabilir. Hasta ile cihaz arasında bağlantıyı
sağlayan “probe” veya “transduser” adı verilen ve
cihaza bir telle bağlı olan yapılar, titreşerek ultra-
son yani ses dalgaları yayan kristaller içerir. Kris-
tallerin bir saniyedeki titreşimine “frekans” denir
ve frekansı yüksek olan transdüserler ile daha net
görüntüler elde edilir.

Günümüzde kullanılmakta olan transdüserler
1–10 Mhz frekansında ultrason dalgaları yayar, bu
dalgalar kalp dokularında sudaki ile eşit hızda
(1450 m/saniye) yayılır, ultrason dalgalarının ulaş-
tığı dokularda frekansı yüksek yeni dalgalar olu-
şur ve gönderilen frekansın katları (genellikle iki
katı) yoğunluğunda olan dalgalar cihaza geri dö-
ner. Buna ikincil harmonik (“second harmonic”) gö-
rüntüleme adı verilir, standard görüntülemeye
göre görüntü kalitesini arttırır, endokardı daha iyi
ve net gösterir, dezavantajı ise kapakları olduğun-
dan daha kalın göstermesidir. Erişkin hastaların
tetkiklerinde doku penetrasyonu güçlü, frekansla-
rı yüksek olan 2.5–3.5 MHz transduserler kullanılır.
Göğüs duvarı daha ince olan gençler ve çocukların
tetkiklerinde ve intraoperatif görüntülemede ise
frekansları 3 – 5 MHz olan ve doku çözünürlüğü
(“resolution”) daha yüksek olan transduserler kulla-
nılır. Doppler uygulamalarında ise, düşük frekan-
slı transduserler yüksek hızdaki akımları
görüntülemek için kullanılır.

İşlem sırasında hasta sol lateral dekubitus pozis-
yonunda ve yatar durumda olmalı, sol eli ile başını

desteklemeli ve sol dirseğini muayene masasına da-
yamalıdır. Bu pozisyon, kalbi göğüs duvarına ya-
kınlaştırır ve kalbin görüntülenmesini sağlayan
pencereler olan interkostal aralıkların biraz daha
aralanarak genişlemesini sağlar. Görüntü kalitesini
sağlamak için hastanın göğüs duvarı ile transduser
arasındaki hava temasını ortadan kaldırmak gere-
kir, bu amaçla üretilmiş olan özel jel transdusere sü-
rülerek işleme başlanır.

Ekokardiyografi İndikasyonları

Ekokardiyografi, Amerikan Kalp Cemiyeti (“Ame-
rican Heart Association”–AHA) ve Amerikan Kar-
diyoloji Koleji (“American College of Cardiology” –
ACC) tarafından belirlenmiş olan kılavuzlar doğ-
rultusunda oldukça geniş çerçeveli indikasyon-
larda yapılır. Ekokardiyografi indikasyonları,
Tablo 12-1’de belirtilmiştir.

EEkkoo  kkaarr  ddii  yyoogg  rraa  ffii  YYöönn  tteemm  llee  rrii

İki-Bo yut lu Eko kar di yog ra fi

Stan dart bir eko kar di yog ra fik in ce le me, kar di yak
ya pı lar ve on la rın ha re ket le ri ni ger çek za man lı,
yük sek çö zü nür lük lü gö rün tü ler le de ğer len di ren
iki-bo yut lu eko kar di yog ra fi ile baş lar. İki-bo yut lu
gö rün tü ler baş lı ca dört stan dart trans du ser yer le -
şi mi ile el de edi lir. Bun lar; pa ras ter nal, api kal, sub-
 kos tal ve sup ras ter nal yer le şim li trans du ser
gö rün tü le ri olup, trans du se ri el le çe vi re rek ve açı
ve re rek sağ la nır. İki-bo yut lu eko kar di yog ra fi ile
el de edi len stan dart gö rün tü le me yön tem le ri ile
pa ras ter nal uzun ve kı sa ek sen, api kal dört, beş ve iki
boş luk, api kal uzun ek sen, sub kos tal ve sup ras ter nal gö-
 rün tü ler gi bi stan dart ke sit ler alı na rak kar di yak ya-
 pı la rın çap, alan, ha cim gi bi özel lik le ri öl çü le rek
he sap la na bi lir (Şe kil 12-1).

Pa ras ter nal Uzun Ek sen Ke si ti
Trans du ser sol 3. ve ya 4. in ter kos tal ara lık ta pa ras-
 ter nal böl ge ye yer leş ti ril me li, trans du se rin yönü
sağ omu za bak ma lı dır. Bu ke sit te sağ ven tri kül ser-

EKOKARDİYOGRAFİ

Prof. Dr. Zehra Buğra
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 best du va rı, sağ ven tri kül boş lu ğu, in ter ven tri kü -
ler sep tum, sol ven tri kül boş lu ğu, sol ven tri kül
pos te ri or du va rı, mit ral ka pak la rı, pa pil ler kas lar
ve kor da lar, aort ka pa ğı ve çı kan aor ta nın yak la -
şık 3 cm’ lik bö lü mü gö rün tü le nir.

Pa ras ter nal Kı sa Ek sen Ke si ti
Pa ras ter nal uzun ek sen yer le şi min de ki trans du se -
rin sa at yö nün de 900 çev ril me si ve yö nü nün sol
omu za bak ma sı ile el de edi len kal bin kı sa ek sen
gö rün tü le ri dir. Trans du se rin, kal bin apek si ile ba -
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Kalpte duyulan • Kalbinde üfürüm duyulan ve kalp-akciğer semptomları olan hastalar
üfürümlerin değerlendirilmesi • Kalbinde üfürüm duyulan, klinik özellikleri yapısal kalp hastalığını 

düşündüren hastalar 

Kapak Hastalıkları • Kapak morfolojisi ve etyoloji
• Yetersizlik ve / veya darlık derecesi
• Ventrikül boyut ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

İnfektif Endokardit • Vejetasyon, abse, fistül, kapak perforasyonu
• Ventrikül boyut ve fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

Koroner Arter Hastalığı • Duvar hareket bozukluğu
ve Akut Miyokard İnfarktüsü • Sol ventrikül fonksiyonları

• Sağ ventrikül fonksiyonları
• İskemik komplikasyonların değerlendirilmesi (Sol ventrikül anevrizması,
mitral yetersizliği, ventriküler septal defekt, perikard sıvısı) 

Konjestif Kalp Yetersizliği • Sol ve sağ ventrikül boyutları ve  sistolik fonksiyonları 
• Duvar hareket bozuklukları
• Kapak patolojileri
• İskemik komplikasyonların değerlendirilmesi 

Perikard Hastalıkları ve • Perikard sıvısı, perikardda kalınlaşma ve / veya kalsifikasyon
Kalp Tamponadı • Sağ ventrikül boyut ve fonksiyonları

• Mitral, triküspid, pulmoner venöz, hepatik ven akımlarında solunum ile 
• değişiklikler, vena cava inferior çapı ve solunum ile değişiklikleri
• Atriyum ve ventriküllerde kollapsın değerlendirilmesi 

Çıkan Aort Patolojileri • Anevrizma, ateroma, disseksiyon, intramural hematom
• Aort kapak patolojisinin değerlendirilmesi 

Pulmoner Hipertansiyon • Sağ ventrikül sistolik basıncı
• Sağ ve sol ventrikül fonksiyonları
• Triküspid, pulmoner ve mitral kapak patolojilerinin değerlendirilmesi 

Sistemik Hipertansiyon • Sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonları
• Sol ventrikül duvar kalınlığı
• Sekonder nedenlerin değerlendirilmesi 

Embolik Hastalıklar • Sol atriyum ve sol ventrikül trombüsü
• Sol ventrikül boyut ve fonksiyonları
• Mitral kapak patolojisi, aortta ateroma, interatriyal şant değerlendirilmesi 

Aritmiler • Sol atriyum ve sol ventrikül trombüsü
• Atriyum ve ventriküllerin boyutları ve fonksiyonları
• Mitral kapak patolojilerinin değerlendirilmesi 

Senkop • Sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu
• Aort ve mitral kapak patolojileri
• Sol ventrikül fonksiyonları
• Konjenital lezyonların değerlendirilmesi 

Kalp Travmaları • Çıkan aort disseksiyonu, anevrizması
• Kalp tamponadının değerlendirilmesi 

Konjenital Kalp Hastalıkları • Konjenital anomaliler ve şantlar
• Pulmoner debinin, sistemik debiye oranının değerlendirilmesi 

Şokta ve Ağır Klinik Tabloda • Sol ventrikül fonksiyonları ve kapak patolojileri
olan hastalar • Perikard sıvısı ve tamponad, sağ-sol şant, hacimlerin değerlendirilmesi

Tablo 12-1. Ekokardiyografi İndikasyonları



zal böl ge si ara sın da kay dı rıl ma sı ile api kal ve ba -
zal kar di yak ya pı la rın de ği şik ke sit le ri el de edi le -
bi lir. Stan dar di ze edil miş kı sa ek sen ke sit le ri aort
ka pa ğı dü ze yi, mit ral ka pa ğı dü ze yi ve pa pil ler
kas dü ze yin den alı nan ke sit ler dir. Aort ka pa ğı
dü ze yin den ge çen kı sa ek sen ke sit le rin de aort ka-
 pa ğı, sol at ri yum, in te rat ri yal sep tum, sağ at ri -
yum, tri küs pit ka pak, sağ ven tri kül çı kış yo lu, ana
pul mo ner ar ter ve dal la rı ile pul mo ner ka pak gö-
 rün tü le nir. Mit ral ka pak dü ze yin den ge çen ke sit -
ler de mit ral ka pa ğı nın ön ve ar ka küs pis le ri,
mit ral anu lu su, sol ven tri kül mi yo kar dı ve kıs men
sol ven tri kül boş lu ğu, sağ ven tri kül boş lu ğu ve
ser best du va rı gö rün tü le nir. Pa pil ler kas lar dü ze -
yin den ge çen ke sit te an te ro la te ral ve pos te ro me -
di al pa pil ler kas lar ile sol ven tri kül boş lu ğu ve
mi yo kar dı, sağ ven tri kül boş lu ğu ve sağ ven tri kül
mi yo kar dı gö rün tü le nir.

Api kal Dört Boş luk Ke si ti

Trans du ser kal bin apek si ne, sol 5. in ter kos tal ara lık
mid-kla vi ku ler hat üze ri ne yer leş ti ri lir, yö nü kos ta-

 la ra dik po zis yon da ol ma lı dır. Kar di yo me ga li si
olan has ta lar da apeks yer de ğiş tir miş, da ha so la ve
la te ra le kay mış ola bi lir, pal pas yon ile apek sin ye-
 ri nin be lir len me si ve trans du ser yer le şi mi nin ona
uy gun ya pıl ma sı ge re kir. Bu ke sit te sağ ve sol at ri -
um ile sağ ve sol ven tri kül, in te rat ri yal ve in ter ven -
tri kü ler sep tum, sol ven tri kü lün la te ral du va rı ile
mit ral ve tri küs pit ka pak la rı gö rün tü le nir. Gö ğüs
du va rı ka lın ol ma yan has ta lar da sol at ri yu ma açı-
 lan pul mo ner ven ler de gö rün tü le ne bi lir.

Api kal Beş Boş luk Ke si ti
Api kal dört boş luk yer le şi min de ki trans du se re
ha fif kau dal an gu las yon ve ri le rek el de edi len ke-
 sit tir. Api kal dört boş luk ke sit le rin de ki ya pı la ra
ek ola rak aort ka pa ğı ve çı kan aor tun 2-3 cm.lik
bö lü mü de gö rün tü le nir.

Api kal İki Boş luk Ke si ti
Api kal dört boş luk yer le şim li trans du se rin yö nü -
nün sağ omu za ba ka cak şe kil de saa tin ters yö nün -
de çev ril di ği po zis yon da el de edi len ke sit tir. Sol
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Şekil 12-1. Transtorasik ekokardiyografide standard görüntüleme kesitleri. 1: Parasternal uzun eksen kesiti, 2a: Parasternal
kısa eksen, aort seviyesinden geçen kesit, 2b: Parasternal kısa eksen mitral kapağı seviyesinden geçen kesit, 2c : Pa-
rasternal kısa eksen papiller kaslar seviyesinden geçen kesit, 3: Apikal dört boşluk kesiti, 4a: Apikal iki boşluk kesiti, 4b:
Apikal üç boşluk kesiti, 5: Suprasternal kesit, 6: Subkostal kesit.
LV: Sol ventrikül, RV : Sağ ventrikül, LA : Sol atriyum, RA : Sağ atriyum, AV: Aort kapağı, TV : Triküspid kapağı, RVOT : Sağ ventrikül çıkış
yolu, Ao : Aort, AAo : Çıkan aort, Ar : Aort arkusu, DAo: İnen aort.



at ri yum, sol ven tri kü lün an te ri or ve in fe ri or du var-
 la rı ile mit ral ka pa ğı gö rün tü le nir. Trans du se rin
ha fif kau dal an gu las yo nu ile aort ka pa ğı ve çı kan
aor tun 2-3 cm.lik bö lü mü nün gö rün tü le ne bil di ği
api kal 3 boş luk gö rün tü le ri de el de edi le bi lir.

Sub kos tal Ke sit

Has ta sır tüs tü yat mış ve diz le ri ni kı vır mış po zis -
yon da iken ksi fo idin ve ster nu mun he men al tın da
or ta hat ta yer leş ti ri len, yö nü has ta nın so lu na ba kan
trans du ser ile kay de di len dört boş luk gö rün tü sü -
dür. Has ta ya ins pir yum yap tı rı la rak trans du ser
ster nu mun bi raz da ha al tı na doğ ru iler le ti le rek da -
ha net gö rün tü ler alı na bi lir. Kal bin dört boş lu ğu,
in te rat ri yal ve in ter ven tri kü ler sep tum lar ile mit ral
ve tri küs pit ka pak la rı gö rün tü le nir, pe ri kard ile sol
ven tri kül du va rı iliş ki si ni de ğer len dir mek için de
sık kul la nı lan bir ke sit tir. Trans du se rin yö nü sağ
mid-kla vi ku ler böl ge ye yön len di ri le rek ve saa tin
ak si yö nün de çev ri le rek ve na ca va in fe ri or ve he-
 pa tik ven ler gö rün tü le ne bi lir.

Sup ras ter nal Ke sit

Has ta sır tüs tü yat mış ve boy nu nu eks tan si yo na
ge tir miş po zis yon da iken trans du se rin sup ras -
ter nal böl ge de, ju gu lum çu ku ru na yer leş ti ril me -
si ile el de edi len ke sit tir. Aort ka pa ğı, çı kan aort,
aort ar ku su ve inen aor tun bir bö lü mü ile sağ
pul mo ner ar ter gö rün tü le nir.

M-Mod Eko kar di yog ra fi

Bu yön tem eko kar di yog ra fi nin ilk kul la nı lan yön-
 tem le rinden bi ri ol mak la bir lik te ha len trans to ra sik
iki-bo yut lu eko kar di yog ra fi nin ta mam la yı cı bir un-
 su ru ola rak kul la nıl mak ta dır. M-mod eko kar di -
yog ra fi her za man iki bo yut lu stan dart
eko kar di yog ra fi nin kı la vuz lu ğun da kul la nıl ma lı,
in ce le ne cek böl ge yi ta ra ya cak olan M-mod kay de -
di ci si, iki-bo yut lu gö rün tü le rin stan dar di ze edil miş
ke sit le rin de trans du ser po zis yo nu na pa ra lel bir çiz -
gi şek lin de yer leş ti ril me li dir. El de edi len gö rün tü
gra fik tar zın da ve düz lem sel dir, x-ek se nin de za -
man, y-ek se nin de ise trans du ser den uzak lık la rı na
gö re yer leş miş do ku lar yer alır. Bi rey le rin vü cut
ağır lı ğı ve boy uzun lu ğu fark lı ol du ğun dan M-
mod eko kar di yog ra fik öl çüm le rin vü cut yü zey ala-
 nı na bö lü ne rek in deks len me si öne ri lir. En sık
kul la nıl dı ğı alan lar;

Mit ral ka pak la rı nın he men al tın dan alı nan ke-
 sit te sol ven tri kül sis to lik ve di yas to lik du var ka-
 lın lık la rı ve çap la rı nın öl çül me si, bu öl çüm ler den
sis tol ve di yas tol so nu ha cim le ri ve ejek si yon
frak si yo nu nun he sap lan ma sı (Şe kil 12-2).

Aort ka pak la rı se vi ye sin den alı nan ke sit te
aort kö kü ve aort yap rak açık lı ğı nın öl çül me si
(Şe kil 12-3).

Özel lik le hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ler de
mit ral ön yap rak cı ğı nın sis tol de öne ha re ke ti nin
gös te ril me si (Şe kil 12-4).
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Şekil 12-2. İki-boyutlu ekokardiyografi ile parasternal uzun eksen kesiti kılavuzluğunda mitral kapak seviyesinden M-mod
ekokardiyografi ile kaydedilen sol ventrikül kesiti ve ölçümler.

IVSd: İnterventriküler septum diyastolik kalınlığı, IVSs : İnterventriküler septum sistolik kalınlığı, LVIDd : Sol ventrikül diyastol sonu
çapı, LVIDs : Sol ventrikül sistol sonu çapı, LVPWd : Sol ventrikül arka duvarı diyastolik kalınlığı, LVPWs : Sol ventrikül arka du-
varı sistolik kalınlığı, EDV (Teich): Teicholz formülüne göre hesaplanan sol ventrikül diyastol sonu hacmi, ESV (Teich): Teicholz for-
mülüne göre hesaplanan sol ventrikül sistol sonu hacmi, EF (Teich): Teicholz formülüne göre hesaplanan sol ventrikül ejeksiyon
fraksiyonu, SV (Teich): Teicholz formülüne göre hesaplanan sol ventrikül atım hacmi, %FS: % Fraksiyonal kısalma



Pe ri kard sı vı sı olan has ta lar da sağ ven tri kül de
di yas to lik kol lap sın gös te ril me si dir.

Kalp Boş luk la rı nın Bo yut la rı nın ve 
Ha cim le ri nin Öl çül me si

Kalp boş luk la rı nın bo yut la rı M-mod ve iki-bo yut -
lu eko kar di yog ra fik gö rün tü ler den öl çü lür. Öl-

 çüm ler, “A me ri kan Eko kar di yog ra fi Ce mi ye ti ”
ta ra fın dan be lir le nen kı la vuz la ra gö re ya pı lır.
Kal bin fonk si yon la rı de ğer len di ri lir ken boş luk
bo yut la rı esas alın dı ğın dan öl çüm le re stan dard
kri ter ler ge tir me zo run lu lu ğu doğ muş tur. Kalp
boş luk la rı nın bo yut la rı nın M-mod eko kar di yog -
ra fi yön te miy le stan dar di ze edil miş nor mal de-
 ğer le ri Tab lo 12-2’de, iki bo yut lu eko kar di yog ra fi
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Şekil 12-3. İki-boyutlu ekokardiyografi ile parasternal uzun eksen kesiti kılavuzluğunda aort kapak seviyesinden M-mod
ekokardiyografi ile kaydedilen aort kesiti ve ölçümler. 
L1: Aort yaprak açıklığı, L2: Aort kökü çapı

Şekil 12-4. Hipertrofik kardiyomiyopatili bir hastada iki-boyutlu ekokardiyografi ile parasternal uzun eksen kesiti kılavuzlu-
ğunda mitral kapak seviyesinden M-mod ekokardiyografi ile kaydedilen kesitte mitral ön küspisinin sistolik öne hareketi.



yön te miy le stan dar di ze edil miş nor mal de ğer ler
Tab lo 12-3’de ve ril miş tir.

Sol Ven tri kül Bo yut la rı nın Öl çül me si: İki-bo -
yut lu eko kar di yog ra fi de pa ras ter nal uzun ek sen
ke si tin de, mit ral ka pak uç la rın dan ge çi ri len M-
mod ke si tin de in ter ven tri kü ler sep tu mun di yas -
to lik ve sis to lik ka lın lı ğı, sol ven tri kü lün sis to lik
ve di yas to lik çap la rı, sol ven tri kül ar ka du va rı nın
sis to lik ve di yas to lik ka lın lık la rı öl çü lür (Şe kil 12-
2). Böl ge sel du var ha re ket bo zuk lu ğu yok ise ay -
nı öl çüm ler pa ras ter nal kı sa ek sen ke si tin de
mid ven tri kü ler se vi ye de de ya pı la bi lir. Sol ven-
 tri kül sis to lik ve di yas to lik çap la rı sol ven tri kül
ejek si yon frak si yo nu nu, du var ka lın lık la rı ise sol
ven tri kül kas kit le si ni he sap la mak için kul la nı lır.
Sol ven tri kül çı kış yo lu bo yu tu pa ras ter nal uzun
ek sen ke si tin de öl çü lür.

Sol Ven tri kül Kas Kit le si nin He sap lan ma sı

Aşa ğı da ki for mül den el de edi len de ğe rin vü cut
yü zey ala nı na bö lün me si ile kas kit le si in dek si el -
de edi lir:

Sol Ven tri kül Kas Kit le si (gram) = 1.04
[(LVID + PWT + IVST)3 – LVID3] X 0.8 + 0.6

(1.04 = Mi yo kar dın öz gül ağır lı ğı, LVID = Sol ven-
 tri kül di yas tol so nu ça pı (cm), PWT = Sol ven tri kül
ar ka du va rı nın di yas tol so nu ka lın lı ğı (cm), IVST = In-
 ter ven tri kü ler sep tu mun di yas tol so nu ka lın lı ğı (cm),
0.8 = Doğ ru la ma fak tö rü, 0.6 = Dü zelt me fak tö rü)

Sol ven tri kül kas kit le si nin nor mal de ğer le ri
Tab lo 12-4’de ve ril miş tir.

Sol Ven tri kül Ha cim le ri nin He sap lan ma sı

İki bo yut lu eko kar di yog ra fi ile ve “mo di fi ye
Simp so n” me to du ile he sap la nır. He sap la ma için
iki or to go nal api kal ke sit ge re kir, bun lar dan bi ri
api kal uzun ek sen di ğe ri api kal dört boş luk ke sit-
 le ri dir. Her iki ke sit te de sis to lik ve di yas to lik ha-
 cim ler he sap la na rak de ğer len di ri lir. Ke sit ler de
sol ven tri kü lün en do kard sı nı rı ve uzun ek sen ça -
pı ek ran üze rin de çi zi le rek be lir le nir, bu ha cim si-
 lin dir le re bö lü nür, si lin dir le rin hac mi nin top la mı
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Yaş (yıl) 13 – 54  

Vücut yüzey alanı (m2) 1.45 – 2.22  
Sağ ventrikül çapı (cm) 0.9 – 2.6  
Sol ventrikül diyastolik çapı (cm) 3.5 – 5.7  
Sol ventrikül sistolik çapı (cm) 2.3 – 3.5  
Septum kalınlığı  (cm) 0.6 – 1.1  
Mid septum amplitüdü (cm) 0.3 – 0.8  
Apikal septum amplitüdü (cm) 0.5 – 1.2  
Arka duvar kalınlığı (cm) 0.6 – 1.1  
Sol atrium çapı (cm) 1.9 – 4.0  
Aort kökü çapı (cm) 2.0 – 3.7  
Aort yaprak açıklığı (cm) 1.5 – 2.6  
Fraksiyonel kısalma (%) 34 – 44  
Ortalama çevresel kısalma hızı     1.02 – 1.94  
(çevre/saniye)

Tablo 12-2. Erişkinlerde M-Mod Ekokardiyografik 
Ölçümlerin Standard Değerleri

Kadın Erkek 

Sol ventrikül diyastol sonu çapı (cm) 3.0-5.3 4.2-5.9  
Sol ventrikül diyastol sonu hacmi (mL) 56-104 67-155   
Sol ventrikül diyastol sonu hacim indeksi  (Hacim/Vücut yüzey alanı (mL/m2) 35-75  35-75   
Sol ventrikül sistol sonu hacmi (mL) 19-49 22 -58  
Sol ventrikül sistol sonu hacim indeksi (Hacim/Vücut yüzey alanı (mL/m2) 12-30 12-30  
Ejeksiyon fraksiyonu (EF) (%) > 55 > 55
Sol atriyum çapı (cm) 2.7-3.8 3.0-4.0  
Sağ atriyum çapı (cm) 2.9-4.5 2.9-4.5
Sol atriyum hacmi (mL) 22-52  1-58   
Sol atriyum hacim indeksi (Hacim / Vücut yüzey alanı (mL/m2)) 22+6 22+6  
Sol atriyum alanı (cm2) < 20 < 20
Sağ ventrikül bazal çapı (cm) 2.0-2.8  
Sağ ventrikül mid-ventriküler çapı (cm) 2.7-3.3  
Sağ ventrikül apikal-bazal uzunluk (cm) 7.1-7.0  
Sağ ventrikül çıkış yolu çapı (cm) 1.7-2.3  
Pulmoner arter çapı (cm) 1.5-2.1  
Aort anulusu çapı (cm) 2.0-3.1  
Aort sinüs Valsalva çapı (cm) 2.9-4.5  
Aort sinotübüler birleşke çapı (cm) 2.2-3.6  
Çıkan aort çapı (cm) 2.2-3.6  
Aort arkusu çapı (cm) 2.2-3.6  

Tablo 12-3. Erişkinlerde İki-Boyutlu Ekokardiyografik Ölçümlerin Standard Değerleri



sol ven tri kül hac mi ne eşit tir. Özel lik le sol ven tri-
kül böl ge sel du var ha re ket bo zuk lu ğu olan has-
 ta lar da ejek si yon frak si yo nu he sap la mak,
prog noz ta yi nin de sis to lik ve di yas to lik ha cim le -
rin kul la nıl ma sı ama cıy la kul la nı lır (Şe kil 12-2).

Sol At ri yum Bo yut la rı nın Öl çül me si

Sol at ri yum eni ne ve ya bo yu na ge niş le ye bi le ce ğin -
den, eni ne ça pı pa ras ter nal uzun ek sen ke si tin den,
bo yu na ça pı api kal dört boş luk ke si tin den, sis tol -
de öl çü lür (Şe kil 12-5a).

Sol At ri yum Hac mi nin He sap lan ma sı

Bi-plan alan uzun luk yön te mi ile he sap la nır (Şe -
kil 12-5b) Api kal iki ve dört boş luk gi bi iki or to -

go nal api kal ke sit te sol at ri yum alan la rı (A1 ve
A2) ve uzun lu ğu (L) öl çü lür ve (0.85 X A1 X A2)
L for mü lü ile he sap la nır. Sol at ri yum ba sın cı, di-
 yas to lik fonk si yon lar ve prog noz gös ter ge si ola-
 rak kul la nı lır (Şe kil 12-5c).

Sağ Ven tri kül Bo yut la rı nın Öl çül me si

Uzun ve kı sa ek sen çap la rı en iyi iki-bo yut lu eko-
 kar di yog ra fi ile api kal dört boş luk ke si tin den, sağ
ven tri kül du var ka lın lı ğı en iyi sub kos tal ke sit te,
sağ ven tri kül çı kış yo lu bo yu tu pa ras ter nal kı sa
ek sen ke si tin den öl çü lür (Şe kil 12-6a, 12-6b).

Sağ At ri yum Bo yut la rı nın Öl çül me si

Api kal dört boş luk ke si tin de sis tol de öl çü lür. 
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M-MOD EKOKARDİYOGRAFİ YÖNTEMİ Kadın Erkek  

Sol ventrikül kas kitlesi (gram) 67–162 88–224  
Sol ventrikül kas kitlesi indeksi (gram/m2) 43–95 49–115  

İKİ BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ YÖNTEMİ Kadın Erkek  

Sol ventrikül kas kitlesi (gram) 66–150 96–200  
Sol ventrikül kas kitlesi indeksi (gram/m2) 44–88 50–102

Tablo 12-4. M-mod ve İki Boyutlu Ekokardiyografi Yöntemleri ile Hesaplanan Sol Ventrikül Kas Kitlesinin Kadın 
ve Erkeklerde Normal Kabul Edilen Değerleri ile Ağırlığın Vücut Yüzey Alanına Bölünerek Elde Edilen Kas
Kitlesi İndeksleri

Şekil 12-5. a. Parasternal uzun eksen kesitinde sol atriyum enine çapının ölçümü b. Apikal dört boşluk kesitinde sol atri-
yum boyuna çapının ölçülmesi c. Apikal dört boşluk kesitinde sol atriyum hacminin ölçülmesi

Şekil 12-6. a. Apikal dört boşluk kesitinde sağ ventrikülün mid ve bazal çapları ile uzun eksen çapının ölçülmesi, b. Aort
kapağı seviyesinden geçen kısa eksen kesitinde sağ ventrikül çıkış yolunun ölçülmesi



Aort Bo yut la rı nın Öl çül me si

Aort kö kü ve çı kan prok si mal aort öl çüm le ri pa-
 ras ter nal uzun ek sen ke sit le rin de ya pı lır. Aort ka -
pak anu lu su, si nus Val sal va lar hi za sın da ki
mak si mum çap, si no tü bü ler bir leş ke ve çı kan aort
çap la rı öl çü lür (Şe kil 12-7). 

Üç-Bo yut lu Eko kar di yog ra fi

Son yıl lar da kul la nı ma gi ren “mat ri x” trans du -
ser ler le ger çek üç-bo yut lu gö rün tü ler de el de edi-
 le bil mek te, bu nu ta ki ben de ği şik prog ram ve
ya zı lım pa ket le ri kul la nı la rak ana to mi ve fonk si -
yon da ha ay rın tı lı ola rak in ce len mek te dir. İki-bo -
yut lu gö rün tü le re üs tün lük sağ la yan kul la nım
alan la rı; (Şe kil 12-8a)

• Ka pak has ta lık la rı nın da ha ay rın tı lı in ce len -
me si, özel lik le mit ral ka pa ğı nın komp leks
olan üç-bo yut lu ya pı sı nın gö rün tü le ne bil me -
si (Şe kil 12-8b).

• Sol ven tri kül ha cim le ri ve ejek si yon frak si yo -
nu nun da ha doğ ru he sap la na bil me si (Şe kil
12-8c).

• Cer ra hi gi ri şim ler de kı la vuz ola rak kul la nıl -
ma sı, (ör ne ğin hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de
cer ra hi mi yek to mi).

• Komp leks kon je ni tal kar di yak lez yon la rın gö-
 rün tü len me si.

• Komp leks bir ya pı ya sa hip olan sağ ven tri kül
ya pı ve fonk si yon la rı nın in ce len me si.

• Üç-bo yut lu renk li akım gö rün tü le me ile ka -
pak ye ter siz lik le ri nin de ğer len di ril me si ve de-

116

Şekil 12-7. Aort boyutlarının ölçülmesi, 1; Aort anulusunun çapı, 2: Sinüs Valsalva çapı, 3. Sinotübüler Birleşke çapı, 4.
Çıkan aort çapı.

Şekil 12-8a. İki ve üç boyutlu ekokardiyografik görüntülerin karşılaştırılması. İki boyutlu ekokardiyografi (2D) ile düzlem-
sel, üç boyutlu ekokardiyografi (3D) ile hacimsel görüntüler elde edilir.



 re ce len di ril me si ni sağ la yan pa ra met re le rin öl-
 çül me si.

• Üç Bo yut lu Tran sö zo fageyal Eko kar di yog ra fi
(3D TE E): Pi ra mi dal ke sit li üç bo yut lu gö rün -
tü ler oluş tu ru la rak mü kem mel geo met rik ke-
 sit ler den sol ven tri kül fonk si yon la rı ve ka pak

pa to lo ji le ri nin de ğer len di ril me sin de bü yük ya -
rar sağ lar.

Dopp ler Eko kar di yog ra fi

Kan akı mı hız la rı nı öl çen ve bu sa ye de çe şit li he-
 mo di na mik ve ri le rin he sap la na bil di ği eko kar di -
yog ra fi yön te mi dir. Bi li nen bir fre kans ta olan
ul tra son ışı nı kal be ulaş tı ğın da bu ışın, erit ro sit ler
ta ra fın dan yan sı tı lır. Erit ro sit ler ışın kay na ğı na
yak la şan yön de ha re ket edi yor ise yan sı tı lan ul t-
ra son ışı nı nın fre kan sı yük sek, uzak la şan yön de
ha re ket edi yor ise fre kan sı dü şük tür.  Kay de di -
len en yük sek akım hı zı trans du ser fre kan sı ile
ters oran tı lı dır, bu du rum da dü şük trans du ser
fre kans la rı ile yük sek akım hız la rı öl çü le bi lir.
Gön de ri len ve yan sı tı lan ışın la rın fre kan sı ara sın-
 da ki far ka “f re kans de ği şi mi ” ve ya “Dopp ler de ği şi -
mi ” (fre kans ve ya Dopp ler “s hif ti ”) de nir.
Gön de ri len ışı nın fre kan sı (fo), yan sı tı lan ışı nın
fre kan sı (fr), iki si ara sın da ki fark  (∆f), ses dal ga -
la rı nın kan sü tu nu için de ki hı zı (c) (1540m/san.)
bi lin di ğin de, erit ro sit le rin hı zı (V) Dopp ler for-
 mü lü ile he sap la na bi lir.

∆f = fr – fo
Dopp ler For mü lü V=  ∆f X c / 2 fo
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Şekil 12-8b. Üç boyutlu ekokardiyografi ile mitral kapak
prolapsusu olan bir hastada mitral kapağının sol atriyum-
dan  görünümü.

ANTERİOR
LEAFLET

POSTERİOR
LEAFLET

Şekil 12-8c. Akut miyokard infarktüsü geçirmiş ve iskemik dilate kardiyomiyopati gelişmiş olan bir hastada üç boyutlu eko-
kardiyografi ile sol ventrikül hacimleri ve ejeksiyon fraksiyonunun hesaplanması. Diyastol Sonu Hacmi (EDV): 250.5 ml,
Sistol Sonu Hacmi (ESV): 199.7 ml, Ejeksiyon Fraksiyonu (EF): % 20.3, Atım Hacmi (SV): 50.8 ml 



He sap la ma sı ra sın da ul tra son ışı nı nın yö nü,
erit ro sit le rin yö nü ne pa ra lel de ğil ise ara da ki açı
200 ve ya da ha faz la ise açı nın ko si nü sü (cos θ) 1’in
al tı na iner ve erit ro sit le rin do la yı sıy la da kan akı-
 mı nın hı zı nın ol du ğun dan da ha dü şük he sap la -
ma sı na ne den olur

∆f = 2 fo X v X cos θ  / c

Dopp ler eko kar di yog ra fi nin baş lı ca üç yön te mi
var dır;

Pul sed-wa ve Dopp ler

Trans du se rin tek bir kris ta li nin be lir le nen nok ta -
sal bir he de fe peş pe şe ul tra son ışın la rı gön derme -
si ve yan sı yan ışın la rı al gı la ma sı dır. Pul sed-wa ve
Dopp le r’ in öl çe bi le ce ği mak si mum fre kans far kı,
gön de ri len fre kan sın ya rı sı ka dar dır, bu na “Ny -
qu ist fre kan sı ” adı ve ri lir, bu ne den le çok yük sek
akım lar bu yön tem le öl çü le mez, da ha çok dü şük
akım hız la rı nın öl çül me sin de kul la nı lır. Fre kans
far kı Nyqu ist fre kan sı nı aş tı ğın da faz la lı ğı oluş tu-
 ran fre kans lar ba zal çiz gi nin al tın da ve üs tün de
dü zen siz dal ga lar şek lin de kay de di lir, bu du ru -
ma “gö rün tü kay ma sı ” (“a li asin g”) adı ve ri lir.

Kul la nım Alan la rı: a. Sol ven tri kül di yas to lik
fonk si yon la rı nın gös ter ge si olan mit ral di yas to lik
do luş akı mı nın in ce len me si (Şe kil 12-9), b. Sol
ven tri kül di yas to lik fonk si yon la rı nın in ce len me -
sin de kul la nı lan do ku Dopp ler kul la nı mı nın yay-
 gın laş ma sı so nu cun da öne mi ni bü yük öl çü de
kay be den pul mo ner ven akım la rı nın in ce len me si,
c. Kons trik tif pe ri kar dit te ta nı ya yar dım cı ol ma sı
açı sın dan he pa tik ven akım la rı nın in ce len me si dir
(Bkz. Pe ri kard Has ta lık la rı).

De vam lı Dal ga lı (“Con ti nu ous-wa ve ”) Dopp ler

Trans du se rin iki ay rı kris ta li he def le nen akı ma
sü rek li ul tra son dal ga la rı gön de rir ve yan sı yan

dal ga la rı al gı lar, bu ne den le öl çü le cek akı mın hı -
zı ve mak si mum fre kans far kı sı nır lı de ğil dir.
Tüm akım hız la rı nın, sık lık la yük sek akım hız la -
rı nın öl çü mün de kul la nı lır (Şe kil 12-10).

Kul la nım Alan la rı (Bkz. Ka pak Has ta lık la rı): a.
Aort dar lı ğın da trans-aor tik gra di en tin he saplan-
ma sı, b. Mit ral dar lı ğın da ba sınç ya rı lan ma za manı
ve gra di ent he sap lan ma sı, c. Mit ral ye ter siz li ği nin
cid di ye ti nin be lir len me si için ye ter siz lik akı mı nın
hı zı nın öl çül me si ve dP/dt ta yi ni, d. Tri küs pid ye-
 ter siz li ği akı mın dan sağ ven tri kül sis to lik ba sın cı -
nın he sap lan ma sı dır.

Renk li Akım Gö rün tü le me ve ya
Renk li Dopp ler

Pul sed-wa ve Dopp le r’ in bir for mu dur, kan akı mı
ve ya mi yo kard do ku su nun hız la rı nı kır mı zı, ma -
vi, ye şil gi bi de ği şik renk ler de gös te rir. Renk de-
 ği şik lik le ri akım ve ya do ku ha re ke ti nin yö nü, hı zı
ve tur bü lan sı ile il gi li dir. Her gö rün tü le me de fre-
 kans far kı öl çü lür, di ji tal for ma ta çev ri lir, renk
kod la ma sı ya pı lır ve iki-bo yut lu gö rün tü de renk -
li ola rak ek ra na yan sı tı lır.

Kalp boş luk la rı ve bü yük da mar lar için de ki
ka nın akış yö nü trans du se re yak la şan yön de ise
kır mı zı, uzak la şan yön de ise ma vi renk ton la rı ile
kod la nır (Şe kil 12-11). 

Kan akı mı nın la mi ner özel li ği ni kay be dip tür-
 bü lan ka rak ter al dı ğı du rum lar da renk kod la ma -
sı ye şil renk ler de olur, böy le ce anor mal kan akı mı
yö nü ne, hı zı na ve de re ce si ne bağ lı ola rak de ği şik
renk le rin bir ara da gö rül dü ğü mo za ik bir özel lik
gös te rir (Şe kil 12-12). 

Ka vi te ler için de ki anor mal kan akım la rı nın
bo yut la rı ka pak ye ter siz lik le ri ve kar di yak şant la-
 rın de ğer len di ril me sin de kul la nı lır.

Renk li Dopp ler ile mi yo kard gö rün tü le me si
de ya pı la bi lir (”Co lor Dopp ler myo car di al ima-
 ging). Mi yo kard do ku su nun ha re ke ti nin yö nü nü
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Şekil 12-10. Continous-wave Doppler ile apikal dört boş-
luk kesitinde mitral kapaklarının ucundan kaydedilen mitral
diyastolik akım örneği.

Şekil 12-9. Pulsed-wave Doppler ile apikal dört boşluk ke-
sitinde mitral kapaklarının ucundan kaydedilen mitral di-
yastolik akım örneği. E: Erken diyastolik doluş dalgası, A:
Atriyal kontraksiyon dalgası.



ta yin et mek için de ge le nek sel kır mı zı-ma vi renk
kod la ma sis te mi kul la nı lır. Ha re ke ti nor mal olan
in ter ven tri kü ler sep tum ma vi (trans du ser den
uzak la şan ha re ket), ar ka du va rın öne ha re ke ti kır-
 mı zı (trans du se re yak la şan ha re ket) renk ile kod-
 la nır (Şe kil 12-13). Renk kod la ma şe ma sı tek
yön lü ola cak şe kil de de ğiş ti ri le rek, do ku nun ha-
 re ket et ti ği yön ye ri ne sa de ce hı zı, tek renk ola-
 rak  kay de di le bi lir. Bu yön tem, nor mo ki ne tik ve
dis ki ne tik olan iki du va rın ay nı renk te kod lan -
ma sı gi bi bir de za van ta jı be ra be rin de ge ti rir ama
ana to mik ya pı nın ha re ke ti nin hız ve yö nü hak-
 kın da da mü kem mel in for mas yon sağ lar.

Do ku Dopp ler Gö rün te le me 
(“Tis su e Dopp ler Ima gin g” –T DI) 

Kon van si yo nel Dopp le r’ de he def; hı zı yük sek olup
(20-800 cm/san), ul tra son dal ga la rı nı yan sıt ma özel-
 lik le ri dü şük olan erit ro sit ler, do ku Dopp le r’ de ise
hı zı dü şük (< 30 cm/san), ul tra son dal ga la rı nı yan-
 sıt ma özel li ği yük sek olan mi yo kard do ku su dur.

Bu ne den le do ku Dopp ler ci haz la rın da fil tre le me
özel lik le ri yük sek hız lı ve dü şük yo ğun luk lu yan-
 sı ma la rı, ya ni erit ro sit le ri dev re dı şı bı ra ka cak şe-
 kil de dü zen len miş tir. İn ce le me sı ra sın da do ku
ha re ke ti nin yö nü nü ta yin et mek için ge le nek sel kır-
 mı zı-ma vi renk kod la ma sis te mi kul la nı lır. Do ku
Dopp ler kay de di ci si, her han gi bir mi yo kard böl ge-
 si ne ve ya at ri yo ven tri kü ler ka pak la rın sep tal
ve/veya la te ral anu lus la rı na yer leş ti ri le rek bu nok-
 ta lar da ki do ku hız la rı öl çü lür. Do ku hız la rı, pul-
 sed-wa ve Dopp ler ile kay de di len mit ral di yas to lik
akım la rı na ben zer, trans du se re doğ ru olan bir sis-
 to lik dal ga (S) ve trans du ser den uzak la şan iki di-
 yas to lik (E’ ve A’) dal ga dan olu şur. E’ dal ga sı er ken
re lak sas yo nu, A’ dal ga sı geç at ri yal di yas to lik mi-
 yo kard ha re ke ti ni gös te rir (Şe kil 12-14).

Di yas to lik fonk si yon la rın bo zul ma sı ile bir lik te
E’ dal ga sı nın amp li tü dü kü çül me ye baş lar, re lek -
sas yo nun hı zı ile doğ ru oran tı lı dır. Mit ral di yas to lik
akım la rı nın pul sed-wa ve ile kay de di len E ve A dal-
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Şekil 12-12. Apikal dört boşluk kesitinde renkli Doppler
akım örneği ile sol atriyum içinde mozaik renklenme özel-
liği gösteren mitral yetersizliği akımı

Şekil 12-13. Renkli Doppler miyokard görüntüleme ile pa-
rasternal uzun eksen kesitinde hareketi normal olan inter-
ventriküler septum mavi (transduserden uzaklaşan hareket),
arka duvarın öne hareketi kırmızı (transdusere yaklaşan ha-
reket) renk ile kodlanmıştır.

Şekil 12-11. Normal renkli Doppler örneği. Sol atriyumdan (LA) sol ventriküle (LV) dolan kan akımı transdusere (T) yak-
laştığı için kırmızı renkte, sol ventrikülden aorta (AO) atılan kan transduserden uzaklaştığı için mavi renkte kodlanmıştır.



 ga la rı nın hız la rı ar tan kan hac mi ile ar tar ya ni hacim
ba ğım lı dır, oy sa do ku Dopp ler E’ ve A’ dal gala rı
ha cim ba ğım lı ol ma dı ğın dan di yas to lik fonk si yon -
la rın de ğer len di ril me sin de da ha doğ ru bil gi ler ve -
rir. En sık kul la nıl dı ğı alan lar; a. Sol ven tri kül
di yas to lik fonk si yon la rı, b. Sol ven tri kül do luş ba-
 sınç la rı, c. Mi yo kard de for mas yo nu nun de ğer -
lendi ril me si ve d. Nor mal-psö do nor mal do luş
pa ter ni nin ayı rı cı ta nı sı dır.

Do ku Dopp ler gö rün tü le me den tü re til miş de-
 ği şik uy gu la ma alan la rı mev cut tur;

Renk li M-mo de Gö rün tü le me

Do ku Dopp ler gö rün tü le me nin di ğer bir yön te mi,
M-mo de ke si ti bo yun ca kan kit le si ha re ke ti nin
renk-kod la ma lı gö rün tü le me si dir. Bu yön tem, M-
mo de, renk li Dopp ler ve kan ti ta tif do ku Dopp ler
gö rün tü le me nin bir kom bi nas yo nu dur, mi yo kard
me ka ni ği nin araş tı rıl ma sı ve di yas to lik fonk si -

yon la rın de ğer len di ril me si için kul la nı lır. Di yas -
to lik do luş sı ra sın da sol ven tri kül içi ne do lan kan
baş lı ca iki dal ga oluş tu rur, bi rin ci dal ga er ken pa -
sif do lu şu (VP), ikin ci dal ga at ri yal kon trak si yo nu
gös te rir. Er ken do luş dal ga sı nın eği mi re lak sas -
yo na ba ğım lı dır, ven tri kül es nek li ği ve gev şe me -
si nor mal ise dal ga dik, es nek lik ve gev şe me nin
azal dı ğı du rum lar da ise eği mi art mış ola rak gö-
 rü lür (Şe kil 12-15).

“S tra in ve Stra in Ra te ” Gö rün tü le me

Do ku Dopp ler tek nik le ri ara sın da en kar ma şık
olan ise “s tra in ve stra in ra te ” gö rün tü le me dir.
Her iki gö rün tü le me de ejek si yon frak si yo nu ve
du var ha re ke ti gi bi pa ra met re ler den çok, yü ke
ba ğım lı bir pa ra met re olup doğ ru dan mi yo kard
kon trak ti li te si ni öl çer. “S tra in”, bir nes ne nin şe -
kil de ğiş tir me si dir, “s tra in ra te ” ise şe kil de ği şik -
li ği nin hı zı dır. Mi yo kard üç bo yut lu bir ya pı da
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Şekil 12-15. Renkli M-mod görüntüleme ile diyastolik erken pasif doluş dalgasının (VP) normal, hafif ve ciddi sol ventrikül
gevşeme bozukluğu olan hastalardaki örnekleri. Diyastolik fonksiyonlar bozuldukça artan gevşeme bozukluğu, (VP) dal-
gasının eğiminde artışa neden olur.

Şekil 12-14. Konvansiyonel Doppler ile görüntülenen kan akımı özellikleri ile doku Doppler ile görüntülenen miyokard do-
kusu hareketlerinin karşılaştırılması. Apikal dört boşluk kesitinde mitral kapaklarının ucundan kaydedilen konvansiyonel
Doppler ile mitral diyastolik akımları E ve A olmak üzere iki pozitif dalgadan oluşur, E dalgası erken diyastolik doluşu, A dal-
gası atriyal kontraksiyon ile geç diyastolik doluşu yansıtır. Apikal dört boşluk görüntüsünde interventriküler septum ve la-
teral duvar miyokardının anulustan itibaren 1 cm distalinden kaydedilen doku Doppler ise E’ ve A’ olmak üzere iki negatif,
bir pozitif (S) dalgadan oluşur. E’ dalgası erken miyokard relaksasyonunu, A’ dalgası geç atriyal diyastolik miyokard hare-
ketini gösterir, tek ve pozitif olan dalga sistolik (S) dalgadır.



ol du ğun dan şe kil de ği şik li ği de çok kar ma şık
olup lon gi tu di nal, rad yal ve sir kum fe ren si yel dir,
bu ne den le glo bal de ğil seg man ter de ğer len dir -
me yap mak ge re kir. Mi yo kar di yal “s tra in” de ğer-
 len di ri lir ken, mi yo kar dın kon trak si yo nu ve
re lak sas yo nu sı ra sın da do ku da mey da na ge len
uzun luk de ği şik li ği (%), do ku da ki uza ma po zi tif
“s tra in”, kı sal ma ne ga tif “s tra in” ola rak ifa de edi-
 lir (Şe kil 12-16). “S tra in ra te ” ise “s tra in” ‘in bi rin -
ci tü re vi olup, iki nok ta ara sın da ki hız far kı nın,
nok ta lar ara sı me sa fe ye bö lün me si ile el de edi lir
ve sa ni ye ola rak ifa de edi lir.

Do ku Dopp ler ve “s tra in” ile “s tra in ra te ” yön-
 tem le ri ge nel lik le böl ge sel ve glo bal sis to lik ve di-
 yas to lik fonk si yon la rın de ğer len di ril me sin de
kul la nı lır. “Mi yo kar di yal stra in” mi yo kard is ke mi -
si nin er ken dö nem le rin de ve kar di yo mi yo pa ti lerde
bo zu lur, ba zı seg ment ha re ket le rin de di ğer le ri ne
gö re ge cik me, fonk si yon bo zuk lu ğu nu gös te rir (Şe -
kil 12-17). Stres eko kar di yog ra fi de is ke mik seg-
 ment le rin gös te ril me sin de de spe si fik bir ro lü

var dır. Kul la nıl dı ğı di ğer alan lar, sis te mik has ta -
lık la rın mi yo kard tu tu lu mu nun in ce len me si dir.

“S peck le Trac kin g”

De ği şik iki-bo yut lu ke sit ler de mi yo kard ha re ket le -
ri ni ölç mek için kul la nı lan bir yön tem dir. Özel lik -
le mi yo kar dın spi ral yer le şim li su be pi kar di yal
fib ril le ri nin baş ro lü üst len di ği sol ven tri kü lün ro-
 tas yon ha re ke ti ni in ce ler (Şe kil 12-18). Sağ lık lı in-
 san lar da kal bin apek sin den ba kıl dı ğın da sis tol de
sol ven tri kül apek si saa tin ters yö nün de, sol ven tri-
 kül ba za li ise sa at yö nün de bir dön me ha re ke ti ya -
par, bu sı ra da mi yo kard ka lın la şır ve lon gi tu di nal
yön de kı sa lır. Bu sı ra da ger çek le şen mi yo kard ha-
 re ket le ri nin kay de dil me si “s tra in” ve “s tra in ra te ”
in bu yön tem le de öl çül me si ni sağ lar.

Kon trast Eko kar di yog ra fi

İki fark lı yön tem le ya pı lan eko kar di yog ra fik in-
 ce le me yi içe rir:
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Şekil 12-16. Miyokard hızı, “strain” ve “strain rate”i normal
sınırlarda olan bir kayıt örneği

Şekil 12-17. Septal ve lateral duvarlarda işaretlenmiş olan
dört miyokard segmentinde kontraksiyon gecikmesini gös-
teren strain kaydı.

Şekil 12-18. Normal (A) ve akut miyokard infarktüsü nedeniyle dilate olmuş (B) sol ventrikül kısa eksen kesitlerinden elde
edilen “speckle tracking” görüntüleri. Renkli noktalarla belirlenmiş segmentlerden strain eğrileri elde edilebilir



Aji te Se rum En jek si yo nu

10 ml se rum fiz yo lo jik en jek tör için de kö pür tü le -
rek kol ve nin den en jek te edi lir, sağ at ri yu ma ula-
 şan kü çük ha va ka bar cık la rı sağ ven tri kü lü de
dol du rur ve akus tik sin yal ler oluş tu ra rak bu lun -
duk la rı kalp boş lu ğu nun da ha opak gö rün me si ni
sağ lar, sol kalp boş luk la rın da bir de ği şik lik ol -
maz. Kul la nım alan la rı; a. Sağ-sol in tra kar di yak
şant la rın ta nı sın da özel lik le pa tent fo ra men ova -
le ve at ri yal sep tal de fekt ler de kul la nı lır, sağ at ri -
yu mu dol du ran opa si te spon tan ve ya Val sal va
ma nev ra sı ile sol at ri yu ma ge çe rek de fek ti gös te -
rir (Şe kil 12-19). b. Per sis tent sol ve na ca va su pe -
ri or ta nı sın da kul la nı lır. Bu ya pı at ri yo ven tri kü ler
sul kus için de bu lu nur ve ko ro ner si nu se dre ne
olur, ko ro ner si nu sun ge niş bu lun du ğu has ta lar -
da sol kol ve nin den ya pı lan aji te se rum in jek si -
yo nu ile sağ at ri yum dan ön ce ko ro ner si nus opak
ha le ge lir. 

İn tra ve nöz Mi yo kar di yal Kon trast
Mad de En jek si yo nu

Pul mo ner sir ku las yon dan ge çe bi le cek ve sol kal be
ula şa bi le cek bo yut lar da, gaz içe ren mik ro ka bar -
cık en jek si yo nu ya pı la rak sol ven tri kül opak ha le
ge ti ri lir. Kul la nım alan la rı; a. Sol ven tri kül en do -
kard sı nır la rı nın be lir gin ha le ge ti ril me si ile sol
ven tri kül ha cim le ri nin ve do la yı sıy la ejek si yon
frak si yo nu nun da ha doğ ru he sap lan ma sı, b. Özel-
 lik le stres eko kar di yog ra fi sı ra sın da böl ge sel du -
var ha re ket le ri nin da ha doğ ru de ğer len di ril me si,
c. İn tra kar di yak kit le, trom büs ve psö do anev riz -
ma ta nı sı, d. Api kal kar di yo mi yo pa ti ve sol ven tri-
 kül de mid-ka vi ter obs trük si yo na yol açan
kar di yo mi yo pa ti le rin ta nı sı, e. Mik ro ka bar cık la -
rın mi yo kard do ku su na ulaş ma sı ile mi yo kard
per füz yo nu nun araş tı rıl ması, is ke mi, in fark tüs ve
nor mal per füz yo nun be lirlen me si, f. Hi per tro fik
obs trük tif kar di yo mi yo pa ti de, sep tal ab las yon te-
 da vi si ön ce sin de, ab las yon ya pı la cak mi yo kard
ge niş li ği nin be lir len me si ama cıy la kul la nı lır.

Tran sözo fa ge al Eko kar di yog ra fi

İn va zif bir gö rün tü le me yön te mi dir. Kalp, aor ta
ve pul mo ner ar ter ler gi bi ma jor kar di yo vas kü ler
ya pı la rın özo fa gu sa ya kın kom şu ol ma sı ne de -
niy le tran sö so fa ge al eko kar di yog ra fi, kar di yo -
vas kü ler ana to mi, fonk si yon, he mo di na mi ve kan
akı mı hak kın da mü kem mel bir de ğer len dir me
ya pıl ma sı nı sağ lar. Tran sö so fa ge al eko kar di yog -
ra fi pro bu en dos ko pa ben zer ya pı da dır, özo fa gu -
sa gön de ri len ucun da ul tra son dal ga la rı nı
gön de ren ve ge ri al gı la yan kris tal ler, dı şa rı da ka -
lan ve iş le mi ya pan ki şi nin elin de olan bö lü mün -
de ise stan dart ke sit le ri el de et mek için ge re ken
trans du ser ro tas yo nu ve açı sı nı be lir le yen ma nü -
pü las yon la rı yap ma ya ya ra yan bir me ka niz ma
bu lu nur (Şe kil 12-20). 
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Şekil 12-20. Transözofageal (TEE) ekokardiyografi probu

Şekil 12-19. Sekundum tipte atriyal septal defekti olan bir hastada apikal dört boşluk kesitinde intravenöz kontrast enjek-
siyonu ile sağ kalp boşluklarının doluşu ve Valsalva manevrası ile kontrastın defektten sol atriyuma, daha sonra sol ven-
triküle geçişi görülmektedir.



İlk kul la nı lan prob lar mo nop lan olup sa de ce
pro bun ek se ni ne dik olan lon gi tu di nal ke sit le ri de-
 ğer len di ri yor iken gü nü müz de mul tip lan prob lar
kul la nıl mak ta dır. Mul tip lan prob lar da kris tal ler
uzun ek sen çev re sin de 1800 lik bir ark için de dö ne -
bi lir, tek bir trans du ser po zis yo nu ile trans vers ve
lon gi tu di nal ke sit ler de de vam lı lı ğı olan gö rün tü ler
oluş tu ru lur. Gü nü müz de mul tip lan tran sö so fa ge al
eko kar di yog ra fi; ve je tas yon lar, pro tez ka pak lar da -
ki pa ra val vü ler ka çak lar, sol at ri yum apen dik si
trom büs le ri ve aort dis sek si yo nu nun ta nı sı için spe-

 si fik bir ta nı ve gö rün tü le me yön te mi dir. Kar di yak
em bo li kay na ğı nın araş tırıl ma sı, in fek tif en do kar -
dit te ve je tas yo nun gös teril me si, aort dis sek si yo nu
ve çı kan aort anev riz ma sı nın ta nı sı, do ğal ve pro tez
ka pak la rın ay rın tı lı de ğer len dir me si ama cıy la yay-
 gın ola rak kul la nı lır (Şe kil 12-21).

Tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi in di kas yon la -
rı Tab lo 12-5’de özet len miş tir. Özo fa gus spaz mı,
strik tü rü, la se ras yo nu, di ver ti kü lü gi bi bi li nen öso-
 fa gus pa to lo ji le ri olan has ta lar da tran sö so fa ge al
eko kar di yog ra fi kon trin di ke dir.
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Şekil 12-21. Transözofageal ekokardiyografik görüntüler a. Lupus eritematozus tanısı ile izlenen hastada aort kapaklarında
Libmann Sachs endokarditi vejetasyonları, b. Romatizmal mitral darlığı ve atriyal fibrilasyonu olan hastada sol atriyum
apendiksinde trombüs c. Mitral pozisyonunda St. Jude protez kapağı olan hastada paravalvüler mitral yetersizliği.

Spesifik Klinik Durumlar Görüntülenmesi Önerilen Yapılar

Emboli Kaynağının • Sol ventrikül apeks ve anevrizması
Aranması • Aort ve mitral kapakları

• Çıkan ve inen aort, aort arkusu
• Sol atriyum apendiksi
• Sol atriyum ve interatriyal septum  

İnfektif Endokardit • Mitral kapağı
• Aort kapağı ve para-aortik doku (abse)
• Triküspid kapağı
• Pacemaker santral intravenöz kateterler, aort greftleri, Eustachian valv, 
pulmoner kapak, sağ ventrikül giriş ve çıkış yolları  

Aort Disseksiyonu ve • Çıkan ve inen aort, aort arkusu, intimal flep, intramural hematom, para-aortik sıvı birikimi
Aort Anevrizması • Aort kapağı, yapısı, küspis sayısı

• Disseksiyona ait membran mevcut ise koroner ostiyumları ile ilişkisi
• Perikardiyal ve plevral efüzyon
• Disseksiyon mevcut ise aorta giriş ve çıkış yerleri
*Yalancı lumen mevcut ise spontan eko-kontrast, trombüs oluşumu  

Mitral Yetersizliği • Mitral kapağının anatomisi
• Mitral yetersizliğinin kaynağı ve mekanizması, mitral kapak prolapsusu, flail kapaklar, 
skalloplar, papiller kaslar, kordalar, vejetasyon ve protez kapaklarda paravalvüler 
kaçaklar

• Sol atriyum içinde mitral yetersizliğinin derecelendirilmesini sağlayan jet genişliği ve 
proksimal konverjans

• Sol üst pulmoner, eksantrik jetlerde sağ üst pulmoner venin Doppler ile incelenerek 
mitral yetersizliğinin değerlendirilmesi  

Protez Kapak • Morfolojik yapının incelenmesi ve Doppler ile protez kapak obstrüksiyonu 
Değerlendirmesi varlığının akım hızı ölçümleri ile kontrolü

• Morfolojik ve Doppler ile yetersizlik akımının incelenmesi, paravalvüler kaçaklar ve 
ayrışmanın (“dehiscence”) araştırılması

• Protez yapısındaki morfolojik değişikliklerin incelenmesi, kalsifikasyon, 
biyoprotez perforasyonu  

Tablo 12-5. Transözofajiyal Ekokardiyografi İndikasyonları.



İş le me Ha zır lık

Kon trin di kas yon oluş tu ra cak muh te mel özo fa gus
pa to lo ji le ri açı sın dan odi no fa ji ve dis fa ji, me di as -
ti nal ve ya ser vi kal rad yo te ra pi sor gu lan ma lı dır.
Da ha ön ce tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi ya pı -
lıp ya pıl ma dı ğı, ya pıl mış ise gas tro in tes ti nal ka-
 na ma sor gu lan ma lı dır. Ya pıl mış olan tet kik ler de
trom bo sit sa yı sı, he mog lo bin dü ze yi ile ka na ma
pıh tı laş ma ile il gi li test ler in ce len me li dir. Se da tif -
le re to le rans ve al ler jik re ak si yon lar sor gu lan ma -
lı dır. Has ta ya ya pı la cak olan iş lem ay rın tı lı ola rak
an la tıl ma lı ve onam for mu im za la tıl ma lı dır

İş le min Ya pıl ma sı

Acil gi ri şim ler için la bo ra tu ar da ok si jen tü pü ve
acil des tek ara ba sı bu lun du rul ma lı dır. İş lem en az
4 sa at lik, müm kün ise 8 sa at lik aç lı ğı ta ki ben ya-
 pıl ma lı dır. Mev cut ise tak ma diş le ri çı ka rıl ma lı dır.
İn tra ve nöz gi ri şim ler için kol ve nin de da mar yo lu
açıl ma lı dır. Bu iş lem için en do kar dit pro fi lak si si
öne ril mez. Kan ba sın cı ta ki bi için ko lu na tan si yon
ale ti nin man şo nu sa rıl ma lı, EKG ta ki bi için elek-
 trod lar ya pış tı rıl ma lı, pul se ok si met re ci ha zı nın
pro bu has ta nın par ma ğı na tut tu rul ma lı dır. Kus -
ma ref lek si ni azalt mak için dil ar ka sı ve üst fa rink -
se % 4’lük xylo ca ine sprey püs kür tü le rek lo kal
anes te zi ya pıl ma lı dır. Ank si ye te yi azalt mak ve ha -
fif bir se das yon sağ la mak için ter cih edi len drog,
ya rı lan ma öm rü kı sa olan mi da zo lam dır. Üç-beş

da ki ka da bir 0.5 mg ve ya tek doz 2-4 mg İV en jek -
te edi lir. Mi da zo lam ile bir lik te fen tanyl (2.5 mg
İV) kul la nı la bi lir, al ter na tif ola rak me pe ri di ne
(12.5-25 mg İV) de kul la nı la bi lir. Has ta sol la te ral
de ku bi tus po zis yo nun da ya tı rıl ma lı, boy nu flek si -
yon da ve yü zü eko kar di yog ra fi ci ha zı na dö nük ol-
 ma lı dır. Has ta nın ağ zı na ci ha zı ısır ma sı na en gel
olan “t ran sö so fa ge al ağız lı k” (“bi te-gu ar d”) yer leş -
ti ril me li dir. Tran sö zo fa ji yal eko kar di yog ra fi pro-
 bu na kı lıf ge çi ril dik ten son ra kay gan laş tı rı cı jel
sü rül me li, ana to mi ye uy gun ola rak pro bu an tef -
lek si yo na ge ti ril me li ve ağız lı ğın or ta sın da ki de-
 lik ten ge çi ril me li bu sı ra da has ta ya de rin ne fes alıp
ver me si ve yut kun ma sı söy len me li dir. Yut ma zor-
 lu ğu ol du ğun da ba sınç uy gu lan ma ma lı, pro bu ge -
ri çe kip has ta ya ra hat la ma sı için sü re ta nın ma lı ve
tek rar de nen me li dir. Yut ma iş le mi ger çek leş ti ğin -
de pro bun an tef lek si yon da ki po zis yo nu dü zel til -
me li ve ke si ci diş ler den iti ba ren mid-özo fa ji yal
se vi ye olan 30-40 cm.’lik de rin li ğe ka dar ini le rek
gö rün tü le me iş le mi ne baş lan ma lı dır.

Tran sö zo fa ge al Eko kar di yog ra fik
Gö rün tü le me

Ba zal Gö rün tü le me: Stan dard bir gö rün tü le me de
00’de ho ri zon tal plan, 450’de kı sa ek sen ke si ti,
900’de lon gi tu di nal plan, 1350’de uzun ek sen ke si -
ti, 1800’de stan dard ho ri zon tal pla nın ay na gö rün-
 tü sü el de edi lir (Şe kil 12-22).
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Şekil 12-22. Transözofageal ekokardiyografi işlemi sırasında elde edilen standard kesitler. 00 horizontal kesitte atriyumlar
(RA, LA) ve ventriküllerden (LV, RV) oluşan dört boşluk;  450 kısa eksen kesitlerinde aort kapağı (AV), sol atriyum (LA) ve
sol atriyum apendiksi (LAA), ana pulmoner arter (MPA), sağ ventrikül çıkış yolu (RVOT); 900 kesitinde atriyumlar (LA, RA),
atriyum apendiksleri (LAA, RAA), vena cava inferior (VCI), vena cava superior (VCS), sol üst pulmoner ven (LUPV), sağ
pulmoner arter (RPA); 1350 uzun eksen kesitinde sol atriyum (LA), aort kökü (AO), sağ ventrikül çıkış yolu (RVOT), sol ven-
trikül çıkış yolu (LVOT); 1800 kesitinde 00’nin ayna görüntüsü elde edilir.



Üst Özo fa gus (30 cm) Ke sit le ri, Kal bin Ta ba nı:
Ul tra son dal ga la rı nın açı sı 00’de iken beş boş luk ke-
 si ti gö rün tü le nir, bu ke sit te sol at ri yum, sol ven tri -
kül, sağ at ri yum, sağ ven tri kül ile aort ka pak la rı
mev cut tur. Açı 400–600 ‘ye ge ti ril di ğin de aort ka pa -
ğı nın her üç küs pi si (sağ ko ro ner küs pis en alt ta,
non ko ro ner küs pis aşa ğı da sol da ve sol ko ro ner
küs pis sağ da) gö rün tü le ne bi lir, aort ka pak ala nı
pla ni met rik ola rak öl çü le bi lir. Ay nı de re ce ler de ki
gö rün tü le me de sol at ri yum apen dik si de gö rün tü -
le nir, trom büs açı sın dan in ce le nir. Açı 600–1000’de
iken tri küs pid ka pa ğı, sağ ven tri kül çı kış yo lu, pul-
 mo ner ka pak gö rün tü ye gi rer. Açı 1200’ye ge ti ril di -
ğin de sol ven tri kül çı kış yo lu nun uzun ek sen
gö rün tü le ri, aort ka pa ğı (non-ko ro ner ve sağ ko ro -
ner küs pis ler) ve prok si mal çı kan aort gö rün tü le ri
el de edi lir. Pro bun ha fif çe ge ri çe kil me si ve açı nın
1100–1200’ye ge ti ril me si ile çı kan aort, pro bun bi raz
da ha ge ri çe ki le rek 00–450’ye ge ti ril me si ile pul mo -
ner ar ter ve bi für kas yo nu gö rün tü le nir.

Alt ve Or ta Özo fa gus Ke sit le ri: Açı 00’de ve prob
ha fif ret rof lek si yon da iken  dört boş luk, in te rat ri -
yal sep tum, tri küs pid ka pa ğı nın sep tal ve an te ri or
küs pis le ri, ha fif an tef lek si yon da iken sol ven tri kül
çı kış yo lu ve aort ka pa ğı gö rün tü le nir. Prob ha fif
çev ri le rek in te rat ri yal sep tum ve sağ at ri yum gö-
 rün tü nün mer ke zi ne ge ti ri lir ve fos sa ova lis böl ge -
si in te rat ri yal sep tal de fekt ve ya pa tent fo ra men
ova le şüp he si olan has ta lar da in ce le nir. Bu sı ra da
aji te se rum en jek si yo nu ile kon trast in ce le me ya-
 pı la bi lir, Val sal va ma nev ra sı ile sağ dan-so la şant
akı mı araş tı rı lır. Açı 00–300’de iken mit ral di yas to -
lik akı mı, 900’de iken mit ral ka pa ğı nın her iki küs-
 pi si ve ar ka küs pis skal lop la rı, 900–1100’de sol
at ri yum, sol at ri yu ma açı lan sol üst pul mo ner ven,
sol at ri yum apen dik si ve sol ven tri kü lün (sol ven-
 tri kü lün an te ri or ve in fe ri or du var la rı) gö rün tü -
len di ği iki boş luk gö rün tü sü el de edi lir. Açı
900–1000’de iken pro bun sa at yö nün de ve sa ğa çev-
 ril me si ile ek ra nın üs tün de sol at ri yum, he men al-
 tın da in te rat ri yal sep tum ve onun al tın da sağ
at ri yum ile sağ at ri yu ma açı lan ve na ca va in fe ri or
(ek ra nın so lun da) ve ve na ca va su pe ri or (ek ra nın
sa ğın da) gö rün tü le nir, bu po zis yon da ve na ca va -
la rın, in te rat ri yal sep tu mun ve anor mal pul mo ner
ven dö nüş le ri nin in ce len me si için kul la nı lır. Açı
1200 – 1400’ye iler le til di ğin de sol ven tri kül uzun ek -
sen ke si ti, aort ka pa ğı (sağ ve non ko ro ner küs pis -
ler), prok si mal çı kan aort gö rün tü le nir. Alt ve or ta
özo fa gus ke sit le ri mit ral ye ter siz li ği nin de ğer len -
di ril me si açı sın dan çok ya rar lı dır.

Trans gas trik Ke sit ler: Ke si ci diş ler den iti ba ren
pro bun 40–45 cm’ de ve ucu nun mi de fun du sun -
da ol du ğu ke sit ler dir, açı 00’de iken prob an tef -
lek si yo na ge ti ril di ğin de ven tri kül le rin kı sa ek sen
ke sit le ri, ret rof lek si yon ile api kal kı sa ek sen ke-

 sit le ri gö rün tü le nir. Açı 750–900’de iken sol kalp
boş luk la rı nın uzun ek sen ke sit le ri, pro bun sa at
yö nün de çev ril me si ile sağ ven tri kül gi riş ve çı kış
yo lu, açı nın 1100–1350’ye ge ti ril me si ile sol ven tri -
kül çı kış yo lu ve aort ka pa ğı gö rün tü le nir.

De rin Trans gas trik Ke sit ler: Pro bun ucu an tef -
lek si yon da iken mi de için de iler le til di ğin de ve
00’de beş boş luk gö rün tü sü el de edi lir, bu ke sit te
aort ka pa ğı ve sol ven tri kül çı kış yo lu na ait kan
akım la rı nın Dopp ler öl çüm le ri ya pı la bi lir, sol
ven tri kül apek si trom büs ve anev riz ma açı sın dan
in ce le ne bi lir.

Aor ta nın Gö rün tü len me si: Pro bun sa at yö nü nün
ter si ne çev ril me si ile aort gö rün tü le nir, ya vaş ya -
vaş ge ri çe ki lir ken to ra sik aor tun bir bö lü mü, aort
ar ku su ve çı kan aor ta gö rün tü le nir.

İş lem Son ra sın da Has ta nın Ta ki bi 
ve Pro bun Ba kı mı

Has ta ya iş lem den ön ce ya pı lan se das yon ve lo kal
fa rinks anes te zi si ne de niy le en az bir sa at göz lem
al tın da tu tul ma sı ge re kir, gün bo yun ca sı cak içe-
 cek ler den uzak dur ma sı, dik kat ve teh li ke oluş tu -
ra cak ci haz lar ve ara ba kul lan ma ma sı öne ri lir.
Se da tif le rin et ki si, iş le mi ta ki be den bir kaç sa at da -
ha sü re ce ğin den ve baş dön me si ve or tos ta tik hi-
 po tan si yon bek len ti si ol du ğun dan, gü nü is ti ra hat
ede rek ge çir me si, baş dön me si his set ti ğin de he men
otur ma sı ve ya yat ma sı öne ri lir. Vi tal bul gu lar sta-
 bil, has ta şi ka yet siz ol duk tan son ra da mar yo lu nu
açık tut mak ama cıy la ta kıl mış olan ve nöz  da mar
yo lu çı ka rıl ma lı dır. Pro bun üze rin de ki kı lıf çı ka rıl -
ma lı ve prob sa bun lu su ile yı kan ma lı ve ku ru lan -
ma lı, pro bun ma nü pü las yo nu nu sağ la yan kı sım lar
su ile te mas et ti ril me me li dir. Prob kı lıf sız ola rak
kul la nıl mış ise sa bun lu su ile yı ka nıp ku ru lan dık -
tan son ra, de zen fek si yon için glu te ral de hid so lüs -
yo nun da bek le ti lir.

İn tra vas kü ler Ul tra so nog ra fi (IVUS)

İn va zif bir yön tem dir, kalp ka te te ri zas yo nu ile
bir lik te ya pı lır. Ko ro ner ar ter ka te te ri nin ucu na
yer leş ti ri len ve yük sek fre kans lı ul tra son dal ga la -
rı ya yan min ya tür bir prob ko ro ner ar ter için de
iler le ti lir. Prob bu lun du ğu po zis yon da ki ko ro ner
ar te rin lu me ni ile da mar kat man la rı nın kı sa ek -
sen ke sit le ri ni gö rün tü ler. Bu sa ye de ate rosk le ro -
tik plak la rın li pid içe ri ği, fib röz kap sü lün
ka lın lı ğı, du yar lı plak lar ve lu men de ki dar lık ora -
nı da ha ay rın tı lı bir şe kil de in ce le nir (Şe kil 12-23).

İn tra kar di yak Eko kar di yog ra fi (ICE)

İn va zif bir yön tem dir, mü kem mel, ger çek za man -
lı ve ay rın tı lı gö rün tü le me sağ lar. İn tra vas kü ler
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ul tra so nog ra fi pro bu na ben zer, dö ne bi len ve kal -
bi de ği şik ke sit ler den gö rün tü le ye bi len bir sis-
 tem dir. Dopp ler ve renk li akım gö rün tü le me si de
ya pa bi lir. Gö rün tü le me sı ra sın da prob flo ros ko pi
kı la vuz lu ğun da sağ at ri yu mun or ta bö lü mü ne
yer leş ti ri lir. En do mi yo kar di yal bi yop si, pe ri kar -
di yo sen tez, trans sep tal ka te te ri zas yon, arit mi le -
rin ka te ter ab las yo nu, per kü tan ka pak
imp lan tas yon la rı, at ri yal sep tal de fekt, ven tri kü -
ler sep tal de fekt ve ya pa tent fo ra men ova le nin ci-
 haz la per kü tan ka pa tıl ma sı sı ra sın da kal bin
gö rün tü len me si ama cıy la kul la nı lır.

Stres Eko kar di yog ra fi

Mi yo kar dın stres ile uya rıl ma sı so nu cun da or ta ya
çı kan sis to lik böl ge sel du var ha re ket bo zuk luk la rı -
nın de ğer len di ril me si ve bu sa ye de mi yo kard is ke -
mi si ni araş tır mak için kul la nı lan eko kar di yog ra fik
yön tem dir. Ko ro ner ar ter has ta lı ğı ta nı sın da gü ve -
ni lir, pa ha lı ol ma yan ve de ne yim li he kim ler ta ra -
fın dan kı sa sü re de so nuç lan dı rı la cak bir tet kik
yön te mi dir. Ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın ta nı sı ve tu-
 tu lan ko ro ner ar ter le rin lo ka li zas yo nu nu gös ter -
mek açı sın dan stres eko kar di yog ra fi nin doğ ru luk
de re ce si % 80–90’dır. Bu oran eg zer siz tes tin den
yük sek, nük le er yön tem ler le ben zer dir.

İs ti ra hat te semp tom suz olan has ta lar da is ke -
mik semp tom lar eg zer siz ve ya far ma ko lo jik stres
ile or ta ya çı ka bi lir. Sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve
bel ge len miş ko ro ner ar ter has ta lı ğı olan lar da
stres eko kar di yog ra fi, can lı mi yo kar dı ve ned be
do ku su nu ayır de de bi lir, re vas kü la ri zas yon son-
 ra sın da sol ven tri kül dis fonk si yo nu nun dü ze lip
dü zel me ye ce ği ni gös te re bi lir. Tes tin de ğer len di -
ril me si ve yo ru mu sub jek tif kri ter le re da yan dı -
ğın dan bu ko nu da de ne yim sa hi bi ol mak
açı sın dan uzun bir eği tim sü re si ge re kir. Stres
eke okar di yog ra fi in di kas yon la rı Tab lo 12-6’da gö-
 rül mek te dir.

Stres Eko kar di yog ra fi İş le mi nin
Uy gu lan ma sı

İs ti ra hat te semp tom suz olan bir has ta nın eg zer -
siz ile semp tom la rı or ta ya çı ka bi lir. Stres eko kar -
di yog ra fi ko ro ner ar ter le rin bes le di ği mi yo kard
seg ment le ri nin kon trak si yon la rı nı, mi yo kar dın
per füz yo nu nu, ka pak has ta lık la rın da ba sınç gra-
 di ent le ri ni, ka pak ala nı ve ye ter siz lik le ri ni, sol ve
sağ ven tri kül ejek si yon frak si yo nu ve do luş ba-
 sınç la rı nı is ti ra hat te ve stres te gö rün tü ler. Has ta -
la rın ilaç la rı nın ke sil me si ne ge rek yok tur. 

Stres, eg zer siz ya pa bi len has ta lar da tre ad mil
ve ya bi sik let, ya pa ma yan lar da hep si va zo di la ta -
tör ajan lar olan do bu ta mine, dip yri da mol ve ya
ade nosine ile far ma ko lo jik yol dan sağ la nır, bu
amaç la sık lık la do bu ta mine kul la nı lır. Far ma ko -
lo jik ajan la rın hep si yol aç tık la rı va zo di la tas yon
ne de niy le “çal ma fe no me ni ” ya ra ta rak ko ro ner
ar ter dar lı ğı nın dis ta lin de ki alan da per füz yo nu
da ha da azal ta rak be lir gin ha le ge ti rir ler. 

İş lem ön ce sin de ven tri kül fonk si yon la rı, kalp
boş luk la rı nın bo yut la rı, seg ment ha re ket le ri ve
seg ment le rin sis to lik ka lın lık la rı, aort kö kü ve ka-
 pak la rın in ce len di ği ay rın tı lı bir eko kar di yog ra -
fik in ce le me ya pı lır ve kay de di lir. Has ta nın kan
ba sın cı, kalp hı zı kay de di lir, ba zal EKG çe ki lir. 

Du var ha re ket ana li zi, 17 mi yo kard seg men ti
mo de li ne gö re de ğer len di ri lir, is ti ra hat ve stres sı ra-
 sın da ay nı ek ran da pa ras ter nal uzun ek sen, pa ras -
ter nal kı sa ek sen, api kal dört boş luk ve api kal iki
boş luk ke sit le ri nin yer al ma sı ve seg ment ha re ket -
le ri nin ko ro ner ar ter le rin kan lan dır dı ğı seg ment le -
re gö re ya pıl ma sı ge re kir (Şe kil 12-24). İs ti ra hat ve
stres gö rün tü le ri ci ha zın ha fı za sı na bir lik te kay de -
dil me li ve de ğer len di ril me li dir, ge liş miş eko kar di -
yog ra fi ci haz la rın da bu iş lem le ri ya pa bi len
“ec ho pa c” de ni len di ji tal sis tem ler mev cut tur.

Stan dart do bu ta mine stres eko pro to ko lü uy-
 gu la nır, do bu ta mine in füz yo nu 5 µgr/kg/dk do-
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• Koroner arter hastalığı ve sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan hastalarda miyokard canlılığının araştırılması ve re-
vaskülarizasyon indikasyonunun belirlenmesi

• Kalp kaynaklı olduğu düşünülen, izah edilemeyen dispnesi olan hastalarda ayırıcı tanı 
• İzah edilemeyen pulmoner hipertansiyonu olan hastalarda egzersiz ile sağ ve sol ventrikül fonksiyonlarının değer-

lendirilmesi ve ayırıcı tanı 
• Mitral darlığı ve/veya yetersizliği olan asemptomatik hastalarda stres ile hemodinamik değerlendirme, mitral gradienti

ve kapak alanının ölçülmesi, stres ile mitral yetersizliğinde artış olup olmadığının kontrolü
• Aort darlığı olan, sol ventrikül sistolik disfonksiyonu nedeniyle gradienti düşük bulunan hastalarda stres ile aort darlı-

ğının ciddiyetinin belirlenmesi ve kapak alanının ölçülmesi
• Protez kapağı olup, semptomatik olan hastalarda stres ile kapak fonksiyonlarının değerlendirilimesi, transvalvüler gra-

dient ve akım özelliklerinin belirlenmesi
• Tanı konulmuş koroner arter hastalarında risk belirlenmesi

- İstirahat esnasında sol ventrikül disfonksiyonu
- Stres ile yaygın iskemi, düşük EF, sol ventrikül sistolik hacminin azalmaması
- Çok damar hastalarında yaygın duvar hareket bozukluğu, düşük iskemi eşiği, sol ventrikül hipertrofisi, sol ön inen

arter alanında duvar hareket bozukluğu yüksek risk göstergeleridir  

Tablo 12-6. Stres Ekokardiyografi İndikasyonları



 zun da baş la nır, 3 da ki ka ara ile 10, 20, 30, 40
µgr/kg/dk do zu na ula şı lır. Bu doz da he def kalp
hı zı nın % 85’i ne ula şıl ma dı ise bö lün müş doz lar -
da at ro pin (0.25 ila 0.50 mg to tal 2mg) in jek si yo -
nu ile he def kalp hı zı na ula şı lır.

Do bu ta mine in füz yo nu na son ve ril me si ni ge-
 rek ti ren du rum lar; he def kalp hı zı na ula şıl ma sı,
do bu ta mine mak si mum do zu na ula şıl ma sı, has ta -
da semp tom ge liş me si, ye ni bir du var ha re ket bo-
 zuk lu ğu nun or ta ya çık ma sı, ven tri kül ta şi kar di si,
sis to lik kan ba sın cı nın 20 mm Hg’ dan da ha faz la
düş me si ve ya hi per tan sif atak ge liş me si dir.

Do bu ta mine in füz yo nu ile per füz yo nu nor-
 mal olan seg ment ler de hi per ki ne zi ge li şir. Baş lan-

 gıç ta nor mal sı nır lar da olan bir seg ment ha re ke -
ti nin hi po ki ne tik ve ya aki ne tik ha le gel me si is ke -
mi yi gös te rir. Baş lan gıç ta hi po ki ne tik ve ya
aki ne tik olan bir seg men tin do bu ta min in füz yo -
nun dan son ra da hi po ki ne tik ve ya aki ne tik kal-
 ma sı nek ro tik do ku ya ni in fark tü sü işa ret eder. 

EEkkoo  kkaarr  ddii  yyoogg  rraa  ffii  iillee  
HHee  mmoo  ddii  nnaa  mmiikk  DDee  ğğeerr  lleenn  ddiirr  mmee

Kli nik uy gu la ma da eko kar di yog ra fi, son 20 yıl dır,
kalp ka te te ri zas yo nu ile el de edi le bi len bir çok he-
 mo di na mik pa ra met re nin he sa be dil me si ve öl çül -
me si im ka nı nı sağ la mış tır. Bu sa ye de dar lık olan
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Şekil 12-24. Stres ekokardiyografi sırasında parasternal uzun ve kısa eksen, apikal dört boşluk ve apikal iki boşluk kesit-
lerinin bazal ve farmakolojik ajan enjeksiyonu sonrasındaki hareket skorları değerlendirilir. Bu kesitlerdeki miyokard seg-
mentlerini kanlandıran koroner arterler göz önüne alınarak hareket bozukluğu olan segmentlerden sorumlu koroner arterler
belirlenebilir.

Şekil 12-23. İntravasküler ultrasonografi (IVUS) ile görüntülenen koroner arter kesiti. Aterosklerotik plakta renk kodlaması
ile doku özellikleri belirtilmiştir. Kırmızı: nekrotik doku; açık yeşil : fibrotik-yağlı doku; koyu yeşil: fibroz doku; beyaz: kalsi-
yum birikimi ve kalsifikasyon.



ka pak lar da ki gra di ent ler, in tra kar di yak ba sınç lar,
kal bin atım hac mi ve kalp de bi si, ka pak ala nı, ka -
pak ye ter siz lik le rin de re gür ji tan ha cim ve frak si -
yon, in tra kar di yak şant lar da pul mo ner de bi nin
sis te mik de bi ye ora nı öl çü le bil mek te ve he sap la na -
bil mek te dir.

Kalp Ka pak la rın da ki Ba sınç Fark la rı nın 
(Gra di ent le rin) He sap lan ma sı

Fonk si yo nu nor mal olan bir ka pa ğın önün de ve ar-
 dın da bu lu nan kalp boş luk la rın da ba sınç lar yak la -
şık ola rak bir bi ri ne eşit tir. Bu ka pak ta dar lık
ol du ğun da iki boş luk ara sın da bir ba sınç far kı or-
 ta ya çı kar, bu na “ba sınç gra di en ti ” adı ve ri lir. Ör-
 ne ğin aort dar lı ğın da sol ven tri kül ile aor ta
ara sın da bir ba sınç gra di en ti olu şur, te da vi açı sın -
dan ka rar ver di ri ci olan bu gra di ent, Dopp ler eko-
 kar di yog ra fi ile el de edi len kan akı mı hız la rı nın
ba sit leş ti ril miş Ber no ul li denk le mi ne uy gu lan ma sı
ile he sap la na bi lir (Bkz Ka pak Has ta lık la rı).

Ba sınç gra di en ti (Ba sınç far kı) = 4 x 
mak si mum kan akı mı hı zı nın ka re si

(DP) = 4 V2

Bu yön te min di ğer kul la nım alan la rı hi per tro fik
obs trük tif kar di yo mi yo pa ti de sol ven tri kül çı kış
yo lu gra di yen ti nin he sap lan ma sı, ven tri kü ler sep-
 tum de fek tin de mak si mum kan akı mı hı zın dan sağ
ven tri kül sis to lik ba sın cı nın he sap lan ma sı ve mit ral
ye ter siz li ği akım hı zın dan sol ven tri kül dP/dT pa-
 ra met re si nin he sap lan ma sı dır.

İn tra kar di yak Ba sınç la rın Öl çül me si

Dopp ler eko kar di yog ra fi ile kay de di len akım hız-
 la rın dan ba zı in tra kar di yak ba sınç lar he sap la na -
bi lir:

Pul mo ner Ar ter Sis to lik Ba sın cı nın
He sap lan ma sı
Tri küs pit ye ter siz li ği akı mı nın hı zı, sağ ven tri kül
ile sağ at ri yum ara sın da ki ba sınç far kı nı yan sı tır.

Bu na gö re sağ ven tri kül sis to lik ba sın cı, tri küs pid
ye ter siz li ği akı mı nın (eğer mev cut ise) hı zı nın ka-
 re si alı nıp 4’le çar pıl dık tan son ra tah mi ni sağ at-
 ri yum ba sın cı nın ek len me si ile he sap la na bi lir.
Sağ at ri yu mun tah mi ni ba sın cı nor mal çap ta ki
sağ at ri yum da 5 mm Hg, or ta de re ce de ge niş le -
yen ler de 10 mm Hg, çok ge niş olan lar da 15-20
mm Hg’ dır (Şe kil 12-25). Sağ ven tri kül çı kış yo-
 lun da dar lık yok ise pul mo ner ar ter sis to lik ba-
 sın cı bu yön tem le he sap la nan sağ ven tri kül
sis to lik ba sın cı na eşit tir. Tri küs pit dar lı ğı ve pul-
 mo ner dar lı ğı olan has ta lar da bu yön tem ha ta lı
so nuç ve re ce ğin den kul la nı la maz.

Sol Ven tri kül Di yas tol So nu Ba sın cı nın
He sap lan ma sı

Aort ye ter siz li ği nin akım hı zı, aor ta ile sol ven tri -
kül ara sın da ki di yas to lik ba sınç far kı nı yan sı tır.
Has ta nın di yas to lik kan ba sın cı, aort ye ter siz li ği nin
di yas to lik hı zı bi lin di ğin de sol ven tri kül di yas tol
so nu ba sın cı he sap la na bi lir

LVEDP = DBP – (AR EDV)2 X 4
(LVEDP: Sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın cı,
DBP: Di yas to lik kan ba sın cı, AR EDV: Aort 

ye ter siz li ği nin di yas tol so nu akım hı zı)

Atım Hac mi ve Kalp De bi si nin
He sap lan ma sı

Bir ka pak tan ge çen kan mik ta rı, ka pa ğın ke sit yü -
zey ala nı ile bu ra dan ge çen ka nın akım hı zı nın
çar pı mı na eşit tir. Kar di yo vas kü ler sis tem de akım
pul sa til ol du ğun dan, akı mın hac mi ni he sap la -
mak için ejek si yon pe ri yo du sı ra sın da el de edi len
akım hız la rı nın ta ma mı nın top la mı alın ma lı dır,
bu da hız-za man in teg ra li ile he sap la nır (VTI).
Kalp ka pak la rın dan her han gi bi rin den el de edi-
 len ke sit yü zey ala nı ile o böl ge den el de edi len
VTI ’ın çar pı mı kal bin atım hac mi ne eşit tir (Şe kil
12-26). Atım hac mi nin he sap lan ma sı için sık lık la
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Şekil 12-25. Pulmoner arter sistolik basıncının triküspid yetersizliğinden hesaplanması. RVSP: Sağ ventrikül sistolik ba-
sıncı; V: Triküspid yetersizliği akımının hızı; PRA: Tahmini sağ atriyum basıncı.



sol ven tri kül çı kış yo lu kul la nı lır, ke si ti nin dai re
şek lin de ol du ğu var sa yı lır. Sol ven tri kül çı kış yo-
 lu nun ça pı doğ ru öl çül me li dir, he sap la ma lar da
ya rı ça pı nın ka re si kul la nı la ca ğın dan mi li met rik
öl çüm ha ta la rı, ka re si alın dı ğın da da ha bü yük
ha ta la ra yol aça bi lir. Sol ven tri kül çı kış yo lu nun
ça pı “D” ise sol ven tri kül çı kış yo lu nun ala nı;

Sol ven tri kül çı kış yo lu ala nı (cm2) =  (D/2)2 X π
Atım Hac mi (ml) = Sol ven tri kül çı kış yo lu ala nı

X VTI

for mü lü ile he sap la nır. For mül de kul la nı lan VTI
aort akı mı na ait olup, sol ven tri kül çı kış yo lu na
yer leş ti ri len pul sed-wa ve Dopp ler sin yal al gı la -
yı cı sı nın kay det ti ği aort akı mı eğ ri si nin kap sa dı -
ğı alan dır. Bu iş le mi ta ki ben bu lu nan ra ka mın
kalp hı zı ile çar pıl ma sı kalp de bi si ni, kalp de bi si -
nin vü cut yü zey ala nı na bö lün me si kalp in dek si -
ni ve rir.

Eşit li lik Denk le mi (“Con ti nu ity Equ ati on) 
ile Aort Ka pak Ala nı nın He sap lan ma sı

Kar di yo vas kü ler sis tem de her han gi bir böl ge den
bel li bir za man için de ge çen ka nın hac mi sa bit tir.
Bu ha cim, atım hac mi he sa bın da ol du ğu gi bi bu
böl ge nin yü zey ala nı (A1) ile akım hız la rı nın top-
 la mı nın (VTI) çar pı mı ile be lir le nir (A1 X VTI), bu
böl ge nin dis ta li ve prok si ma lin de de ha cim sa bit -
tir.  Bu for mül kul la nı la rak akı mın geç ti ği alan-
 lar dan bi ri bi li ni yor sa (A1 X VTI1) bi lin me yen
di ğe ri, ör ne ğin A2 (A2 X VTI2) he sap la na bi lir

A1 X VTI 1 = A2 X VTI 2
A2 = A1 X VTI 1 / VTI 2

Eşit li lik denk le mi dar lık ve ya ye ter siz lik olan
ka pak alan la rı nın he sap lan ma sın da, en sık aort
dar lı ğın da aort ka pak ala nı nın he sap lan ma sın da
kul la nı lır (Şe kil 12-27). 
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Şekil 12-26. Atım hacmi ve kalp debisinin hesaplanması. Parasternal uzun eksen kesitinde sistolde sol ventrikül çıkış yolu
çapı (D) ölçülerek sol ventrikül çıkış yolu alanı (D/2)2 X π formülü ile hesaplanır. Apikal beş boşluk kesitinde aort kapağı
seviyesinden kaydedilen aort akımının hız zaman integrali (VTI) ölçülerek ve yukarıdaki formüle uygulanarak atım hacmi
hesaplanır. Atım hacmi değerinin bir dakikadaki kalp atım sayısı ile çarpılması ile de kalp debisi hesaplanabilir

Şekil 12-27. Eşitlilik denklemi şeması. A1 bilinen kesit alanı, aorttaki akımın hız zaman integrali (VTI1) ve aort kapağı se-
viyesindeki akımın hız zaman integrali (VTI2) bilinen değerler ise bilinmeyen aort kapak alanı (A2) hesaplanabilir. 



Ba sınç Ya rı lan ma Za ma nı 
(“P res su re Half Ti me ” - PHT)

Mak si mum ba sınç gra di en ti de ğe ri nin ya rı de ğe ri -
ne in me si için ge çen sü re dir. Bu yön tem mit ral dar-
 lı ğın da ka pak ala nı nın he sap lan ma sı, aort
ye ter siz li ğin de ye ter siz li ğin de re ce si ni be lir le mek
ama cıy la kul la nı lır. Con ti nu ous-wa ve Dopp ler
yön te mi ile api kal dört boş luk gö rün tü sün de dar
olan mit ral ka pa ğı nın uç la rı na yer leş ti ri len Dopp-
 ler sin ya li ile kay de di len akım dan aşa ğı da ki for mül
ile he sap la nır, mit ral E dal ga sı nın de se le ras yon za-
 ma nı na ba ğım lı bir de ğer dir, nor mal ve pro tez ka -
pak alan la rı nı ol du ğun dan ge niş he sap la dı ğın dan
bu du rum lar da kul la nıl maz.

Mit ral Ka pak Ala nı = De se le ras yon Za ma nı /
PHT

Aort ye ter siz li ği nin de re ce si ni be lir le mek için
kul la nı lır. Cid di aort ye ter siz li ğin de PHT ≤ 250
ms’ dir (Bkz. Ka pak Has ta lık la rı)

Re gür ji tan Ha cim, Re gür ji tan Frak si yon, 
Ori fis Ala nı He sap lan ma sı

Re gür ji tan ha cim ye ter siz olan bir ka pak ta ki ye-
 ter siz lik akı mı nın hac mi, re gür ji tan frak si yon ise
re gür ji tan hac min to tal akım hac mi ne ora nı dır.
Özel lik le mit ral ye ter siz li ği olan has ta lar da gi ri -
şim ka ra rın da et ki li olan pa ra met re ler dir. Re gür -
ji tan ha cim baş lı ca iki yön tem le he sap la nır: a.
ha cim me to du ve b. “p ro xi mal iso ve lo city sur fa -
ce are a” ve ya kı sa ca PI SA me to du.

Ha cim Me to du

Ye ter siz olan bir ka pak ta ör ne ğin mit ral ye ter siz -
li ğin de, bu ka pak tan ge çen to tal akı mın hac mi (Q
to tal), sis te mik atım hac mi (Qs) ile sol at ri uma ka -
çan kan hac mi nin top la mı na eşit tir. Bu ra da sol at-
 ri yu ma ka çan kan hac mi re gür ji tan ha cim dir ve
aşa ğı da ki for mül ile he sap la na bi lir. 

Re gür ji tan Ha cim = Q to tal – Qs

Mit ral ye ter siz li ğin de Q to tal, mit ra lin di yas to -
lik akı mı nın hac mi dir, mit ral ka pak anu lus ala nı
ile mit ral di yas to lik akı mı nın VTI ’ı nın çar pı mı ile
el de edi lir. Sis te mik atım hac mi olan Qs sol ven tri -
kül çı kış yo lu ala nı ile sol ven tri kül çı kış yo lu VTI -
’ı nın çar pı mı ile he sap la nır. Mit ral ye ter siz li ği nin
re gür ji tan hac mi ise mit ral akım hac min den sol
ven tri kül çı kış yo lu atım hac mi nin çı ka rıl ma sı ile
el de edi lir. Aort ye ter siz li ğin de ise aort ka pa ğı nın
re gür ji tan hac mi sol ven tri kül çı kış yo lu atım hac-
 min den mit ral di yas to lik atım hac mi nin çı ka rıl -
ma sı ile el de edi lir. Ye ter siz ka pak ta ka çan akı mın
hac mi ni gös te ren re gür ji tan frak si yon ise, re gür ji -

tan hac min to tal akım hac mi ne bö lün me si ile el de
edi len de ğe rin 100 ile çar pıl ma sı ile he sap la nır. Ka-
 rı şık ve uzun gi bi gö rü nen bu he sap la ma lar, ye ni
tek no lo ji içe ren ci haz lar da oto ma tik ola rak ya pıl -
mak ta dır (Bkz. Ka pak Has ta lık la rı).

Re gür ji tan Frak si yon = (Re gür ji tan ha cim/Q to tal) X
100

Pro xi mal Iso ve lo city Sur fa ce Are a (PI SA)

Ye ter siz olan ka pak lar da ka çak akı mı na izin ve ren
ori fi sin ala nı nı he sap la mak için kul la nı lır. Ka çak
akı mı, ka çak ori fi si nin prok si ma li ne gel di ğin de hı -
zı ar tar, Nyqu ist li mi ti ar tar ve renk ler ters dö ne rek
kon ver jan sa uğ rar ve ka çak akı mı nın ters yö nün de
akım hız la rı eşit olan renk li Dopp ler ile gö rün tü -
le nen iç içe geç miş ma vi ve kır mı zı renk ler den olu-
 şan akım ya rım kü re le ri oluş tu rur. Renk li akım
gö rün tü le me ile gös te ri le bi len bu renk li ya rım kü -
re le rin yü ze yin de ki akım hı zı, ay nı yön de ki gö-
 rün tü kay ma sı hı zı na (“a lia sing ve lo cit y”)  (Nyqu ist
li mi ti) eşit tir. Küt le nin ko ru nu mu ya sa sı na gö re
ya rım kü re nin yü ze yin de ki akım hı zı, ye ter siz li ğin
ol du ğu ori fis te ki hız ile ay nı dır ve bu nok ta dan ha-
 re ket le ye ter siz li ğin ol du ğu ori fis ala nı (“re gur gi -
tant ori fi ce are a – RO A”) he sap la na bi lir. Mit ral
ye ter siz li ği için he sap la ma da r = ya rım kü re nin ya-
 rı ça pı ise

Ya rım kü re nin Yü zey Ala nı X Ya rım kü re de ki
Akım Hı zı = RO A X Yeter siz li ğin Mak si mum

Hı zı
2 X πr2 X Gö rün tü Kay ma sı Hı zı = RO A X  

Ye ter siz li ğin  Mak si mum Hı zı
RO A = 2 X πr2 X Gö rün tü Kay ma sı Hı zı /

Ye ter siz li ğin  Mak si mum Hı zı

Ye ter siz lik olan ka pak ta ki ye ter siz lik akı mı nın
hac mi ya ni re gür ji tan ha cim (RH) de he sap la na bi -
lir. Bu yön tem de ye ni tek no lo jik ci haz lar da oto-
 ma tik ola rak ya pı la bil mek te dir (Şe kil 12-28, Bkz.
Ka pak Has ta lık la rı).

RH = RO A X Ka pak Ye ter siz li ği Akı mı nın VTI

İzo vo lu mik Kon trak si yon Sı ra sın da Sol 
Ven tri kül de ki Ba sınç De ği şik lik le ri 
(dP/dt)’nin He sap lan ma sı

Sol ven tri kül için de ki ba sın cın ar tış hı zı nı gös te rir,
sol ven tri kül kon trak ti li te si ni gös te ren in deks ler den
bi ri dir. Kalp ka te te ri zas yo nu ile öl çü len de ğer ile
uyum lu so nuç lar el de edi lir. Con ti nu ous-wa ve
Dopp ler ile kay de di len mit ral ye ter siz li ği akı mın -
dan he sap la na bi lir. İzo vo lu mik kon trak si yon sı ra -
sın da sol at ri yum ba sın cın da de ği şik lik ol maz, bu
sı ra da kay de di len mit ral ye ter siz li ği akı mın da ki de-
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 ği şik lik ler dP/dt’ yi yan sı tır, mit ral ye ter siz li ği hı zın-
 da ki ani ar tış lar kon trak ti li te nin art tı ğı nı gös terir.
Mit ral ye ter siz li ği akı mın dan de ği şik za man lar da
öl çü len akım hız la rı olan V1 ve V2 ile ara la rın da ki
za man far kı (Z) bi li ni yor ise aşa ğı da ki for mül ile he-
 sap la na bi lir.

dP/dt = 4 (V22 – V12) / Z

Vas kü ler Re zis tan sın He sap lan ma sı

Sis te mik ve pul mo ner vas kü ler re sis tans he sap la -
ma la rı aşa ğı da be lir til miş tir.

Sis te mik Vas kü ler Re zis tans
He sap lan ma sı (SVR)

Mit ral ye ter siz li ği akı mı nın hı zı ve sol ven tri kül
çı kış yo lu akı mı nın VTI de ğer le ri kul la nı la rak
aşa ğı da ki for mül ile he sap la nır, çı kan de ğe rin
0.27’den bü yük bu lun ma sı, SVR’ ın 14 Wo od üni-
 te sin den bü yük ol du ğu nu gös te rir.

SVR = Mit ral Ye ter siz li ği Akım Hı zı / 
Sol Ven tri kül Çı kış Yo lu VTI

Pul mo ner Vas kü ler Re zis tans
He sap lan ma sı (PVR)

Kar di yo pul mo ner has ta lık lar da te da vi yi be lir le -
mek açı sın dan önem li bir pa ra met re dir. Tri küs -
pid ye ter siz li ği akı mı nın hı zı pul mo ner sis to lik
ba sın cı nın, sağ ven tri kül çı kış yo lu nun VTI’ı da
pul mo ner akı mın he sap lan ma sın da kul la nı lır. Bu
ve ri ler esas alı na rak aşa ğı da ki for mül ile pul mo -
ner vas kü ler re zis tans he sap la na bi lir.

PVR = (Tri küs pid Ye ter siz li ği Akım Hı zı / 
Sağ Ven tri kül Çı kış Yo lu VTI ) X 10 + 0.16

Pul mo ner De bi nin Sis te mik De bi ye 
Ora nı nın He sap lan ma sı (QP/QS)

Şant lı kon je ni tal kalp has ta lık la rın da te da vi yi
yön len di ren pa ra met re ler den bi ri si dir. İn tra kar -

di yak şant var lı ğın da şan tın bü yük lü ğü, pul mo -
ner kan akı mı nın sis te mik kan akı mı na oran lan -
ma sı ile be lir le nir (Şe kil 12-29). Bu amaç la
pul mo ner ka pak üze rin de atım hac mi he sap la na -
rak aort ka pa ğı üze rin de he sap la nan atım hac mi -
ne oran la nır. QP/QS > 1.5 ise şan tın he mo di na mik
ola rak önem li ol du ğu ka bul edi lir.

Qp/Qs= Sağ ventrikül çıkış yolu alanı XPVTI/ Sol
ventrikül çıkış yolu alanı XAVTI

formülü ile hesaplanır.

Sis to lik Fonk si yon la rın He sap lan ma sı

Eko kar di yog ra fi ile kal bin sis to lik fonk si yon la rı -
nı gös te ren bir çok pa ra met re öl çü le bi lir;
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Şekil 12-29. Pulmoner debinin sistemik debiye oranının
(QP/QS) hesaplanması. Parasternal uzun eksen kesitinde
sistolde sol ventrikül çıkış yolu çapı (A) ölçülerek sol ven-
trikül çıkış yolu alanı (A/2)2 X π formülü ile hesaplanır. Pa-
rasternal kısa eksen kesitinde sağ ventrikül çıkış yolu çapı
(P) ölçülerek sağ ventrikül çıkış yolu alanı (P/2)2 X π he-
saplanır. Aort akım hızının hız zaman integrali (AVTI) ile
pulmoner akımın hız zaman integrali de (PVTI) ölçüldük-
ten sonra Qr/Qs: Sağ ventrikül çıkış yolu alanı x AVTI for-
mülü ile hesaplanır.

Şekil 12-28. Mitral yetersizliğinin alanı ve hacminin PISA yöntemi ile hesaplanması. a. Mitral yetersizliği renkli Doppler ile
görüntülenir b. Görüntü büyütülerek PISA’nın yarıçapı ölçülür (r) c. Mitral yetersizliği akımının maksimum hızı continuous
wave Doppler ile kaydedilir, elde edilen veriler yukarıda verilen formüllere uygulanarak yetersizliğin olduğu alan ve regür-
jitan hacim hesaplanabilir.



Sol Ven tri kül Ejek si yon Frak si yo nu (EF)

Glo bal sol ven tri kül fonk si yo nu nun en iyi gös ter -
ge si ejek si yon frak si yo nu dur. Ba sit ta nım la sol ven-
 tri kü lün her kon trak si yo nun da pe ri fe re atı lan
di yas tol so nu kan hac mi ni gös te rir. Kalp has ta lık -
la rı nın tü mün de kli nik gi diş ve prog no zun önemli
bir gös ter ge si, te da vi açı sın dan da yol gös te ri ci dir.
Nor mal sı nır lar da ka bul edi len EF de ğe ri ≥% 55’dir;
% 45–54 ha fif, % 30–44 or ta ve < % 30 cid di sol ven-
 tri kül sis to lik dis fonk si yo nu nu gös te rir. Si met rik
ka sı lan ve böl ge sel du var ha re ket bo zuk lu ğu ol ma-
 yan ven tri kül ler de sol ven tri kü lün mit ral ka pak uç-
 la rın dan ge çen mid-ven tri kü ler M-mod ke si tin den
Te ic holz for mü lü ile he sap la nır (Şe kil 12-2). İs ke mi
ve ya ge çi ril miş mi yo kard in fark tü sü ne de niy le böl-
 ge sel du var ha re ket bo zuk lu ğu olan ven tri kül ler de
ise api kal dört boş luk gö rün tü lerin den sol ven tri -
kü lün di yas tol ve  sis tol so nu ha cim le ri kul la nı la -
rak Simp son me to du ile he sap la nır (Şe kil 12-30).

Te ic holz for mü lü ile EF
EF = (EDD2 – ESD2) / EDD2

(EDD = sol ven tri kü lün di yas tol so nu ça pı, 
ESD = Sol ven tri kü lün sis tol so nu ça pı)

Simp son me to du ile EF
EF = (EDV – ESV) / EDV

(EDV = Sol ven tri kü lün di yas tol so nu hac mi, 
ESV = Sol ven tri kü lün sis tol so nu hac mi)

Frak si yo nel Kı sal ma (FS)
Sol ven tri kü lün her kon trak si yo nun da mey da na
ge len çap de ği şik lik le ri nin yüz de si dir, na di ren kul-
 la nı lır, aşa ğı da ki for mül le he sap la nır (Şe kil 12-2).

FS = (EDD – ESD) / EDD
(EDD = Sol ven tri kü lün di yas tol so nu ça pı, 

ESD = Sol ven tri kü lün sis tol so nu ça pı)

Atım Hac mi

He mo di na mik de ğer len dir me bö lü mü ne ba kı -
nız.

Mi yo kard Do ku su nun ve Mit ral Anu lu su nun 
Sis to lik Hı zı

Mit ral anu lu su nun do ku Dopp ler ile öl çü len sis-
 to lik kom po nen ti, EF ve bir çok kar di yo vas kü ler
has ta lı ğın kli nik sey ri ve prog no zu açı sın dan yol
gös te ri ci dir.

Di yas to lik Fonk si yon la rın De ğer len di ril me si

Kalp fonk si yon la rı nın de ğer len di ril di ği eko kar di -
yog ra fik in ce le me nin önem li bir kom po nen ti dir.
Di yas to lik fonk si yon la rın de ğer len di ri le bil me si
için di yas tol fiz yo lo ji si nin an la şıl ma sı ge re kir. Kalp
ye ter siz li ği bu lu nan has ta la rın % 50’sin de sis to lik
fonk si yon lar ko run muş ol ma sı na rağ men ge li şen
kalp ye ter siz li ği tab lo su, di yas to lik fonk si yon la rın
bo zuk ol ma sı ile izah edil mek te dir.

Di yas tol Fiz yo lo ji si
İs ti ra hat te ve eg zer siz de, sol ven tri kü lün di yas tol -
de ye te rin ce dol ma sı ve bu sı ra da di yas to lik do luş
ba sınç la rın da ar tış ol ma ma sı, nor mal di yas to lik
fonk si yon ola rak ta nım la nır. Di yas tol baş lı ca iki
faz dan olu şur, izo vo lu mik re lak sas yon ve do luş
fa zı. Do luş fa zı da 3 aşa ma da ger çek le şir: a. Er ken
Hız lı Do luş Fa zı, di yas to lün bi rin ci fa zı dır, ven tri -
kül do lu şu nun % 70-80’i bu faz da ger çek le şir, sol
at ri yum ve sol ven tri kül ara sın da ki ba sınç far kı ta-
 ra fın dan yö ne ti lir. Pul sed-wa ve Dopp ler sin ya li -
nin, di yas tol de  açı lan mit ral küs pis le ri nin ucu na
yer leş ti ril me si ile kay de di len “E” dal ga sı ile tem sil
edi lir. Bu fa zı et ki le yen fak tör ler; mi yo kar dın re-
 lak sas yo nu, elas tik li ği ve kon trak ti li te si, di yas to lik
sert li ği (“s tiff nes s– elas tan ce ”), sol at ri yum ba sın cı,
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Şekil 12-30. Simpson metodu ile ejeksiyon fraksiyonu (EF) hesaplanması. Sol ventrikülden her kontraksiyonda perifere atı-
lan kan hacmi, sol ventrikülün diyastol sonu hacmi kadardır ve bu değer global sol ventrikül fonksiyonunun en iyi göster-
gesidir. Simpson metodu ile hesaplanan EF, hacim ölçümleri esasına dayanır, sol ventrikülün sistol (ESV) ve diyastol sonu
(EDV) hacimleri diskler esasına göre hesaplanarak EF belirlenir.



ven tri kül le rin bir bir le ri ile et ki le şi mi, pe ri kar dın
sı nır la yı cı özel li ği, pul mo ner ven le rin özel lik le ri ve
mit ral ka pak ala nı dır. b. Di as ta sis, di yas to lün sol
at ri yum ve sol ven tri kül ba sınç la rı nın eşit len di ği
fa zı dır, ven tri kül do lu şu nun % 5’i bu faz da ger çek-
 le şir, ta şi kar di ol du ğun da bu faz kı sa lır. c. At ri yal
kon trak si yon (sis tol) fa zı, sol at ri yum ba sın cı art-
 mak sı zın sol ven tri kül do lu şu nun % 15-25’i nin
ger çek leş ti ği faz dır. PR sü re si, at ri yu mun inot ro -
pi si, at ri yal pre lo ad ve af ter lo ad, oto nom sis tem
ak ti vi te si ve kalp hı zın dan et ki le nir. Dopp ler eko-
 kar di yog ra fi ile kay de di len mit ral di yas to lik akım
ör ne ğin de “A ” dal ga sı ile tem sil edi lir (Şe kil 12-31).

Di yas to lik Dis fonk si yo nun Sı nıf la ma sı

a. Di yas to lik fonk si yo nun en önem li kom po nent -
le ri sol ven tri kül re lak sas yo nu ve sert li ği dir (“stiff -
nes s– elas tan ce ”). Sağ lık lı kalp ler de eg zer siz
sı ra sın da er ken di yas tol de ki re lak sas yon sı ra sın da
sol ven tri kül ba sınç la rı dü şer, sol at ri yum ba sın cı
art mak sı zın sol at ri yum ve sol ven tri kül ba sınç far -
kı yük se lir ve sol ven tri kül do lu şu ar tar. Sol ven tri-
 kül re lak sas yo nu bo zul du ğun da, sol at ri yum
ba sın cı he nüz art ma mış, sol ven tri kül ba sın cı da
ha fif art mış ise, sol at ri yum ve sol ven tri kül ba sınç
far kı aza lır, er ken di yas to lik do lu şun hı zı aza lır,
sü re si uzar. Er ken di yas tol de sol at ri yum bo şal -
ma sın da ya vaş la ma ya ne den olan bu sü reç at ri yal
pre lo adu art tı rır ve at ri yal kon trak si yon fa zın da ki
sol ven tri kül do lu şu ar tar. Dopp ler eko kar di yog -
ra fi ile kay de di len mit ral di yas to lik do luş pa ter -
nin de “re lak sas yon bo zuk lu ğu ” de ni len, E dal ga sı
hı zı nın azal dı ğı, A dal ga sı nın hı zı nın art tı ğı ve E/A
ora nı nın azal dı ğı bir akım pa ter ni or ta ya çı kar. b.
Sol at ri yum ba sınç la rı art ma ya baş la dı ğın da, sol
at ri yum ve ven tri kül ara sın da ki ba sınç far kı tek rar

es ki ha li ni alır, sol ven tri kül do lu şun da yi ne E dal -
ga hı zı nın yük sek, A dal ga hı zı nın da ha dü şük ol-
 du ğu ve E/A ora nı nın nor ma le dön dü ğü bir
kon fi gü ras yon or ta ya çı kar, “p sö do nor ma li zas -
yon” ola rak ad lan dı rı lan bu du rum da E dal ga sı -
nın de se le ras yon za ma nı nor mal, ya ni sol
ven tri kül di yas to lik do lu şu nun sü re si nor mal sı-
 nır lar da dır . c. Sol ven tri kü lün pa sif di yas to lik sert-
 li ği nin art ma sı ve sol at ri yum ba sınç la rı nın da ha
da art ma sı ile E dal ga sı hı zı da ha da ar tar, at ri yal
af ter lo ad yük se lir, A dal ga sı nın hı zı aza lır. Bu du-
 rum da sol ven tri kül di yas to lik do lu şu sı ra sın da sol
ven tri kül ba sınç la rı ani den yük sel di ği için E dal-
 ga sı nın de se le ras yon za ma nı kı sa lır. “Res trik tif
pa ter n” adı ve ri len bu di yas to lik do luş ör ne ğin de
E/A ora nı ile ri de re ce de yük sek bu lu nur.

Sö zü edi len di yas to lik do luş pa tern le ri pul sed-
wa ve Dopp ler eko kar di yog ra fi ile gö rün tü le ne bi -
lir ve teş his edi le bi lir, an cak bu yön tem pre lo ad
ba ğım lı dır ve do la şan kan hac mi nin art tı ğı du rum-
 lar da yan lış de ğer len dir me le re yol aça bi lir. Bu ne-
 den le, do ku Dopp ler gö rün tü le me (“Tis su e
Dopp ler Ima ging-TDI ”), pre lo ad fak tö rün den ba-
 ğım sız ola rak sol ven tri kül re lak sas yo nu nu de ğer -
len dir me de kul la nı lır. Bu yön tem ile mit ral ka pak
anu lu su se vi ye sin de ki mi yo kar dın do ku hız la rı in-
 ce le nir ve di yas to lik do ku ha re ket le ri E’ ve ya e’, A’
ve ya a’ dal ga la rı ola rak ad lan dı rı la rak, E’/A’ ve
E/E’ oran la rı de ğer len di ri le rek kalp ye ter siz li ği
olan has ta lar da di yas to lik fonk si yon lar in ce le nir.
Pul sed-wa ve Dopp ler ile kay de di len E dal ga hı zı -
nın, do ku Dopp ler ile kay de di len E’ hı zı na ora nı
(E/E’), do luş ba sınç la rı nın art tı ğı nı gös te ren non-
in va zif bir pa ra met re dir. Sol ven tri kül di yas to lik
do lu şu nun fiz yo lo jik ve pa to lo jik özel lik le ri Şe kil
12-32’de özet len miş tir.
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Şekil 12-31. Mitral diyastolik akımının pulsed-wave Doppler ile kayıt örneği. Sistol sonunda aort kapağının kapanması
(Ac) ile birlikte diyastol başlar. Diyastol başında henüz mitral akımı başlamadan önceki dönem izovolumetrik relaksasyon
dönemidir (IVRT) (Normal değer: 70 – 90 msn), bunu mitral diyastolik erken doluş dalgası olan E dalgası izler, sol ventri-
kül ve atriyumun basınçlarının kısmen eşitlendiği dönemde mitral kapağı hafif bir kapanma hareketi yaparken atriyal kont-
raksiyon gerçekleşir ve sol atriyum içindeki kanın bir kısmı da bu sırada sol ventriküle dolarak A dalgasını oluşturur. DT: E
dalgasının deselerasyon zamanı, E dalgasının maksimumdan 0’a inmesi için geçen süredir (Normal değer: 160–240 msn).



Not: Eko kar di yog ra fi gö rün tü le ri, Prof. Dr.
Zeh ra Buğ ra ’nın so rum lu ol du ğu İs tan bul Üni-
 ver si te si, İs tan bul Tıp Fa kül te si, Kar di yo lo ji
Ana bi lim Da lı, Eko kar di yog ra fi La bo ra tu arı Ar-
 şi vi ’n den alın mış tır.
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Şekil 12-32. Normal sağlıklı birey ve diyastolik disfonksiyonu olan hastalardan kaydedilmiş mitral diyastolik akımları ve mit-
ral anulusundan kaydedilen doku Doppler görüntüleme örnekleri. Mo: Mitral kapağının açılması, Mc: Mitral kapağının ka-
panması, E: mitral diyastolik erken hızlı doluş akımı, A: atriyal kontraksiyon, atriyal doluş dalgası, E’(e’): Mitral anulusundan
doku Doppler ile kaydedilen erken diyastolik doku hızı, A’(a’): Doku Doppler geç diyastolik doku hızı 
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GGÖÖ  ĞĞÜÜSS  RRÖÖNNTT  GGEE  NNOOGG  RRAA  FFİİSSİİ

Gö ğüs rad yog ra fi si kar di yo vas kü ler ve ak ci ğer
has ta lık la rı ile il gi li çok sa yı da ana to mik ve fiz yo -
lo jik bil gi sağ lar. Gö ğüs rönt ge nog ra mı ko lay ve
hız lı uy gu la na bi lir ol ma sı, ta şı na bi lir ci haz lar la
has ta ba şın da da ger çek leş ti ri le bil me si ve nis pe ten
dü şük ma li ye ti ile kalp has ta lık la rı nın de ğer len di -
ril me sin de te mel test ler ara sın da yer al mış tır. Do -
la yı sıy la, da ha de tay lı ve has sas gö rün tü le me
yön tem le ri nin kli nik uy gu la ma ya gir me si gö ğüs
rönt ge nog ra fisinin öne mi ni azalt ma mış tır. 

Tek nik Özel lik ler

Gö ğüs rönt ge nog ra mı ge nel lik le fron tal (pos te ro-
an te ri or; PA) ve la te ral po zis yon lar da alı nır. Fron tal
gra fi has ta nın yü zü film ka se ti ne dö nük ve rad yas -
yon kay na ğı ar ka da ola cak şe kil de (pos te ro-an te ri -
or) çe ki lir. La te ral gra fi de ise has ta nın sol ya nı film
ka se di ne doğ ru dö nük tür. Te le rönt ge nog ra fi ola rak
isim len di ri len gö ğüs gra fi si 180 cm’ den çe ki lir iken
stan dart gö ğüs rönt ge nog ra mın da (çe kim me sa fe si
100 cm ci va rın da dır. PA ak ci ğer gra fi sin de kalp göl-
 ge si ol du ğun dan bi raz da ha bü yük gö rü lür; an cak
ak ci ğer  ve iliş ki li ya pı la rı de ğer len dir mek için bu
yön tem da ha uy gun dur. Sol ve ya sağ ob lik gra fi le -
re na di ren ih ti yaç du yu lur. Baş ta sol at ri yum ol mak
üze re kar di yak ya pı la rın özo fa gu sa bas kı la rı nın
araş tı rıl dı ğı bar yum lu gra fi le re de es ki si ka dar sık
mü ra ca at edil me mek te dir. Ta şı na bi lir ci haz lar ile
el de edi len gö ğüs gra fi le ri ge nel lik le (hem tek nik,
hem de has ta nın ye ter li ins pi ras yon ya pa ma ma sı
se be biy le) op ti mal ka li te de de ğil dir. Ge nel lik le ya -
tar ken alı nan bu gra fi ler de kalp ol du ğun dan da ha
bü yük gö rü lür; ya tar po zis yon se be biy le pul mo ner
kan akı mı nın da ğı lı mı de ğiş miş tir. Do la yı sıy la has -
ta ba şın da ve ya tar po zis yon da alı nan gö ğüs gra fi -
le rin de il gi li hu sus lar dik ka te alın ma lı ve el de
edi le cek bil gi le rin sı nır lı ola bi le ce ği unu tul ma ma -
lı dır. Has ta ba şı çe kim le ri ve özel amaç lar la alı nan
gra fi ler dı şın da gö ğüs rönt ge nog ra mı ayak ta ve

has ta ya de rin ins pir yum yap tı rı la rak çe ki lir. İnspir -
yu mun ya pıl ma ma sı ve ye ter siz ol ma sı du ru mun -
da yan lış lık la kar di yo me ga li ve/ve ya pul mo ner
vas kü la ri te de ar tış ka na ati ne va rı la bi lir. 

Gö ğüs Rönt ge nog ra fisinin Kar di yo vas kü ler 
Has ta lık lar da ki Ye ri

Gö ğüs rönt ge nog rafisi kar di yo vas kü ler has ta lık -
lar da de ğer li bil gi ler ve re bi lir. Söz ko nu su bil gi ler
ana to mik (kalp ve iliş ki li ya pı la rın ya pı sal de ği -
şik lik le ri) ve ya fonk si yo nel (pul mo ner ve nöz ve -
ya ar te ri yel hi per tan si yon vs) ola bi lir. Di ğer
yan dan ak ci ğer pa ran ki mi ne ait de ği şik lik ler
(pul mo ner em bo li bul gu la rı, pnö mo ni, pnö mo to -
raks vs) do lay lı ve ya doğ ru dan kar di yo vas kü ler
sis tem has ta lık la rı ile iliş ki li dir. Aort ko ark tas yo -
nu na işa ret eden kos ta çen tik len me le ri ve ya at ri -
yal sep tal de fek ti tak lid eden düz sırt sen dro mu
gi bi ke mik ano ma li le ri de ba zen kalp has ta lık la rı
ile iliş ki li ola bi lir. Do la yı sıy la, gö ğüs rönt ge nog -
ra mın da ki bul gu lar bel li bir sı ra ve dü zen için de
sis te ma tik ola rak de ğer len di ril me li, sa de ce kalp
ve bü yük da mar la ra odak la nıl ma ma lı dır. Di ğer
yan dan, her han gi bir pa to lo jik bul gu nun var lı -
ğın da (ön ce den çe kil miş ise) ön ce ki gra fi ler le mu -
ka ye se edi le rek prog res yon de ğer len di ril me li dir.
Di ğer in ce le me yön tem le rin de ol du ğu gi bi, ak ci -
ğer gra fi si bul gu la rı de ğer len di ri lir ken kli nik be-
 lir ti ve bul gu lar da dik ka te alın ma lı ve söz
ko nu su bul gu lar la ko re las yo nun olup ol ma dı ğı
be lir len me li dir.

Nor mal Ak ci ğer Gra fi sin de
Kar di yo vas kü ler Bul gu lar

Sağ lık lı bir in san da kalp ve bü yük da mar la rın si -
lü eti ki şi nin fi zik ya pı sı na (ki foz, skol yoz vs) gö -
re ba zı de ği şik lik ler gös te re bi lir. Kı sa boy lu ve
obez ki şi ler de kalp ya tık, uzun boy lu as te nik ya -
pı lı şa hıs lar da ise di key (dam la kalp) gö rü lür.
Kal bin sağ ta ra fı nı yu ka rı dan aşa ğı ya doğ ru çı -
kan aor ta, azi gos ve ni, sü pe ri or ve na ka va ve sağ
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at ri yum ya par. Kalp göl ge si nin yu ka rı da ki sı nı rı
ar kus aor ta ta ra fın dan çi zi lir. Kal bin sol ta ra fı yu -
ka rı dan aşa ğı ya doğ ru ar kus aor ta, pul mo ner ar -
ter, sol at ri yum apen dik si ve sol ven tri kül
kav sin den mü te şek kil dir (Şe kil 13-1). Sol la te ral
gra fi de ön ta ra fı yu ka rı dan aşa ğı ya doğ ru ar kus
aor ta, sağ at ri yum apen dik si ve sağ ven tri kül
oluş tu rur; ar ka ta ra fı ise yu ka rı dan aşa ğı ya doğ -
ru sol at ri yum ve sol ven tri kül mey da na ge ti rir
(Şe kil 13-2). 

Ak ci ğer vas kü la ri te si ve ana pul mo ner ve dal-
 la rı nın ge niş li ği alt ta ya tan kalp has ta lı ğı na ilişkin
ipuç la rı ve rir. Nor mal ak ci ğer gra fi sin de pul mo -
ner vas kü la ri te nin yo ğun lu ğu san tral ke sim den
pe ri fe re doğ ru git tik çe aza lır; ay rı ca alt zon lar da -
ki vas kü la ri te üst zon la ra gö re baş lı ca yer çe ki mi -
nin et ki si ile da ha be lir gin dir.  

Gö ğüs Rönt ge nog ra fisinin De ğer len di ril me si

Gra fi nin uy gun şart lar da çe kil di ği nin te yi di:
Her in ce le me de ol du ğu gi bi ta rih, has ta nın kim-
 lik bil gi le ri vs kon trol edil dik ten son ra gö ğüs
rönt ge nog ra mı nın çe kim ka li te si de net len me li dir.
Ön ce lik le rad yas yon do zu nun uy gun olup ol ma -
dı ğı kon trol edil me li dir. Uy gun doz la çe kil miş bir
gra fi de ser vi kal ver teb ra la rın ve kıs men kalp ar -
ka sın da ki dor sal ver teb ra la rın se çi le bil me si ge -
rek li dir. Az doz ve ril di ğin de di yaf rag ma ve
si nüs ler se çi le mez ve pul mo ner vas kü la ri te ol du -
ğun dan da ha be lir gin olur. Ge re ğin den faz la doz
uy gu la na rak çe kil miş ak ci ğer gra fi le rin de ise vas -
kü ler iz ler ve ak ci ğer ya pı la rı si li nir. Di ğer yan-
 dan, kalp içi “le ad” le rin yer le ri nin kon tro lü
ama cıy la çe ki len gra fi ler de “le ad” le rin gö rü le bil -
me si için ge nel lik le nor mal den da ha yük sek doz
uy gu lan ma sı ge re kir. Yu ka rı da da ifa de edil di ği
gi bi gö ğüs gra fi si ins pir yum yap tı rı la rak çe ki lir.
İyi bir ins pir yum da 9-10 ar ka kos ta gö rü le bil me -

li dir Da ha ho ri zon tal sey re den ve da ha be lir gin
gö rü len kosta lar pos te ri or kos ta lar dır. Kon trol
edil me si ge re ken di ğer bir özel lik çe kim sı ra sın da
has ta nın ro tas yon yap ma dan tam bir PA po zis -
yon da du rup dur ma dı ğı dır. Bu nun için kla vi ku -
la la rın me di al uç la rı nın or ta hat ta (ver teb ra la rın
spi nal çı kın tı la rı na) eşit me sa fe de olup ol ma dık -
la rı na ba kı lır. Söz ko nu su si met ri nin ol ma dı ğı
eğik du ruş ta el de edi len gra fi ler de bü yük da mar-
 lar ve kalp bü yük lü ğü yan lış de ğer len di ri lir. 

Kal bin bü yük lü ğü, lo ka li zas yo nu ve kon tür le -
ri nin de ğer len di ril me si: Kal bin ho ri zon tal ge niş -
li ği nin göğ sün en ge niş ye rin de kos ta la rın iç
ke nar la rın dan öl çü len ge niş li ğe ora nı kar di yo to -
ra sik in deks ola rak ad lan dı rı lır. Kar di yo to ra sik
in dek sin 0.5’den bü yük ol ma sı kar di yo me ga li yi
gös te rir. An cak söz ko nu su öl çü mün bir çok pa ra-
 met re den (has ta nın ye ter li ins pi ras yon yap ma -
ma sı, gö ğüs anor mal lik le ri, ak ci ğer has ta lık la rı
vs) et ki len me si se be biy le gö ğüs rönt ge nog ra mın -
da ki kar di yo me ga li nin ger çek kar di yo me ga li ile
ko re las yo nu –ö zel lik le sı nır de ğer ler de- yük sek
de ğil dir. Di ğer yan dan be lir gin sol ven tri kül hi -
per tro fi si ve apek sin çe şit li se bep ler le so la doğ ru
yer de ğiş tir me si de kar di yo me ga li gö rü nü mü ne
yol aça bi lir. Di ğer ta raf tan, am fi zem se be biy le ak-
 ci ğer pa ran ki min göl ge si nin ge niş le me si ha lin de
ve as te nik in san lar da kalp göl ge si ol du ğun dan
da ha kü çük gö rü le bi lir. Kar di yo me ga li kal bi bü -
yü ten bir çok du rum da (is ke mik ve non-is ke mik
kar di yo mi yo pa ti ler, ka pak has ta lık la rı vs) gö rü le -
bil mek le bir lik te, vo lüm yü kü (aort ye ter siz li ği,
mit ral ye ter siz li ği vs) mey da na ge ti ren hal ler de
di ğer et yo lo ji le re gö re da ha be lir gin dir. At ri yum -
la rın ge nel lik le ka pak has ta lık la rı na bağ lı ola rak
be lir gin şe kil de ge niş le me le ri de kar di yo me ga li -
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Şekil 13-1. Pos te ro-an te ri or gö ğüs rönt ge nog ra fisinde kalp
kon tur la rı nı mey da na ge ti ren olu şum lar gö rül mek te dir.Kal -
bin sağ kon tu ru yu ka rı dan aşa ğı ya doğ ru ve na azi goz, çı -
kan aor ta, ve na ka va sü per ior ve sağ at ri yum ta ra fın dan
oluş tu ru lur. Kalp göl ge si nin sol ta ra fı nı ise yu ka rı dan aşa-
 ğı ya doğ ru aort to pu zu, pul mo ner ko nus, sol at ri yum apen-
 dik si ve sol ven tri kül be lir ler.

Şekil 13-2. Sol la te ral gö ğüs rönt ge nog ra fisinde kalp kon-
 tur la rı nı mey da na ge ti ren olu şum lar gö rül mek te dir. Kal bin
ön kon tu ru nu yu ka rı dan aşa ğı ya doğ ru ar kus aor ta, sağ at-
 ri yum apen dik si ve sağ ven tri kül oluş tu rur. Bu po zis yon da
kal bin ar ka ta ra fın da yu ka rı da sol at ri yum, aşa ğı da ve di-
 yaf ram la kom şu böl ge de sol ven tri kül yer alır.



ye yol aça bi lir. Pul mo ner vas kü la ri te nin du ru mu
kar di yo me ga li nin et yo lo ji ne iliş kin ipuç la rı ve re -
bi lir. Eps te in ano ma li si gi bi sağ kalp boş luk la rı -
nın ge niş le me sin den kay nak la nan ve pul mo ner
de bi nin azal ma sı ile sey re den has ta lık lar da pul-
 mo ner vas kü la ri te nor mal ve ya azal mış iken, sol
kalp ye ter siz li ği nin eş lik et ti ği kar di yo me ga li ge -
nel lik le çe şit li de re ce ler de pul mo ner ve nöz hi per-
 tan si yon bul gu la rı ile bir lik te dir. 

Kar di yo me ga li gö rü nü mü ne yol açan di ğer
bir has ta lık be lir gin pe ri kard efüz yo nu dur. Bu
du rum da kal bin sağ ve sol kon tür le ri düz le şir,
kar di yof re nik si nüs le rin açı sı ar tar. Kal be ya kın
ve ya iliş ki li kis tik ve tü mö ral olu şum lar da kar -
di yo me ga li ye yol açar (Şe kil 13-3). 

Kalp kon tur la rı ile il gi li de ği şik lik ler ba zı has -
ta lık la rı dü şün dü rür. En sık rast la nan de ği şik lik
sol ven tri kül apek si nin sol ven tri kül hi per tro fi si
ve/ve ya di la tas yo nu ile so la ve aşa ğı ya doğ ru yer
de ğiş tir me si dir. Sağ ta ra fın be lir gin ge niş le me si
ile bir lik te (sol at ri yum apen dik si nin düz leş me si
ve pul mo ner ko nu sun be lir gin leş me si ne bağ lı
ola rak) kalp göl ge si nin sol ta ra fı nın düz leş me si
mit ral dar lı ğı has ta la rın da rast la nan ti pik gö ğüs
gra fi si gö rün tü sü dür. Kal bin sol kon tu run da dı şa
doğ ru ay rı bir kon tur mey da na ge ti re cek şe kil de
ge niş le me le re (“bul gin g”) sol ven tri kül anev riz -
ma la rın da rast la nır; bu tür ge niş le me le re ge nel -
lik le kal si fi kas yon da eş lik eder. Gö ğüs
rönt ge nog ra mın da kalp göl ge si nin “co eur en sa -
bot” ola rak ad lan dı rı lan ayak ka bı bo tu şek lin de ki
ge niş le me si “Fal lo t” tet ra lo ji si için ti pik tir. Kal bin
üst kıs mın da med yas te nin ge niş le me si çı kan aor -
ta ve aort ar ku sun da ki anev riz ma tik ge niş le me -
le ri dü şün dür me li dir. 

Deks tro kar di kal bin sağ ta raf ta yer al ma sı du-
 ru mu dur. Deks tro kar di di ğer iç or gan la rın da ak -
si is ti ka met te yer al ma sı ha liy le bir lik te olur sa
“si tus in ver sus la bir lik te deks tro kar di ”, vi se ral or-
 gan la rın ve at ri yum la rın nor mal po zis yon da ol-
 ma sı ile bir lik te gö rü lür se “si tus so li tus la bir lik te
deks tro kar di ” söz ko nu su dur. Son du rum da aort
to pu zu ve mi de ha va sı sol ta raf ta dır. Kon je ni tal
kalp has ta lı ğı ih ti ma li deks tro kar di nin si tus in-
 ver sus ile bir lik te ol du ğu du rum da dü şük, deks -
tro kar di nin si tus so li tu sa eş lik et me si ha lin de ise
yük sek tir. 

Ki foz, skol yoz ve gö ğüs de for mi te le ri (pek tus
ka ri na tum, pek tus eks ka va tus vs) kalp göl ge si ve
vas kü ler ya pı la rın nor mal gö rü nüş le ri ni de ğiş ti -
rir; bu has ta lar da gö ğüs rönt ge nog ra mı de ğer -
len di ri lir ken il gi li hu sus dik ka te alın ma lı dır. 

Kalp göl ge sin de dan si te de ği şik lik le ri: Gö ğüs
rönt ge nog ra mın da kal göl ge sin de ki yo ğun luk
de ği şik lik le ri ge nel lik le fark lı ya pı la rın kal si fi -
kas yo nu ile il gi li dir. Ge nel lik le mit ral dar lı ğın da
rast la nan ve sağ at ri yum sı nı rı na kom şu lo ka li -
zas yon da ikin ci bir kon tür oluş tu ran de ği şik lik
sol at ri yum bü yü me sin den kay nak la nır. Kalp ka-
 pak la rı na ait kal si fi kas yon lar ge nel lik le mit ral ve
aort ka pak la rı ile iliş ki li dir. PA ve la te ral po zis -
yon lar da ki lo ka li zas yon la rı ile han gi ka pa ğa ait
ol duk la rı an la şı lır. Ko ro ner ar ter le rin kal si fi kas -
yon la rı ko ro ner ar ter has ta lı ğı nı dü şün dür me li ve
da ha ke sin bil gi ve ren tet kik ler plan lan ma lı dır.
Yu ka rı da da bil di ril di ği gi bi sol ven tri kül anev -
riz ma la rı ve kis tik olu şum la rı da sık lık la kal si fi ye
olur lar. Ge niş mi yo kard in fark tü sü ne bağ lı ola -
rak da geç dö nem de mi yo kar di yal kal si fi kas yon -
lar gö rü le bi lir. Kal bi çe pe çev re kıs men ve ya
ta ma men sa ran kal si fi kas yon ge nel lik le kons trik -
tif pe ri kar dit ile iliş ki li dir. Üst me di as ten ve ar -
kus aor ta lo ka li zas yo nun da ki kal si fi kas yon lar
ge nel lik le yaş lı lar da hi per tan si yon ve/ve ya ate -
rosk le roz ze mi nin de mey da na ge lir ler. Me di as -
ten ve pe ri kard boş lu ğun da ha va gö rül me si
(pnö mo me di as ti num, pnö mo pe ri kar di yum) ge -
nel lik le il gi li böl ge le ri içe ren in va zif gi ri şim ler ve -
ya trav ma son ra sı gö rü lür. 

Kalp boş luk la rı nın ay rı ay rı de ğer len di ril me si:
Ge liş miş gö rün tü le me yön tem le ri nin ak si ne kalp
boş luk la rı nın ay rın tı lı in ce le me si gö ğüs rönt ge -
nog ra mın da müm kün ol ma mak la be ra ber, ba zı
bul gu lar il gi li kalp oda cı ğı nın ge niş le di ği ne işa -
ret ede bi lir. 

Sağ at ri yum ge nel lik le pul mo ner hi per tan si -
yon ve sağ ven tri kül hi per tro fi si ve/ve ya di la tas -
yo nu ze mi nin de ge niş ler. Do la yı sıy la pul mo ner
ar ter ve sağ ven tri kül di la tas yo nu nun bul gu la rı
ha kim dir. Kal bin sağ ke na rın da ge niş le me ve be-
 lir gin leş me gö rü le bi lir. İzo le sağ atr yum ge niş le -
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Şekil 13-3. Pe ri kard tam po na dı bu lu nan bir has ta nın PA
rönt ge nog rafisi. Be lir gin kar di yo me ga li ile bir lik te kal bin
kon tur la rı her iki ta raf ta da düz leş miş tir. Be lir gin kar di yo -
me ga li ye kar şı lık pul mo ner vas kü la ri te de önem li bir de ği -
şik li ğin ol ma ma sı kalp ye ter siz li ği ne yol açan kar di yo me ga li
(di la te kar di yo mi yo pa ti, vo lüm yü kü oluş tu ran ka pak has ta-
 lık la rı vs) teş hi sin den uzak laş tır mak ta dır.



me si ne çok sey rek ola rak rast la nır (tri küs pid at re -
zi si, Ebs te in ano ma li si).

Sağ ven tri kül ge niş le me si baş lı ca ret ros ter nal
ha va boş lu ğu nun dol ma sı ve apek sin trans vers ve -
ya yu ka rı ya doğ ru po zis yon al ma sı şek lin de or ta -
ya çı kar. Son bul gu ge nel lik le kon je ni tal kalp
has ta lık la rın da rast la nan izo le sağ ven tri kül di la -
tas yo nu için ti pik tir (Fal lot tet ra lo ji sin de “co eur en
sa bo t” gi bi). Eriş kin ler de ise sağ ven tri kül di la tas -
yo nu ge nel lik le sol ven tri kül dila tas yo nu na eş lik
et ti ğin den apek sin is ti ka me tin de ki de ği şik lik ve
bu nun so nu cun da or ta ya çı kan “bo t” şek lin de ki
gö rün tü be lir gin de ğil dir. Bu na kar şı lık ret ros ter -
nal ha va boş lu ğu nun (ster nu mun alt 1/3’ün den da -
ha faz la ola cak şe kil de) ka pan ma sı (do ku göl ge si,
gra fi de be yaz göl ge) da ha gü ve ni lir bir bul gu dur.
An cak söz ko nu su bul gu nun ön me di as ten kit le -
le ri ve ve ster no to mi son ra sın da da mey da na ge le -
bi le ce ği dik ka te alın ma lı dır.

Sol at ri yum ge niş le me si ge nel lik le mit ral dar-
 lı ğı ze mi nin de ge li şir ve pul mo ner ve nöz/ar te ri -
yel hi per tan si yon, (ile ri saf ha lar da) sağ ven tri kül
ge niş le me si bul gu la rı ile bir lik te dir. Mit ral dar lı -
ğı bu lu nan has ta lar da aort kav si nin si lik ol ma sı,
pul mo ner ko nus ve sol at ri yum apek si nin be lir -
gin leş me si ve di ğer bul gu lar (pul mo ner ve nöz hi -
per tan si yon, ile ri ev re ler de sağ kalp boş luk la rı nın
ge niş le me si vs) ti pik gö rü nü mü mey da na ge ti rir
(Şe kil 13-4). Sol at ri yum ge niş le me si nin baş lı ca
bul gu la rı kal bin sol ke na rın da kon kav olan sol at -
ri yum apen diks böl ge si nin be lir gin leş me si (kon -
veks ha le gel me si ve bü yü me si), kal bin sağ
ke na rın da sağ at ri yum kon tu ru nun med ya lin de
da ha yo ğun dan si te li ikin ci bir kon tür oluş tur -
ma sı, sol ana bron şu yu ka rı ya doğ ru ite rek ka ri -
na nın açı sı nı ge niş let me si ve inen aor ta yı ite rek
so la doğ ru tor tü öz aort gö rü nü mü mey da na ge-
 tir me si dir. Ön ce le ri bar yum lu in ce le me ile la te ral

gra fi de sol at ri yu mun özo fa gu sa ba sı sı nın tes pi ti
de sol at ri yum ge niş le me si ni or ta ya koy mak için
sık lık la mü ra ca at edi len bir yön tem iken gü nü -
müz de ar tık kul la nıl ma mak ta dır.

Sol ven tri kül ge niş le me sin de kal bin sol kon tu -
ru be lir gin le şip apeks so la ve aşa ğı ya doğ ru yö ne -
lir; söz ko nu su du rum ge nel lik le kar di yo me ga li ile
bir lik te dir. La te ral gra fi de aşa ğı ya di yaf rag ma ya
doğ ru bir ge niş le me (mi de ha va sı gö rü lü yor sa aşa -
ğı ya doğ ru iti lir) sol ven tri kül ge niş le me si nin da -
ha spe si fik bir bul gu su dur. 

Bü yük da mar la rın de ğer len di ril me si: Çı kan aor -
ta bir çok du rum da anev riz ma tik şe kil de ge niş le -
ye bi lir. En sık se bep hi per tan si yon dur.
Hi per tan si yon da sa de ce çı kan aort da de ğil ya nı
sı ra ar kus aor ta, aort to pu zu ve to ra kal aor ta da
be lir gin ha le ge lir. Hi per tan si yon da sol ven tri kül
kav si nin be lir gin ha le gel me si ile bir lik te çı kan
aor ta ve aort to pu zu nun ge niş le me si ve bü yü me -
si uzun sü re sis te mik hi per tan si yo na ma ruz kal -
mış has ta lar da ki ti pik gö ğüs rönt ge nog rafisi
bul gu la rı dır. Sa de ce çı kan aor ta nın ge niş le me si
ge nel lik le val vü ler aort dar lı ğı, an ki lo zan spon -
di lit gi bi kon nek tif do ku has ta lık la rı ze mi nin de -
ki aort tu tu lu mun da ve Mar fan sen dro mun da
gö rü lür. Sis te mik do la şı ma atım vo lü mü nün
azal dı ğı mit ral dar lı ğı ve at ri yal sep tal de fekt gi -
bi hal ler de aort to pu zu si lik le şir. Kalp so la doğ ru
dön dü ğün de de aort to pu zu ar ka ya doğ ru yer de -
ğiş ti re rek be lir gin li ği ni kay be de bi lir.

Pul mo ner kan akı mı nı de ğer len di rir ken var sa
alt ta ya tan ak ci ğer has ta lı ğı ve gra fi nin han gi po -
zis yon da çe kil di ği bi lin me li dir. Her iki du rum da
pul mo ner vas kü ler gö rü nü mü de ğiş ti rir. Stan dart
ola rak ayak ta çe ki len ak ci ğer gra fi sin de ana pul-
 mo ner ar ter sağ ve sol ana pul mo ner da mar lar ve
mü te akip dal lan ma lar hi lus ve 1/3 me di al zo na
ka dar ta kip edi le bi lir; plev ra ya ya kın 1/3 pe ri fer
ke sim de ise vas kü ler ya pı la rı ayırt et mek güç le şir.
Ayak ta çe ki len gra fi ler de alt zon lar da ki vas kü la -
ri te üst zon la ra gö re da ha yo ğun dur. Kar di yo vas -
kü ler has ta lık lar da pul mo ner vas kü la ri te de ki
de ği şik lik ler fark lı şe kil ler de or ta ya çı ka bi lir. Sol-
sağ şant (at ri yal sep tal de fekt, ven tri kü ler sep tal
de fekt vs) ve ya yük sek de bi li do la şı mın (ar te ri yo -
ve nöz fis tül, ha mi le lik, ane mi vs) var lı ğı ha lin de
pul mo ner da mar lar da ha be lir gin ha le ge lir ve
plev ra ya ka dar ta kip edi le bi lir. Söz ko nu su du-
 rum da tüm zon lar da uni form şe kil de vas kü la ri te
ar tı şı söz ko nu su dur; vas kü ler sı nır lar ge nel lik le
be lir gin dir ve ayır de di le bi lir. Di ğer yan dan, cid di
pul mo ner hi per tan si yo nun (pri mer pul mo ner hi -
per tan si yon, kro nik trom bo em bo lik pul mo ner hi -
per tan si yon vs) var lı ğın da pul mo ner ko nu sun
be lir gin leş me si ve sağ ve sol pul mo ner ar ter le rin
ge niş le me si, bu na kar şı lık da ha pe ri fer de pul mo -
ner vas kü ler iz le rin (ted ri cen de ğil de) ani den
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Şekil 13-4. Mit ral dar lı ğı bu lu nan bir has ta nın PA rönt ge -
nog ra mı. Aort to pu zu si lik olan has ta nın nor mal şart lar da iç-
 bü key ol ma sı ge re ken pul mo ner ko nu su (be yaz ok) ve sol
at ri yum apen dik si (kır mı zı ok) be lir gin leş miş ve dış bü key ha -
le gel miş tir. Sol at ri yum ge niş le me si nin di ğer bir işa re ti ola-
 rak sağ ta raf ta çift kon tur gö rü nü mü mev cut tur (si yah ok lar).



azal ma sı söz ko nu su dur. Pul mo ner hi per tan si yon
dı şın da pul mo ner ko nu sun be lir gin leş me si kal bin
so la doğ ru ro tas yo nu, idi yo pa tik pul mo ner ar ter
di la tas yo nu, düz sırt sen dro mu, skol yoz ve pek-
 tus eks ka va tum hal le rin de de gö rü lür. Kalp ye ter-
 siz li ği nin pul mo ner vas kü la ri te de ki de ği şik lik le ri
baş lı ca pul mo ner ve nöz hi per tan si yon ile iliş ki li -
dir. Ba zı is tis na lar dı şın da sol ven tri kül di yas tol
so nu ba sınç ve bu nun yan sı tan pul mo ner ka pi ler
tı ka lı ba sınç ile gö ğüs rönt ge nog ra mın da ki pul-
 mo ner ve nöz hi per tan si yon bul gu la rı ara sın da iyi
bir ko re las yon mev cut tur. Pul mo ner ka pi ler tı ka -
lı ba sın cın ha fif çe art tı ğı hal ler de alt ve üst zon da -
ki pul mo ner vas kü la ri te eşit le nir; da ha son ra da
üst zon lar da da ha be lir gin ha le ge lir (“e qu ali za ti -
on, cep ha li za ti on”). Pul mo ner kan akı mı nı ar tı ran
hal ler den fark lı ola rak kalp ye ter siz li ğin de ki vas -
kü ler be lir gin leş me ler de da mar sı nır la rı in ters tis -
yel ödem se be biy le bu la nık tır. Ker ley çiz gi le ri de
in ters tis yel öde min di ğer gö rü nüm le ri dir. Ker ley
A pe ri fer den hi lu sa uza nan pe ri fe rik ve san tral
len fa tik ler ara sın da ki anas to moz la rı gös te ren li-
 ne er çiz gi ler dir. Ker ley B ak ci ğer ba zal le rin de kar -
di yof re nik si nüs le re ya kın böl ge ler de  yer alan kı sa
ho ri zon tal plev ra ya dik çiz gi ler dir ve in ter lo ber
sep ta la rın be lir gin leş me si ni yan sı tır. Ker ley C çiz -
gi le ri Ker ley B opa si te le ri nin kar şı dan gö rü nüm -
le ri ne te ka bül eder ve ak ci ğer ba zel le rin de
re ti kü ler gö rü nüm le re yol açar. Pul mo ner ka pi ler
tı ka lı ba sın cın 20 mmHg’ nin üze ri ne çık tı ğı hal -
ler de hi lus la rın be lir gin leş ti ği “ya ra sa ka na dı gö -
rünü mü ” mey da na ge lir. Ak ci ğer öde min de hi lus
be lir gin leş me si ne ila ve ten ak ci ğer alan la rın da yay -
gın opa si te ar tı şı, vas kü ler sı nır la rın bu la nık laş -
ma sı mev cut tur (Şe kil 13-5). Yay gın ak ci ğer fib ro zu
ve ya pul mo ner ka pil ler tı ka lı ba sın cın çok uzun bir

za man di li min de ted ri cen yük sel me si ha lin de yu -
ka rı da sı ra la nan bul gu lar be lir gin ol ma ya bi lir ve -
ya bir kıs mı hiç or ta ya çık ma ya bi lir. 

Ak ci ğer pa ran ki mi nin de ğer len di ril me si: Ak ci -
ğer pa ran ki mi de ği şik lik le ri kar di yo vas kü ler has -
ta lık lar la ya kın dan iliş ki li dir. Pnö mo ni ler kalp
ye ter siz li ği ni de kom pan se ha le ge ti ren en önem -
li se bep ler ara sın da dır. Di ğer yan dan kalp ye ter -
siz li ği ze mi nin de ak ci ğer in fek si yo nu da ha sık
gö rü lür. Kor pul mo na le li has ta la rın he men ta ma -
mın da kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta lık la rıy la il-
iş ki li bul gu lar (am fi zem, yay gın bron şek ta zi,
di yaf ram la rın aşa ğı ya doğ ru yer de ğiş tir me si vs)
mev cut tur. Cid di mit ral dar lı ğı va ka la rın da ak ci -
ğer pa ran ki min de yay gın he mo si de roz bul gu la rı
gö rü le bi lir. He mo si de roz ge nel lik le uzun sü re li
kro nik bir sü reç tir. Bu na kar şı lık, in tra-al ve olar
he mo ra ji ge nel lik le ani ge li şir ve di ğer in fil tra tif
lez yon lar la ka rış tı rıl ma sı muh te mel lez yon lar
mey da na ge ti rir (Şe kil 13-6).

İmp lan te edi len ci haz la rın de ğer len di ril me si:
Gö ğüs rön te nog ra mı nın di ğer di ğer bir kul la nım
ala nı imp lan te edi len ci haz la rın de ğer len di ril me -
si dir. Kalp pi li je ne ra tör ve “le ad” le ri nin de ğer -
len di ril me si hem il gi li ya pı la rın lo ka li zas yo nu,
hem de ana to mik ola rak ha sar lı olup ol ma dık la -
rı nı (kı rıl ma, dü ğüm len me vs) be lir le mek ama -
cıy la ya pı lır. Kalp pi li ve ya imp lan te edi le bi lir
de fib ri la tör imp lan tas yo nun dan son ra ki gün ler -
de PA ve la te ral ak ci ğer gra fi le ri ru tin ola rak çe -
ki lir (Şe kil 5-7). 

Ta kip sı ra sın da ih ti yaç du yul du ğun da gra fi -
ler tek rar la nır. Pro tez kalp ka pak la rı nın de ğer -
len di ril me si için sta tik gra fi ler ye ter li de ğil dir;
me ka nik ka pak ha re ket le ri rad yos ko pi de gö rül -
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Şekil 13-5. Cid di kalp ye ter siz li ği kli nik tab lo su ile mü ra ca -
at eden has ta nın gö ğüs rönt ge nog ra fisi gö rül mek te dir. Be-
 lir gin kar di yo me ga li ve pul mo ner ka pi ler tı ka lı ba sın cın
cid di yük sek li ği ni dü şün dü ren bul gu lar (pul mo ner ar ter de
ge niş le me, üst zon lar da ki pul mo ner vas kü la ri te nin alt zon-
 la ra gö re da ha be lir gin ol ma sı “se fa li zas yo n”) mev cut tur.
Sağ hi lus ta Ker ley A (ok lar la işe ret li), sol kar di yof re nik si nü -
se ya kın böl ge de Ker ley B çiz gi le ri (tek ok) gö rül mek te dir.

Şekil 13-6. Kalp ka pak has ta lı ğı se be biy le kro nik at ri yal fib-
 ri las yo nu bu lu nan ve an ti ko agü lan te da vi al tın da bir komp-
 li kas yon ola rak yay gın in tra-al ve olar he mo ra ji nin ge liş ti ği
has ta nın PA gö ğüs rönt ge nog ra fisi. Ak ci ğer pa ran ki min de
yay gın non-ho mo jen in fil tras yon lar ak ci ğe rin no dü ler tu tu -
lum la rı ve in fek si yon la rın dan ayır de dil me li dir.



me li dir. Gö ğüs rönt ge nog ra mı en tü bas yon tü pü,
in tra- aor tik ba lon pom pa sı gi bi ci haz la rın yer le -
ri nin be lir len me si için de kul la nı lır. 

KKoo  rroo  nneerr  BBiill  ggii  ssaa  yyaarr  llıı  TToo  mmoogg  rraa  ffiikk
AAnn  jjii  yyoogg  rraa  ffii

Kar di yak bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT) in ce le me si için
çok hız lı ke sit alan gö rün tü le me yön tem le ri ne ih ti -
yaç var dır. Çok ke sit li (“mul tis li ce ”) bil gi sa yar lı to-
 mog ra fi (ÇK-BT) ci haz la rın da ki son ge liş me ler ile
hız lı ve ri top la ma ola na ğı doğ muş ve so nuç ta za-
 man sal re zo lüs yon da ar tı şa ne den ola rak kar di yak
ko ro ner gö rün tü le me yap mak müm kün ol muş tur.
Gü nü müz de sık lık la kul la nı lan 64 de dek tör lü ÇK-
BT ay gı tın da tü pün dö nüş hı zı 165-330 msn’ ye dü-
 şü rül müş ve sa ni ye ler içe ri sin de tek ne fes tut ma ile
gö rün tü le me yap mak müm kün ol muş tur. Da ha
hız lı gö rün tü le me ve rad yas yon do zu nu azalt ma
ama cıy la 128, 256 ve 320 de dek tör lü ay gıt lar ve çift
tüp lü sis tem ler ge liş ti ril miş tir. El de edi len ke sit ka-
 lın lı ğı ise 0.5 mm’ ye ka dar dü şü rül müş olup bu sa-
 ye de vok sel bo yut la rı her düz lem de eşit ha le gel miş
(izo me rik vok sel) ve ke sit ka lın lı ğı na bağ lı re zo lüs -
yon kay bı bu in ce ke sit ler le or ta dan kal dı rıl mış ve
so nuç ta ko ro nal ve sa gi tal ve ya her han gi bir plan da
ka li te li re for mas yon gö rün tü le ri el de edi le bil miş tir.
Bu sa ye de man ye tik re zo nans (MR)’ın mul tip la nar
gö rün tü le me üs tün lü ğü den ge len miş tir. Yük sek re-
 zo lüs yon lu re for mat gö rün tü le rin el de edi le bil me -
si için kalp sik lu su nun ay nı fa zın da el de edi len
gö rün tü le rin bir leş ti ril me si ge rek li dir, bu ne den le
tet kik “EKG te tik le me li ” ya pı lır. Bu amaç la iki tip
EKG te tik le me kul la nı lır. Pros pek tif te tik le me de, or -
ta-geç di yas to lik faz da gö rün tü le me ya pı lır. Bu yön-
 tem ile X ışı nı do zun da be lir gin azal ma sağ la nır ken,
iş lem es na sın da olu şa bi len kalp hı zı de ği şik lik le ri -
nin gö rün tü ka li te si ni boz ma sı yön te min de za van -
ta jı dır. Ret ros pek tif te tik le me ise ha len ter cih edi len
yön tem olup bu yön tem de tüm kalp sik lus la rı bo-
 yun ca gö rün tü le me ya pı lır. İş lem son ra sı kalp sik lu-
 su nun is te ni len fa zın da alı nan gö rün tü ler bir ara ya

ge ti ri le rek de ğer len dir me ya pı lır. Ko ro ner ar ter le -
rin de ğer len di ril me si ama cıy la sis tol so nu ve di yas -
to lik gö rün tü ler kul la nı lır ken, kal bin fonk si yo nel
de ğer len di ril me si ama cıy la sik lu sun tüm faz la rın -
da ki gö rün tü ler kul la nı la bi lir. EKG sen kro ni ze ça lış-
 ma da sis tol es na sın da tüp akı mı dü şü rü le rek ve
esas ola rak ve ri le rin top lan dı ğı di yas tol fa zın da tüp
akı mı art tı rı la rak has ta nın al dı ğı rad yas yon do zun -
da yak la şık % 50’ye va ran bir azal ma sağ la na bi lir.  

Kar di yak BT tet ki kin de or ta la ma rad yas yon
do zu ci ha za bağ lı ol mak üze re 1-20 mSv ara sın da
de ğiş mek te dir. Tet ki kin efek tif ol ma sı için kalp hı-
 zı nın 70/dk’ ın al tın da ol ma sı ve has ta nın si nus rit-
 min de ol ma sı ge rek li dir. Bu ne den le kalp hı zı nın
op ti mal de ğer ler de ol ma sı ama cıy la iş lem ön ce si
oral ve ya in tra ve nöz (İV) me top ro lol kul la nı lır.
Eriş kin de ko ro ner BT tet ki ki ama cıy la stan dart ola-
 rak 80 ml no ni yo nik kon trast mad de nin 6 ml/sn
hız da in füz yo nu son ra sın da sağ kalp boş luk la rı -
nın yı kan ma sı ama cıy la 50 ml se rum fiz yo lo jik in-
 füz yo nu ya pı la rak gö rün tü le me ya pı lır.

Ko ro ner BT An ji yog ra fi İn di kas yon la rı

Ko ro ner BT an ji yog ra fi in di kas yon la rı ko nu sun -
da ke sin ola rak ka bul edil miş bir al go rit ma bu-
 lun ma mak ta dır. Rad yas yon içe ri ği ne de niy le
ta ra ma tes ti ola rak kul la nı la maz. Tet ki kin sa de ce
di ag nos tik yön tem ol ma sı, yük sek kalp hı zı ile
kar di yak arit mi du rum la rın da ya nıl tı cı ola bil me -
si, kon trast al ler ji si du ru mun da ya pı la ma ma sı,
yük sek kal si yum sko ru du ru mun da efek tif ol ma -
ma sı ve has ta la rı rad yas yo na ma ruz bı rak ma sı
de za van taj la rı dır. Ko ro ner BT’ nin ko ro ner plak-
 la rın ne den ol du ğu ste noz oran la rı nı -özel lik le
kal si fi kas yon la komp li ke ise- ol du ğun dan bir
mik tar faz la ola rak gös ter di ği bi lin mek te dir. Bu
ne den le ko ro ner BT plak la rın ne den ol du ğu dar-
 lı ğı ke sin ola rak be lir le mek ama cıy la kul la nıl ma -
ma lı dır. % 50’den faz la dar lı ğa ne den olan
plak la rın be lir len me sin de ko ro ner BT’ nin po zi tif
pre dik tif de ğe ri % 80-90 ve ne ga tif pre dik tif de-
 ğe ri % 90-95’dir. Hız la ge li şen BT tek no lo ji si ile
ko ro ner BT in di kas yon ala nı gi de rek ge niş ler ken,
bi li nen ve yu ka rı da be lir ti len sı nır la ma lar gi de -
rek azal mak ta ve ko ro ner ar ter le rin no nin va zif
gö rün tü le me sin de da ha faz la oran da kul la nıl -
mak ta dır.

Ko ro ner BT an ji yog ra fi, yal nız ca da mar lü me -
ni ni de ğil, ay nı za man da da mar du va rı nı da gös te -
re bi len ve pla kın özel lik le ri ni be lir le ye bi len ilk
no nin va zif ta nı yön te mi dir. Plak la rın iç ya pı sı (yu -
mu şak plak, kal si fik plak ve ya komp leks plak), yü -
zey mor fo lo ji si, pla ğın seg ment uzun lu ğu ve dar lık
ora nı Ko ro ner BT an ji yog ra fi de efek tif ola rak de-
 ğer len di ri le bi lir. Ko ro ner BT an ji yog ra fi si nin bü -
yük oran da ka bul gör müş in di kas yon la rı Tab lo
13-1’de gö rül mek te dir.
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Şekil 13-7. Tek oda cık lı ICD imp lan tasy pnu ya pıl mış has-
 ta nın gö ğüs rönt ge nog ra mı. “Le ad” in ucu sağ ven tri kül
apek sin de dir.



Ko ro ner by-pass greft ler na tiv ko ro ner ar ter -
le re oran la da ha az ha re ket li ol ma la rı ne de niy le
da ha yük sek doğ ru luk la de ğer len di ri le bi lir (Şe -
kil 13-8). By-pass greft de ğer len di ril me sin de,
gref tin ya nı sı ra greft le anas to mo zu bu lu nan ve
bu lun ma yan na tiv ko ro ner ar ter le rin de de ğer -
len di ril me si zo run lu dur. 

En do vas kü ler stent ler ise, me tal ar te fak tı ne de -
niy le ko ro ner BT an ji yog ra fi nin de ğer len di ril me si -
ni güç leş ti ri ler (Şe kil 13-9). Ça pı 3 mm ve da ha faz la
olan stent le rin lü men le ri da ha yük sek doğ ru luk la
de ğer len di ri le bil mek te dir.

Pre-ope ra tif de ğer len dir me de; non kar di yak
cer ra hi ön ce si or ta de re ce de risk ta şı yan has ta lar da
ko ro ner ar ter le rin de ğer len dir me ama cıy la ve ikin -
ci kez ko ro ner by-pass ope ras yo nu plan la nan lar da
in ter nal mam ma ri an ar ter tra se si, greft le rin sey ri -
ni ile ster num la iliş ki si ni de ğer len dir mek ama cıy la
öne ri lir. 

Ko ro ner ven ler ara cı lı ğı ile uy gu la na cak gi ri -
şim sel iş lem ler ön ce sin de ko ro ner ve nöz ana to -
mi nin be lir len me si ama cıy la kul la nı la bi le cek tek
yön tem ko ro ner BT an ji yog ra fi si dir. At ri yal fib ri -
las yo nun te da vi si ama cıy la kul la nı la bi len pul mo-
 ner ven izo las yo nu iş le mi ön ce sin de pul mo ner

ven le rin ana to mi si nin ve sol at ri yum la iliş ki si nin
be lir len me si ve ab las yon son ra sın da da en sık gö-
 rü len komp li kas yon olan pul mo ner ven ler de ste-
 no zun or ta ya ko nul ma sın da son de re ce ya rar lı dır
(Şe kil 13-10).

Ko ro ner Kal si yum Skor la ma sı

Ko ro ner kal si yum skor la ma sı, ko ro ner ar ter has-
 ta lık ris ki ni be lir le me de kul la nı lan bir test tir. Kal-
 si fik ko ro ner plak la rın sap tan ma sın da en du yar lı
yön tem ise BT’ dir. Ko ro ner ar ter kal si fi kas yon la rı
ile ko ro ner ar ter has ta lı ğı ara sın da li ne er bir iliş ki
bu lun mak ta dır. Ko ro ner ar ter de % 50’den da ha
faz la dar lık sap ta nan ol gu la rın % 75’in de, an lam lı
ko ro ner has ta lı ğı bu lun ma yan ol gu la rın ise sa de ce
%10’un da ko ro ner ar ter kal si fi kas yo nu var dır.
Semp to ma tik grup ta tek da mar has ta lı ğı olan ol-
 gu la rın % 50’sin de, iki da mar has ta lı ğı olan la rın %
77’sin de ve üç da mar has ta lı ğı bu lu nan la rın %
86’sın da ko ro ner ar ter kal si fi kas yo nu sap ta nır.

Ko ro ner kal si yum skor la ma sı ama cıy la en sık
kul la nı lan yön tem olan Agat son yön te min de, dan-
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Şekil 13-8. Çok kesitli koroner BT anjiyografi. Sol internal
mammarian arter-sol ön inen koroner arter (LIMA-LAD)
bypass grefti.

Şekil 13-9. Çok kesitli koroner BT anjiyografi. Sol ön inen
arterdeki (LAD) stentin proksimalinde ileri derecede darlık
(okla işaretli) yapan plak izlenmektedir.

Şekil 13-10. Çok kesitli BT. Pulmoner venler ve sol atriyum
görülmektedir. BT görüntüsü ile CARTO elektroanatomik
“mapping sistemi” biraraya getirilmiştir (merge). Kırmızı nok-
talar ise BT-anatomik haritalama kılavuzluğunda pulmoner
ven cıvarındaki ablasyon noktalarını göstermektedir (Adalet).

• Semptomatik fakat düşük ve orta riskli hastalar
• Asemptomatik yüksek riskli hastalar
• Revaskülarizasyon sonrası kontrol ve takip 
• Çeşitli nedenlerle digital subtraksiyon anjiyografi (DSA)

yapılamayan veya DSA’nın başarısız olduğu olgular
• Koroner arter anomali şüphesi
• Pre-operatif değerlendirme
• Koroner venöz ve pulmoner venöz anatomi değerlen-

dirme

Tablo 13-1. Koroner BT Anjiyografi İndikasyonları



 si te si 130 HÜ’ den yük sek olan 2 mm2’den ge niş
alan lar ko ro ner kal si fi kas yon ola rak ka bul edi lir.
Bü tün ko ro ner ar ter ler de iz le nen ko ro ner kal si fi -
kas yon lar he sap la na rak top lam kal si yum sko ru be-
 lir le nir. Bu sko ra “A gat son sko ru ” adı ve ri lir. Sa de ce
ko ro ner kal si yum skor la ma tet ki kin de alı nan rad-
 yas yon do zu yak la şık 3 mSv ci va rın da dır.

Agat son Sko ru: Beş yıl içe ri sin de akut ko ro ner
sen drom ge çir me ris ki (Kal si yum skor 1-10: %
0.01, Kal si yum sko ru 11-100: % 1, Kal si yum Sko -
ru 101-400: % 10, Kal si yum Sko ru 401-1000: % 20,
Kal si yum Sko ru >1000: % 50) he sap la na bi lir ve
bu na gö re ile ri tet kik ve te da vi pla nı ya pı la bi lir
(Tab lo 13-2).

Ko ro ner Ar ter Ano ma li si

Ko ro ner ar ter ano ma li le ri genç yaş ta ki kar di yak kö-
 ken li ölüm le rin en sık ikin ci ne de ni ni oluş tu rur.
Ko ro ner ar ter ano ma li le ri ve abe ran ko ro ner ar ter -
le rin aor ta ve pul mo ner ar ter ler ile iliş ki si ko ro ner
BT an ji yog ra fi ile ke sin ola rak be lir le ne bil mek te dir
(Şe kil 13-11). Di ji tal sub trak si yon an ji yog ra fi (DSA)
ile ka te te ri zas yon ya pı la ma yan ol gu lar da da ko ro -
ner ar ter çı kış ano ma li le ri be lir le ne bil mek te dir. Ko-
 ro ner ar ter çı kış ano ma li le rin de, ar te rin da ğı lım
gös te re ce ği böl ge ye ula şır ken kat et ti ği yol ve di ğer
da mar lar ile iliş ki si be lir le ne bi lir. 

Ko ro ner Ar ter Se yir Ano ma li le ri
Mi yo kar di yal Köp rü leş me (“b rid gin g”): Mi yo kar -
di yal köp rü leş me il gi li da ma rın mi yo kard içi sey ri-
 dir. Sık lık la sol ön inen ko ro ner ar ter de iz le nir.
Mi yo kard içe ri sin de sey re den seg men tin uzun lu -
ğu ve da ma rın üze rin de ki mi yo kard seg men ti ka-
 lın lı ğı önem li olup bu de ğer le re bağ lı ol mak üze re
he mo di na mik ola rak an lam lı ola bi lir ler. 
Ko ro ner Ar ter Fis tü lü: Ko ro ner ar ter ler ile kalp
boş luk la rı, ko ro ner si nus, su pe ri or ve na ca va,
pul mo ner ar ter ve ya pul mo ner ven ler ara sın da
anor mal iş ti rak ol ma sı dır. 

KKaarr  ddii  yyaakk  MMaann  yyee  ttiikk  RRee  zzoo  nnaannss
GGöö  rrüünn  ttüü  llee  mmee

Kalp gö rün tü len me sin de kul la nı lan bir çok rad-
 yo lo jik yön te min ve ri si tek ba şı na kar di yak man-
 ye tik re zo nans (MR) gö rün tü le me ile el de
edi le bi lir. Mü kem mel ana to mik ve ri le rin ya nın -
da di na mik gö rün tü ler el de edi le rek fonk si yo nel
ça lış ma lar ya pı la bi lir. Yön te min rad yas yon içer-
 me me si, yük sek uzay sal ve kon trast çö zü nür lü -
ğü, no nin va zif ol ma sı ve komp le kar di yak
de ğer len dir me ya pa bil me si önem li avan taj la rı
iken uzun çe kim sü re si, gö rün tü ka li te si nin has -
ta ko ope ras yo nu na bağ lı ol ma sı, pa ha lı lı ğı ve tec-
 rü be ge rek tir me si de za van taj la rı dır.

Kar di yak MR’ da da kal bin ha re ket ar te fak tın -
dan kur tul mak için EKG te tik le me li çe kim ya pı lır.
EKG te tik le me alı na cak se kan sa gö re de ği şik lik
gös te mek le bir lik te kalp sik lu su nun be lir li nok ta -
la rın da gö rün tü le me ya pı lır. Bu gö rün tü le rin sı-
 ra lı gös te rim le ri ile kalp ha re ket le ri can lı ola rak
iz le nip fonk si yo nel de ğer len dir me (si ne gö rün tü -
le me) ya pı la bi lir. Kar di yak MR gö rün tü le me in-
 di kas yon la rı Tab lo 13-3’de gö rül mek te dir.

Se kans lar

Si yah kan gö rün tü le me (Şe kil 13-12): Spin eko se-
 kans la rın da, kalp te ve ar te ri yel ya pı lar da hız lı akan
kan fi zik pren sip le rin den ötü rü MR sin ya li oluş tur-
 maz lar. Bu ne den le özel lik le kalp ve bü yük ar te ri -
yel ya pı la rın lü me ni hız lı kan akı mı ne de niy le
si yah ola rak iz le nir ler (si yah kan se kans la rı). Kalp
ve bü yük vas kü ler ya pı la rın ana to mik de ğer len di -
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Şekil 13-11. Çok kesitli koroner BT anjiyografi. İnterarteri-
yel seyirli ve akut açılı çıkış gösteren sağ koroner arter
(RCA) görülmektedir.

Kalsiyum skoru Değerlendirme Klinik Önemi Tavsiye

0 Koroner arter hastalığı % 95 yok Sağlıklı yaşam tarzı
1-10 Minimal kalsifikasyon Anlamlı stenoz beklenmiyor Sağlıklı yaşam tarzı
11-100 Hafif-orta kalsifikasyon Koroner arter hastalığı olabilir. Risk faktörlerini araştır.
101-400 Orta derecede kalsifikasyon Koroner arter hastalığı+stenoz Tedavi planlaması
>400 İleri derecede kalsifikasyon Koroner arter hastalığı+anlamlı stenoz Koroner anjiyografi

Tablo 13-2. Kalsiyum Skoruna Göre Koroner Arter Hastalığı Riski ve Tanı-Tedavi Yaklaşımı Planlanması



ril me si ama cıy la kul la nı lan si yah kan se kans la rı T1
ağır lık lı se kans lar dır. Bu se kans lar da kan akım hı-
 zı nın dü şük ol du ğu ven le rin lü me ni ya vaş akım
ne de niy le hi pe rin tens ola rak iz le ne bi lir ler. 

Si yah kan se kans la rı, öze lik le kalp ve bü yük
ar ter du var la rı nın mor fo lo jik ola rak de ğer len di -
ril me si ama cıy la sık lık la kul la nı lır: Ven tri kü ler
sep tal de fet (VSD), at ri yal sep tal de fekt (ASD),
arit mo je nik sağ ven tri kül dizp la zi si (ARVD), in-
 tra mu ral he ma tom ve aort dis sek si yo nu ta nı la -
rın da çok ya rar lı dır.

Be yaz Kan Gö rün tü le me: Gra di ent eko (GRE) se-
 kans la rın da kalp ve bü yük da mar lü men le rin de
hız lı akan kan fi zik pren sip le rin den ötü rü hi pe -
rin tens ola rak iz le nir ler (be yaz kan se kan sı). GRE
se kans la rı ay nı za man da hız lı gö rün tü le me ya pı -
la bi len se kans lar ol duk la rı için ven tri kül du var
ha re ket le ri nin ve kan akı mı ile vo lü mü nün de ğer-
 len di ril di ği di na mik-fonk si yo nel ça lış ma lar da da
kul la nı lır: Kalp ka pak la rın da ste noz ve ye ter siz lik
ile ASD ve VSD ta nı la rı, ven tri kül du var ka lın lı ğı -
nın ve du var ha re ket le ri nin de ğer len di ril me si ve
fonk si yo nel MR in ce le me si ama cıy la kul la nı lır.

Si ne gö rün tü le me ile ay nı kar di yak ke sit te kalp
sik lu su nun ar dı şık nok ta la rın da gö rün tü le me ya-
 pı la rak, bu se vi ye de ven tri kül du var ha re ket le ri
de ğer len di ri le bi lir. Ay nı za man da bu se vi ye de
kalp oda cık la rın da kalp sik lu su bo yun ca de ği şik -
lik gös te ren vo lüm ler he sap la na rak fonk si yo nel
de ğer len dir me ya pı la bi lir (Şe kil 13-13A ve 6B).

Akan ka nın ste no tik bir ka pak tan geç me si jet
fe no me ni ne, ka nın ye ter siz lik bu lu nan bir ka pak-
 tan ge ri akı mı ise re gür ji tas yo na ne den olur. Her
iki du rum da sin yal kay bı na yol açan tür bü lan
akı ma ne den ola rak di na mik GRE gö rün tü le me
ile be lir le ne bi lir. Jet fe no me nin de akım yö nün de,
re gür ji tas yon da ise akım yö nü nün ter si yön de te-
 pe si ka pak lar da olan üç gen şek lin de sin yal siz
alan lar olu şur. Bu alan la rın bü yük lü ğü ne ba kı la -
rak ka pak ano ma li le ri de re ce len di ri le bi lir. Ay nı
za man ASD ve VSD’ in ne den ol du ğu sağ dan so -
la anor mal tür bü lan akım lar (şant) di na mik GRE
se kans gö rün tü ler ile be lir le ne bi lir.

Kon trast lı Gö rün tü le me

MR gö rün tü le me de İV kon trast mad de ler pa to lo jik
ya pı la rı, kan ha vu zu nu ve kan da mar la rı nı da ha
be lir gin ola rak gö rün tü le ye bil mek ama cıy la kul la -
nı lır lar. Ga do li ni um esas lı İV kon trast mad de ler vü-
 cut ta eks tra sel lü ler alan lar da da ğı lım gös te rir ler.
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Şekil 13-13A. Kardiyak MR. Simpson yöntemi ile kalp boşluklarının volümleri ve ejeksiyon fraksiyonu büyük bir doğrulukla
hesaplanır.

Şekil 13-12. Kardiyak MR görüntüleme. 4 boşluk T1A SE
görüntüleme (Siyah kan sekansı).

• Kardiyak anatomiyi belirleme
• Ventrikül volüm ve fonksiyonlarını belirleme
• Miyokard perfüzyon ve canlılığını belirleme
• Kardiyak kitleler
• İskemik ve noniskemik kardiyomiyopatiler
• Kalp kapak hastalıkları
• Perikard patolojileri
• Konjenital kalp hastalıkları
• Sekonder kardiyak tutulum belirleme

Tablo 13-3. Kardiyak MR Görüntüleme İndikasyonları



Ga do li ni um esas lı kon trast mad de le rin % 95’i böb-
 rek le atı lır, re nal fonk si yon la rı bo zuk olan has ta lar -
da nef ro je nik fib ro za yol aça bi lir. Kon trast son ra sı
gö rün tü le me de, kon trast mad de tu tu lu mu nu da ha
be lir gin ola rak gös ter me si ama cıy la mi yo kard sin-
 ya li nin bas kı lan dı ğı (be lir gin hi po-in tens ola rak iz-
 len di ği) T1A se kans lar kul la nı lır. Mi yo kar dın
bas kı lan ma sı ne de niy le mi yo kar di yal kon trast tu-
 tu lu mu da ha be lir gin ola rak gös te ri le bi lir.

Kar di yak MR Gö rün tü le me Es na sın da İV
Kon trast Mad de Kul la nım Amaç la rı

Kon trast mad de, a. Kon trast son ra sı er ken faz di-
 na mik de ğer len dir me (mi yo kard  per füz yo nun de-
 ğer len di ril me si), b. kon trast son ra sı geç faz
de ğer len dir me (mi yo kard can lı lı ğı nın de ğer len di -
ril me si), c. kar di yak kit le le rin de ğer len di ril me si
(trom büs ve tü mör ayı rı mı), d. kar di yak in fek si -
yon la rın de ğer len di ril me si (mi yo kar dit, in fek tif
en do kar dit, in fek tif pe ri kar dit), e. kar di yak in fil -
tras yon la rın de ğer len di ril me si (ami lo idoz, sar ko -
idoz gi bi) ve f. vas kü ler ya pı la rın de ğer len di ril me si
(MR an ji yog ra fi) kul la nı lır.

Mi yo kar di yal De ğer len dir me: Kar di yak MR, mi-
 yo kard per füz yo nu, mi yo kard kon trak ti li te si ve
mi yo kard can lı lı ğı nı de ğer len dir me de et kin bir
yön tem dir. Mi yo kar di yal per füz yo nu kon trast son-
 ra sı er ken faz gö rün tü le me ile de ğer len di ri lir ken,
mi yo kard can lı lı ğı geç faz da (8-20 dk) gö rün tü le -
me ile de ğer len di ri lir. Mi yo kard kon trak ti li te si ise
si ne gö rün tü ler (GRE se kan s– be yaz kan gö rün tü -
le me) ile de ğer len di ri lir. 

Ven tri kül du va rı ha re ket bo zuk lu ğu, mi yo kard
is ke mi si nin bir gös ter ge si olup is ke mik mi yo kard
ti pik ola rak anor mal kon trak ti li te (dis ki ne zi) gös-
 te rir.

Komp leks mi yo kar di yal kon trak ti te pa ter ni ni
de ğer len di ri le bil di ği di ğer yön tem “mi yo kar di yal
tag gin g” yön te mi dir (Şe kil 13-14). Bu yön tem de

mi yo kar da pa ra lel ve ya çap raz sa tü ras yon bant la -
rı ko nu lur. Nor mal ka sı lan böl ge ler de bu bant lar
ben zer şe kil de ka sı lır ve eş de ğer ha re ket eder.
Dis ki ne zi olan alan lar da ise bu bant lar da asi met -
ri iz le nir. 

Kar di yak MR gö rün tü le me de bo lus tar zın da
İV kon trast mad de in jek si yo nu son ra sın da kon t-
rast mad de nin kal be ulaş ma sı nı ta ki ben nor mal
ko şul lar da tüm mi yo kard da dif füz ola rak kon t-
rast tu tu lu mu olur (“first pass ef fec t” ilk ge çiş per-
 füz yo nu) (Şe kil 13-15). 

An lam lı ko ro ner ar ter ste no zu olan alan lar da
ise kon trast mad de ge çi şin de ki azal ma ya bağ lı ola-
 rak hi po vas kü ler is ke mik alan lar nor mal mi yo -
kar da oran la hi po-in tens ola rak iz le nir ler ve
per füz yon de fek ti ola rak ad lan dı rı lır lar.

İİss  kkee  mmiikk  KKaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii

İs ke mik kar di yo mi yo pa ti ne de niy le olu şan in-
 fark tüs, ko ro ner ar ter vas kü la ri zas yo nu na uyan
lo ka li zas yon da su ben do kar di yal mi yo kard dan
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Şekil 13-13B. Kardiyak MR. Simpson yöntemi ile kalp boş-
luklarının volümleri ve ejeksiyon fraksiyonu büyük bir doğ-
rulukla hesaplanır.

Şekil 13-14. MR Görüntüleme. Miyokardiyal “tagging”.

Şekil 13-15. Kardiyak perfüzyon MR görüntüleme. Normal
ilk geçiş (first pass) perfüzyonu.



baş la ya rak trans mu ral mi yo kard tu tu lu mu gös-
 te rir (Şe kil 13-16). 

Akut mi yo kard in fark tü sün de, tı ka nan ar ter le
iliş ki li mi yo kard alan la rı akut inf la mas yon ne de -
niy le T2A in ce le me de hi pe rin tens ola rak iz le nir -
ken, kon trast son ra sı geç faz in ce le me de mi yo kard
hüc re mem bra nı nın ha sa rı so nu cu kon trast fik sas -
yo nu iz le nir. Es ki mi yo kard İn fark tü sü du ru mun -
da kro nik inf la mas yo na se kon der olu şan
eks tra sel lü ler fib roz ne de niy le kon trast son ra sı geç
faz in ce le me de kon trast fik sas yo nu iz le nir. 

NNoonn--İİss  kkee  mmiikk  KKaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii

Bu grup has ta lık lar ara sın da hi per tro fik obs trük -
tif kar di yo mi yo pa ti, res trik tif kar di yo mi yo pa ti,
idi yo pa tik di la te kar di yo mi yo pa ti, arit mo je nik
sağ ven tri kül disp la zi si (ARVD), mi yo kar dit ve
mi yo kar di yal “non com pac ti on” in ce le ne cek tir.

No nis ke mik kar di yo mi yo pa ti ol gu la rın da
kon trast son ra sı geç faz in ce le me de iz le ne bi len
kon trast fik sas yo nu ko ro ner ar ter vas kü la -
rizasyon lo ka li zas yon la rı na uyum gös ter mez ve
tu tu lum ge nel lik le mid mi yo kar di yal ve/ve ya su-
 be pi kar di yal alan da olup su ben do kar di yal ve
trans mu ral tu tu lum na dir dir.

Hi per tro fik Obs trük tif Kar di omi yo pa ti: Alt ta
ya tan baş ka ne den ol mak sı zın di yas tol so nu sol
ven tri kül du var ka lın lı ğı nın 15 mm ve ya üze rin -
de ol ma sı dır. Ven tri kü ler sep tum du va rı nın nor-
 mal ka lın lı ğı 8-12 mm’ dir. Hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti de in ter ven tri kü ler sep tum da,
sol ven tri kül ar ka du va rın da hi per tro fi ol mak sı -
zın (asi met rik) be lir gin ka lın laş ma mey da na ge -
lir. Ol gu la rın yak la şık ola rak % 25’in de ba zal
sep tum hi per tro fi si ve mit ral ka pa ğın sis tol de öne
doğ ru ha re ke ti so nu cu sol ven tri kül çı kış yo lu
obs trük si yo nu mey da na ge lir.  

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de kon trast son-
 ra sı geç faz gö rün tü le me de hi per tro fik ba zal sep-
 tal du var da özel lik le mid mi yo kar di yal alan da,
ba zen trans mu ral ola bi len ya ma tar zın da kon trast
mad de fik sas yo nu iz le ne bi lir. Kon trast fik sas yon
alan la rı ko ro ner ar ter vas kü la ri zas yon lo ka li zas -
yon la rı na uy gun luk gös ter mez ler. Hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti te da vi sin de kul la nı lan al kol ab-
 las yo nu te da vi si ya nı tı nı de ğer len dir me de de
kar di yak MR ya rar lı dır.  

Res trik tif Kar di yo mi yo pa ti: Res trik tif kar di yo -
mi yo pa ti, mi yo kard fib ro zu ve ya do ku in fil tras -
yo nu so nu cu or ta ya çı kan ri ji ti de ven tri kü ler
re lak sas yo na izin ver mez ve so nuç ola rak di yas -
to lik kalp ye ter siz li ği ge li şir. Ven tri kül le rin sis to -
lik fonk si yon la rı ise geç dö ne me dek nor mal dir.
Di ğer yan dan bi at ri yal di la tas yon var dır. Kli nik
ola rak res trik tif kar di yo mi yo pa ti yi kons trük tif
pe ri kar dit ten ayır mak zor olup kar di yak MR bu
ko nu da da yar dım cı olur. 

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti nin en sık gö rü len
ne den le ri; ami lo idoz, he mok ro ma toz, sar ko idoz
ve Lo eff ler hi pe re ozi no fi lik su ben do kar di yal fib-
 roz dur. 

Ami lo idoz: Ami lo id mad de si nin ven tri kü ler de
bi ri ki mi so nu cu ven tri kü ler du var ka lın lı ğı ar tar.
Bi ri kim özel lik le su ben do kar di yal alan da mey da -
na ge lir. GRE se kans si ne in ce le me ler de ven tri -
kü ler du var ha re ket le rin de ri ji di te ve azal ma
(hi po ki ne zi) iz len mek te olup kon trast son ra sı geç
faz in ce le me de özel lik le tüm su ben do kar di yal
alan bo yun ca da ire sel kon trast fik sas yo nu gö rül -
me si ti pik tir. 

İn te rat ri yal sep tum da bi ri kim so nu cu ka lın -
laş ma iz le ne bi lir. Per füz yon MR in ce le me de ise
ami lo id de po sit le ri nin bi ri kim lo ka li zas yo nu olan
su ben do kar di yal alan da da ire sel per füz yon de-
 fek ti iz le nir.

He mok ro ma toz: De mir kalp te özel lik le mi yo kar -
dın su be pi kar di yal ala nın da bi ri kir. De mi rin
MR’ da su per pa ra man ye tik fi zik özel li ğin den do-
 la yı T1A ve T2A gö rün tü ler de, özel lik le GRE se-
 kans la rın da be lir gin hi po-in tens ola rak iz len me si
ti pik tir.

Sar ko idoz: Sar ko id gra nü lom lar özel lik le mid mi -
yo kar di yal ve su be pi kar di yal alan da ya ma tar zın da
ve ya dif füz bi ri kim gös te rir ler. T2A gö rün tü ler de
nor mal mi yo kar da oran la hi pe rin tens ola rak iz le -
nir ken kon trast son ra sı geç faz da kon trast fik sas -
yo nu gös te rir ler.

Hi pe re ozi no fi lik En do mi yo kar di yal Fib roz (Lo -
eff ler en do mi yo kar di yal has ta lık): Kar di yak MR’da
su ben do kar di yal fib roz GRE se kans la rın da özel-
 lik le api kal se vi ye de su ben do kar di yal hi po-in tens
rim ola rak iz le nir ken, kon trast son ra sı geç faz in ce-
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Şekil 13-16. Kardiyak MR. Kısa eksen geç kontrastlı görün-
tüde sol ventrikül midventriküler seviyede anterior ve ante-
roseptal duvar subendokardiyal ve transmural infarktüs.
Papiller kaslarda da benzer şekilde skar izlenmektedir.



 le me de bu lo ka li zas yon da su ben dom yo kar di yal
rim tar zı kon trast fik sas yo nu iz le nir. Api kal trom-
 büs ise kon trast tu tu lu mu gös ter mez. 

Di la te Kar di yo mi yo pa ti: Kar di yak MR’ da GRE
se kans si ne in ce le me ler de sol ven tri kül du var kon -
trak si yon la rın da dif füz ola rak azal ma var dır. Kon -
trast son ra sı geç faz in ce le me de sol ven tri kül
du va rın da kon trast fik sas yo nu iz len mez, an cak
fib roz ne de niy le mid mi yo kar di yal kon trast fik sas -
yo nu göz le ne bi lir. Mid mi yo kar di yal kon trast fik-
 sas yo nu kö tü prog noz ile iliş ki li olup ven tri kü ler
arit mi ve ani kar di yak ölüm sık lı ğı nı art tı rır.

İdi yo pa tik di la te kar di yo mi yo pa ti ile İs ke mik
di la te kar di yo mi yo pa ti ay rı mı önem li olup ay-
 rım da kar di yak MR de ğer li dir. İs ke mik di la te
kar di yo mi yo pa ti de su ben do kar di yal alan dan
baş la yan in fark tüs ala nı iz le nir ken re vas kü la ri -
zas yon ile te da vi edi lir. İdi yo pa tik di la te kar di -
yo mi yo pa ti de ise ven tri kül du va rın da in fark tüs
iz len mez ken ba zen mid ven tri kü ler alan da kon t-
rast fik sas yo nu iz le ne bi lir. Te da vi ise kalp trans -
plan tas yo nu dur. 

Arit mo je nik Sağ Ven tri kül Disp la zi si (ARVD):
Sağ ven tri kül du va rı nın da mi yo kard do ku su ye ri -
ni yağ do ku su ve/ve ya fib ro tik do ku alı şı ile ka rak -
te ri ze ai le sel bir kar di yo mi yo pa ti tü rü dür.
Ven tri kül du va rın da yağ/fib ro tik do ku, elek trik sel
ilet ken li ği bo za rak genç bi rey ler de ven tri kü ler arit -
mi ve ani kar di yak ölüm le re ne den ola bi lir. Sağ
ven tri kü lün prog re sif di la tas yo nu ve sağ kalp yet-
 mez li ği ge li şe bi lir.  Ol gu la rın yak la şık %10-15 ka-
 da rın da sol ven tri kül du var tu tu lu mu da eş lik eder.

ARV D’ de ven tri kül du va rın da sa de ce yağ do-
 ku su in fil tras yo nu var sa mi yo kard da in cel me ol -
maz. An cak mi yo kard da hem yağ, hem de
fib ro tik do ku in fil tras yo nu mev cut sa sağ ven tri -
kül du va rın da in cel me or ta ya çı kar. 

Ven tri kül du va rın da yağ do ku su in fil tras yo -
nu, SE se kans T1A in ce le me ler ile hi pe rin tens yağ
do ku su nun iz len me si ile ko nu lur. Ven tri kül du-
 va rın da fib ro tik do ku in fil tras yo nu ise kon trast
son ra sı geç faz gö rün tü ler de kon trast fik sas yo nu
ile be lir le nir. Sağ ven tri kül du va rın da yağ do ku -
su in fil tras yo nu nun en sık iz len di ği lo ka li zas -
yon lar; sub tri küs pid alan, sağ ven tri kül apek si ve
in fun di bu lum dur.

Kar di yak MR’ da GRE se kans si ne in ce le me -
ler de sağ ven tri kül du va rın da fo kal in cel me ve ya
ka lın laş ma lar, fo kal dis ki ne tik seg ment ler ve fo -
kal mik ro-anev riz ma for mas yon la rı iz le ne bi lir.

MMii  yyoo  kkaarr  ddiitt

Akut mi yo kar dit kli nik, la bo ra tu ar ve EKG bul gu -
la rı akut mi yo kard in fark tü sü nü tak lid ede bi lir.
Kar di yak MR ile ayı rım ya pı la bi lir. Si ne in ce le me -

ler de akut mi yo kar dit lo ka li zas yo nun da mi yo kar -
di yal dis ki ne zi iz le ne bil mek te olup kon trast son ra -
sı gö rün tü ler ayı rı cı ta nı açı sın dan anah tar ro le
sa hip tir. Mi yo kard öde mi ne de niy le mi yo kard da
T2A in ce le me de hi pe rin ten si te ve kon trast son ra sı
er ken faz in ce le me de kon trast tu tu lu mu iz lenmek -
te olup kon trast son ra sı geç faz in ce le me de su be pi -
kar di yal ve mid mi yo kar di yal alan lar da ko ro ner
ar ter tra se si ne uy ma yan ya ma tar zın da kon trast
fik sas yo nu iz le nir (Şe kil 13-18). 

MMii  yyoo  kkaarr  ddii  yyaall  ““NNoonn  ccoomm  ppaacc  ttii  oonn””

Mi yo kar di yal “non com pac ti on”, mi yo kar dın in -
tra-ute rin ge li şim sü re cin de du rak la ma so nu cu
mey da na ge len ge nel lik le sol ven tri kü lü tu tan na -
dir gö rü len kon je ni tal bir kar di yo mi yo pa ti ti pi dir.
Mul tipl be lir gin tra be kü las yon ar tı şı ve in ter tra be -
kü ler gi rin ti ler ile ka rak te ri ze, ge nel lik le ço cuk lar -
da ta nı ko nu lan, an cak eriş kin dö nem de in si den sı
% 0.05 olan kon je ni tal bir has ta lık tır. Ol gu la rın bü -
yük bö lü mün de sol ven tri kül de api kal ve mid ven-
 tri kü ler se vi ye ler de in fe ri or ve la te ral du var lar da
tu tu lu mu olur. Kar di yak MR ile “non com pac ti on”
de ğer len dir me si esas ola rak GRE se kans si ne in ce -
le me ler ile ya pı lır ken kon trast son ra sı geç faz de-
 ğer len dir me de mi yo kard da ko ro ner ar ter
vas kü la ri zas yon lo ka li zas yo nu na uy ma yan alan-
 lar da kon trast fik sas yo nu iz le ne bi lir (Şe kil 13-19). 

KKaarr  ddii  yyaakk  KKiitt  llee  lleerr

Kar di yak MR, kar di yak ve pa ra kar di yak kit le le -
rin be lir len me sin de al tın stan dart gö rün tü le me
yön te mi dir. Kar di yak kit le ler ge nel lik le ilk ola rak
di ğer gö rün tü le me me tot la rı (eko kar di yog ra fi, to-
 raks BT) ile ilk kez or ta ya ko nu lur. Da ha son ra ke -
sin ta nı ama cıy la kar di yak MR ya pı lır. En sık
iz le nen kar di yak kit le ler in tra kar di yak trom büs -
ler olup bu nu ikin ci sık lık la kalp te ki ma lign tü -
mör me tas taz la rı iz ler.
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Şekil 13-18. Kardiyak MR. Kısa aks T2A görüntüde miyo-
kardite bağlı ödematöz sinyal artışı ve kontrast tutulumu iz-
lenmektedir.



Kar di yak Trom büs: Kar di yak trom büs ler, özel-
 lik le sol at ri yum da at ri yal fib ri las yo na ve ya sol
ven tri kül de ven tri kü ler dis fonk si yo na se kon der
ola rak mey da na ge lir. 

Kar di yak MR, kar di yak trom büs ta nı sın da al tın
stan dart gö rün tü le me yön te mi olup kalp boş luk -
la rın da her lo ka li zas yon da bu lu na bi len trom büs
ta nı sın da ya rar lı ve gü ve ni lir dir. Kar di yak trom-
 büs ler özel lik le GRE se kans lar da içer dik le ri de ok -
si he mog lo bin ve met he mog lo bi nin ne den ol du ğu
pa ra man ye tik et ki ne de niy le be lir gin hi po-in tens

ola rak iz le nir ler (Şe kil 13-20). An cak is tis na ola rak
ta ze trom büs ler GRE se kans lar da hi pe rin tens gö-
 rün tü ve rir ler ve zor fark edi le bi lir ler.

Trom büs le rin SE se kans gö rün tü ler de ki gö rü -
nüm le ri ev re le ri ne gö re de ği şik lik gös te rir. SE se-
 kans T2A gö rün tü ler de kar di yak trom büs, ti pik
ola rak mi yo kar da gö re hi pe rin tens ola rak iz le -
nir ler. Kon trast son ra sı in ce le me ise kar di yak
trom büs ve tü mör ayı rı mın da anah tar ro le sa hip -
tir. Kar di yak trom büs ler ti pik ola rak kon trast tu-
 tu lu mu gös ter mez ler (Şe kil 13-21). An cak is tis na i
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Şekil 13-19. Kardiyak MR. Miyokardiyal Noncompaction: Kısa aks sine ve kontrast sonrası geç faz görüntüler izlenmek-
tedir. Size görüntüde lateral duvarda lateral duvarda belirgin trabekülasyon kontrastlı görüntüde fibrozise bağlı kontrast tu-
tulumu görülmekte (oklar).

Şekil 13-20. Kardiyak MR. Sine ve geç kontrastlı dört boşluk görüntülerde sol ventrikül yerleşimli belirgin hipo-intens ve
kontrast tutulumu göstermeyen trombüs izlenmektedir.

Şekil 13-21. Kardiyak MR. Kısa aks ve dört boşluk kontrast sonrası görüntülerde sol ventrikül apikal yerleşimli kontrast tu-
tamayan trombüs imajı (ok). Sol ventrikül apikal ve septal duvarda infarktüse bağlı subendokardiyal kontrast fiksasyonu
görülmektedir (ok başı).



ola rak ba zı kro nik trom büs le rin or ga ni zas yo nu
so nu cu or ta ya çı kan fib roz içe ri ği kon trast son ra -
sı gö rün tü ler de kon trast tu tu lu mu na ne den ola bi-
 lir. An cak bu son de re ce na dir bir du rum dur.

Be nign Kar di yak Tü mör ler

Kal bin en sık gö rü len pri mer tü mö rü be nign na-
 tür de ki mik so ma lar dır. Pri mer kar di yak kit le le rin
bü yük ço ğun lu ğu (% 60-70 ka da rı) be nign na tür de
olup pri mer be nign kar di yak kit le le rin % 50’si ni
mik so ma lar ve %10-20’si ni li pom lar oluş tu rur.
Mik so ma: En sık gö rü len pri mer kar di yak tü mör-
 ler dir. Sık lık la or ta yaş ta ki ka dın lar da iz le nir. Ge-
 nel lik le sol at ri yum, ba zen sağ at ri yum (%15-20)
ve na di ren ven tri kül den kay nak la nır. Sol at ri yum
yer le şim li lez yon lar fos sa ova li se ya kın in te rat ri -
yal sep tum dan ori jin alır lar. Mik so ma lar sap lı,
düz gün kon tür lü po li po id lez yon lar dır.

Kar di yak MR’ da T1A gö rün tü ler de lez yon lar
ti pik ola rak mi yo kard ile ben zer şe kil de ara sin yal
in ten si te sin de ol ma eği li min de iken, komp li ke ol-
 gu lar da kal si fi kas yon içe ri ği hi po-in tens ve he mo -
ra ji içe ri ği spon tan hi pe rin tens ola rak iz le ne bi lir ler.

GRE se kans lar da (be yaz kan se kans la rı) ise ti pik
ola rak mik so ma yı çev re le yen ka na oran la hi po-in -
tens ola rak iz le nen ha re ket li kit le ler dir. Mik so ma -
lar kon trast son ra sı gö rün tü ler de or ta de re ce de
he te ro jen kon trast tu tu lu mu gös te rir ler (Şe kil 13-
22). Mik so ma la rı çev re le ye bi len trom büs ler ise
kon trast tu tu lu mu gös ter mez ler.

Li pom: Li pom lar ikin ci sık lık la iz le nen pri mer
kar di yak tü mör ler dir. Kar di yak MR’ da vü cu dun
di ğer bö lüm le rin de iz le nen li po ma lar ile ben zer
şe kil de ma tür yağ in ten si te sin de iz len me si ve yağ
bas kı la ma lı se kans lar da bas kı lan ma sı ka rak te ris -
tik tir (Şe kil 13-23). 

Fib rom: Kar di yak fib rom lar, ge nel lik le ven tri kül
du va rın da in tra mu ral yer le şim li ola rak iz le nen
düz gün kon tür lü so li ter kit le lez yon lar dır. SE se-
 kans T1A ve T2A gö rün tü ler de hi po-in tens ola rak
iz le nir ken, kon trast son ra sı in ce le me de ha fif de re -
ce de kon trast tu tu lu mu gös te rir ler (Şe kil 13-24).

Rhab do mi yom: Rhab do mi yom ço cuk luk ça ğın da
en sık gö rü len pri mer kar di yak kit le lez yon dur. Be-
 nign na tür de olan kit le ler sık lık la ven tri kül du va -
rın da in tra mu ral yer le şim li, ba zen in tra ka vi ter
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Şekil 13-23. Kardiyak MR. Kardiyak Lipom. Sine dört boşluk, T1A iki boşluk ve yağ baskılamalı iki boşluk görüntülerde sol
ventrikül apeksinde yağ intensitesinde lezyon izlenmektedir (ok).

Şekil 13-22. Kardiyak MR. Sine ve GRE görüntülerde sol atriyumda interatriyal septum orjinli heterojen düzgün kontürlü
miksoma izlenmektedir.



ola bi len kit le lez yon lar ola rak iz le nir ler. Mul tipl ol -
ma eği li min de dir ler. Kar di yak MR’ da bü tün se-
 kans lar da mi yo kard ile izo-in tens ola rak iz len mek te
olup kon trast son ra sı in ce le me de mi yo kard ile ben-
 zer şe kil de kon trast tu tu lu mu gös te rir ler.

Pa pil ler fib ro-elas tom: Na dir gö rü len tü mör ler dir.
Ka pak ori jin li tü mör le rin ise en sık rast la nı la nı dır,
ikin ci sık lık ta mik so ma lar iz le nir. Pa pil ler fib ro-
elas tom lar tüm se kan lar da hi po-in tens pa din kül lü
kit le ler dir (Şe kil 13-25).

He man ji yom, te ra tom, me zo tel yo ma, len fan ji -
yom ve nö ro fib rom na dir gö rü len di ğer be nign kar-
 di yak tü mör ler dir.

Kar di yak hi da tik kist: Hi da tik kist ler, sık lık la ka ra-
 ci ğer ve ak ci ğer de gö rü le bil mek le bir lik te vü cu dun
her ye rin de bu lu na bi len pa ra zi ter in fek si yon lar dır
(Şe kil 13-26). Ül ke miz de en de mik ola rak iz le ne bil -
mek te dir. 

Ma lign Kar di yak Tü mör ler

He te ro jen iç ya pı da, be lir gin kon trast tu tu lu mu
gös te ren, pe ri tü mö ral ödem ala nı bu lu nan ve kom -
şu do ku lar da in vaz yo na ne den olan kit le ler de ma-
 lig ni te ola sı lı ğı dü şü nül me li dir. En sık iz le nen
pri mer kar di yak ma lign tü mör an ji yo sar kom olup
ge nel lik le sağ at ri yum da yer le şir. Len fo ma ve ma-

149

Şekil 13-24. Kardiyak MR. Kardiyak Fibrom. Dört boşluk sine, SE T1A ve T2A görüntülerde sol ventrikül lateral duvarda
hipo-intens kitle lezyon izlenmektedir (asteriks).

Şekil 13-25. Kardiyak MR. Triküspid kapak orijinli papiller fibroelastoma (ok).

Şekil 13-26. Kardiyak MR. Kısa eksen cine görüntülerde sağ ventrikülde membran detaşmanı gösteren ve sol ventrikülde
kız kistler içeren iki farklı olgu izlenmektedir.



 lign fib roz his ti yo si tom di ğer pri mer kar di yak ma-
 lign tü mör ler dir. 

Me tas taz: Me tas taz lar en sık gö rü len ma lign kar-
 di yak tü mör ler dir. Pri mer kay nak sık lık la ak ci ğer,
me me, ma lign me la nom ve len fo ma dır. Kar di yak
me tas taz lar da sık ola rak pe ri kard efüz yo nu eş lik
eder. Özel lik le ak ci ğer kan se ri pe ri kard ve kalp du-
 var la rı na lo kal in vaz yon gös te re bi lir (Şe kil 13-27).
Lo kal in vaz yon be lir le me de al tın stan dart gö rün -
tü le me yön te mi kar di yak MR’ dir. 

An ji yo sar kom: En sık gö rü len pri mer ma lign
kar di yak tü mör ler dir. An ji yo sar kom lar sık lık la
sağ at ri yum yer le şir. Po li po id gö rü nüm arz eder.
Kar di yak MR’ da SE se kans T1A gö rün tü ler de
içer dik le ri he mo ra ji alan la rı ve san tral nek roz ne-
 de niy le sık lık la he te ro jen sin yal in ten si te sin de iz-
 len mek te olup ho mo jen in ten si te de (ara sin yal
in ten si te si) de iz le ne bi lir ler. Kon trast son ra sı gö-
 rün tü ler de be lir gin kon trast tu tu lu mu gös te rir ler
(Şe kil 13-28).

PPee  rrii  kkaarrdd  HHaass  ttaa  llııkk  llaa  rrıı

Pe ri kard, vis se ral ve pa ri etal yap rak lar dan oluş-
 mak ta dır. Vis se ral pe ri kard, gö rün tü le me yön-
 tem le ri ile iz le ne mez. Pa ri etal pe ri kard, 1-3 mm
ka lın lı ğın da in ce hi po-in tens ya pı ola rak iz le nir.
Pa ri etal pe ri kard ka lın lı ğı nın 5 mm’ den faz la ol-
 ma sı pa to lo jik pe ri kar di yal ka lın laş ma ola rak ka -
bul edi lir.

Pe ri kar dit: Pa to lo jik pe ri kar di yal ka lın laş ma sı ve
pe ri kar di yal kon trast tu tu lu mu ile ka rak te ri ze dir.
Sık lık la pe ri kar di yal efüz yon eş lik eder. Pe ri kar -
dit iyi leş me le ri, pe ri kard adez yon la rı na ne den
ola rak se kon der lo kü le pe ri kard efüz yon la rı ile
komp li ke ola bi lir (Şe kil 13-29). 

Kons trik tif Pe ri kar dit: Kons trik tif pe ri kar dit te de
res trik tif kar di yo mi yo pa ti ye ben zer şe kil de fib ro -
kal si fi ye ka lın pe ri kar dın ne den ol du ğu ri ji di te ye
se kon der ola rak ven tri kül ler de di yas to lik dis fonk -
si yon ve bi at ri yal di la tas yon iz le nir. Ayı rım pe ri -
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Şekil 13-27. Kardiyak MR. Akciğer kanseri. Perikard ve sol ventrikül duvarı lokal invazyon görülmektedir.

Şekil 13-28. Kardiyak MR. Sine dört boşluk ve koronal plan görüntülerde sağ atriyumu doldurarak superior vena kavaya
uzanım gösteren malign morfolojide yumuşak doku kitlesi izlenmektedir (asteriks).



kar di yal ka lın laş ma ve kon trast tu tu lu mu ile ya pı -
lır. Son de re ce na dir ola rak kons trik tif pe ri kar dit -
te pe ri kar di yal ka lın laş ma iz len me ye bi lir.
Kons trik tif pe ri kar dit te iz le nen pe ri kar di yal ka lın -
laş ma ge nel lik le dü zen siz olup pe ri kar di yal adez-
 yon lar so nu cu mul ti lo kü le pe ri kar di yal efüz yon
eş lik ede bi lir (Şe kil 13-30). 

Kay nak lar

1. Bett man MA. The Chest Ra di og raph in Car di ovas cu lar
Di se ase. In Bra un wal d’s He art Di se ase. A Text bo ok of
Car di ovas cu lar Me di ci ne. Eds: RO Bo now, DL Mann,

DP Zi pes, P Libby). 9th Edi ti on, El se vi er Sa un ders; Phi -
la delp hi a. 2012; pp: 277-292.

2. Bun ce NH, Lo renz CH, Kee gand. Co ro nary ar tery ano-
 ma li es Ra dio logy 2003;227:201-208.

3. Chen JTT. Es sen ti als of Car di ac Ima ging, 2nd ed. Phi la -
delp hi a, PA: Lip pin cott-Ra ven Press, 1997.

4. Chen MYM, Po pe TL, Ott DJ. Ba sic Ra dio logy 2nd edi-
 ti on, McGraw Hill Press. 2011

5. Cro isil le P, Re vel D. MR Ima ging of the he art. Eu ro pe -
an Ra dio logy 2000;10:7-11.

6. de feg ter PJ, Ac hen bach J, Nie ma K. Car di ac To mog -
raphy. In: The ESC Text bo ok of Car di ovas cu lar Me di -
ci ne. Eds: AJ Camm, TF Lüsc her, PW Ser ruys. 2nd

edi ti on. Ox ford Uni ver sity Press Co, 2009; pp: 187-214.
7. Do oms GC, Hig gins CB. MR ima ging of car di ac throm -

bi J Com put As sist To mogr 1986;10:415-420.
8. Durk man W, Van der Belt RJ. The Chest X-ray in He art

Di se ase. In: Clas sic Te ac hings in Cli ni cal Car di ology.
Ed: M Chiss ner. Was hing ton, DC: La en nec Pub lis hing,
1996:241-258.

9. Lip ton MJ. Bo ga ert J. Boxt LM, Re ba RC. Ima ging of is-
 ke mic he art di se ase. Eur J Ra di ol 2002;12:1061-1080.

10. O’ Ro ur ke RA, Gil ke son RC. Car di ac Ro ent ge nog -
raphy. In Hurs t’s The He art. Eds. V Fus ter, RA O’ Ro -
ur ke, RA Walsh, PP Wil son. 12th edi ti on. McGraw
Me di cal 2008; pp:341-358.

11. Ray mond YK. Car di ovas cu lar Mag ne tic Re so nan ce
Ima ging. In: He art Di se ase. A Text bo ook of Car di ovas -
cu lar Me di ci ne. Eds: RB Bo now, DL Mann, DP Zi pes, P
Libby, E Bra un wald. El se vi er Sa un ders Co, 9th edi ti on,
2012; pp: 362-382.

12. Rum ber ger JA. No nin va si ve co ro nary an gi og raphy
using com pu ted to mog raphy. Cir cu la ti on 2002;15:
106:2036-2038.

151

Şekil 13-29. Kardiyak MR. Perikardit olgusu; dört boşluk görüntülerde perikardiyal kalınlaşma ve kontrast tutulumu izlen-
mektedir.

Şekil 13-30. Kardiyak MR. Perikardda kalınlaşma ve atrium-
larda dilatasyon ile karakterize konstriktif perikardit olgusu.





Nükleer tıp yöntemleri 35-40 yıldan beri kalbin
fonksiyonel ve metabolik değerlendirilmesinde ba-
şarı ile kullanılmaktadır. Miyokard perfüzyon sin-
tigrafisi, miyokard canlılığı ve perfüzyonunun
değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan non in-
vazif görüntüleme yöntemidir. Miyokard perfüz-
yon sintigrafisi 1975 yılında Talyum 201 ile
uygulanmaya başlamış ve 1990 dan itibaren Tek-
nesyumlu bileşikler yaygın olarak kullanıma gir-
miştir. Pozitron Emisyon Tomografi (PET) ile
yapılan görüntülemede miyokard perfüzyonu ve
canlılığı daha yüksek bir duyarlılık ile gösterilir.
Radyonüklid ventrikülografi (MUGA) yöntemin-
de özellikle sol ventrikül olmak üzere ventrikül
fonksiyonları görsel olarak ve kantitatif ölçümler
ile değerlendirilir.

MMii  yyoo  kkaarrdd  PPeerr  ffüüzz  yyoonn  SSiinn  ttiigg  rraa  ffii  ssii

Ko ro ner ar ter has ta lı ğı ta ma men ses siz sey re de bi -
lir ve has ta nın her han gi bir şi ka ye ti ol ma ya bi lir.
Yü zey ala nı nın % 75’i ne ka dar olan ko ro ner dar-
 lık la rı is ti ra hat te kan akı mı nı et ki le me di ğin den be-
 lir gin bir bul gu ver me ye bi lir. Bu ne den le eg zer siz
tes ti ve ya far ma ko lo jik ajan lar  kul la nı la rak stres
oluş tu ru lur ve  is ti ra hat te bul gu ver me yen dar lık -
lar kli nik ve ta nı sal ola rak be lir gin ha le ge ti ri lir.
Eg zer siz sı ra sın da mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı nın
kar şı la na bil me si için nor mal ki şi ler de kalp de bi si -
nin art ma sı ve ko ro ner da mar la rın ge niş le me si ile
ko ro ner kan akı mı 3-4 ar tar. Ko ro ner ar ter dar lı -
ğın da ise eg zer si ze ce vap ola rak da mar lar ge niş le -
ye me di ğin den ko ro ner kan akı mı ar tı şı mi ni mal
olur. Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si nin uy gu lan -
ma sın da bu me ka niz ma dan ya rar la nı lır. Eg zer siz
ve far ma ko lo jik stres ile nor mal da mar lar da kan
akı mın da ar tış oluş tu ğu hal de ste no tik da mar lar da
mi ni mal dir ve ya ar tış mey da na gel mez. Mi yo kard
per füz yon sin tig ra fi si nin esa sı bu me ka niz ma ya
da ya nır ve  kla sik ola rak stres du ru mun da alı nan
gö rün tü ler ve is ti ra hat gö rün tü le ri ol mak üze re 2
ay rı aşa ma da alı nan gö rün tü le rin kar şı laş tı rıl ma lı

ola rak de ğer len di ril me si esa sı na da ya nır. Stres es-
 na sın da ya pı lan rad yo far ma sö tik in jek si yo nu nu
mak si mum stres anın da ki mi yo kard per füz yo nu -
nun yan sı tır. Kul la nı lan rad yo far ma sö tik böl ge sel
kan akı mı, eks trak si yon frak si yo nu ve do ku can lı -
lı ğı na bağ lı ola rak mi yo kard da lo ka li ze olur. 

Rad yo far ma sö tik ler

İn tra ve nöz yol dan ve ri len rad yo far ma sö tik le rin
kalp ten ilk ge çiş te mi yo kard ta ra fın dan tu tu lan
mik ta rı ya ni eks trak si yon frak si yo nu ko ro ner kan
akı mı ile oran tı lı dır. Gü nü müz de mi yo kard per-
 füz yon sin tig ra fi sin de kul la nı lan rad yo far ma sö -
tik ler Tal yum-201, Tek nes yum-99m Ses ta mi bi ve
Tek nes yum-99m Tet ro fos mi n’ dir.

Tal yum 201

Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si nin tüm dün ya da
yay gın bir şe kil de kul la nı mı Tal yum-201 ile ol muş -
tur. Bu ne den le mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si
gün lük pra tik te tal yum sin tig ra fi si ve ya tal yum tes -
ti ola rak ifa de edil mek te dir. Tal yum-201 bir po tas -
yum ana lo ğu dur. İn tra ve nöz yol dan ve ril di ğin de
po tas yum gi bi ak tif ola rak Na-K AT Pa se pom pa sı
ile hüc re içi ne gi rer. İn tra ve nöz en jek si yon dan son -
ra ko ro ner ar ter ler den ilk ge çiş sı ra sın da mi yo -
kard da tu tul ma ora nı (eks trak si yon frak si yo nu) %
85’dir. En jek si yon son ra sı 10-20 da ki ka için de mi-
 yo kard da pik kon san tras yo na ulaş ma sı ne de niy le
gö rün tü le me nin hız la baş la tıl ma sı ge re kir. Otu zun -
cu da ki ka dan son ra mi yo kard hüc re sin den ay rı la -
rak kan ha vu zu na ge çer (“was ho ut”). Da ha son ra
kan do la şı mın dan alı nıp mi yo kard da tek rar tu tu -
lur. Tal yu mun kan ha vu zu ile mi yo kard ara sın da -
ki kon san tras yon la rı nın den ge len me si ni yan sı tan
bu de ği şi me “re dis tri büs yo n” (ye ni den da ğı lım)
adı ve ri lir. Re dis trü bos yo nun gö rül me si mi yo kard
hüc re si nin mem bran bü tün lü ğü nün ko run du ğu nu
ya ni can lı hüc re nin kan ha vu zun dan ge len tal yu -
mu tu ta bil di ği ni gös te rir. Re dis tri büs yon gö rün tü -
le ri nin alın ma sı için mi ni mum 3 sa at bek le nir.   

NÜKLEER KARDİYOLOJİ

Prof. Dr. Işık Adalet
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Tek nes yum-99m Ses ta mi bi
Ses ta mi bi li po fi lik kat yo nik bir bi le şik tir. Hüc re içi -
ne gi rin ce kat yo nik yü kü ne de niy le mi to kon dri nin
ne ga tif trans mem bran po tan si ye li ile mi to kon dri -
um içi ne gi rer. Kan dan ilk ge çiş te mi yo kard hüc re-
 le rin de ki eks trak si yon frak si yo nu % 60’dır.
Tek nes yu mun fi zik sel özel lik le ri nin (ya rı öm rü ve
ener ji se vi ye si) tal yu ma gö re da ha iyi ol ma sı ne de-
 niy le el de edi len gö rün tü le rin ka li te si yük sek tir.
Ses ta mi bi nin mi yo kard dan ilk ge çiş eks trak si yon
frak si yo nu % 60 ci va rın da dır. Tal yu ma gö re mi ni -
mal re dis tri büs yo na sa hip tir. Bu ne den le iki ay rı
in jek si yon ya pı la rak stres ve is ti ra hat gö rün tü le ri
el de edi lir. Stres in jek si yo nun dan 30-40 da ki ka
son ra gö rün tü nün alın ma sı ge re kir. İs ti ra hat gö-
 rün tü le ri için 3 sa at ten faz la bek len me si ya rar lı dır. 

Tek nes yum-99m Tet ro fos min
Di fos min gru bu kat yon dur. Hüc re için de ses ta -
mi bi ye ben zer şe kil de  bi ri kir. Gö rün tü le me pro-
 to ko lü ses ta mi bi gi bi uy gu la nır. 

Has ta Ha zır lı ğı

Eg zer siz tes ti ön ce si kalp hı zı ve kan ba sın cı nı et-
 ki le ye bi le cek ba zı ilaç la rın tıb bi kon trin di kas yon
yok sa ke sil me si ge re kir. Be ta-blo ker ler 72 sa at,
kal si yum ka nal blo ker le ri 24-48 sa at ve nit rat lar
12-24 sa at ön ce sin de ke sil me li dir. Me di kal te da -
vi nin et kin li ği araş tı rı lı yor sa sin tig ra fi te da vi ke-
 sil me den ya pı la bi lir. Ka fe in ya da te ofi lin içe ren
ilaç lar dip yri da mol ve ade no zi ni et ki le ye bi le ce -
ğin den bir kaç gün ön ce sin den ke sil me li dir.  

Yön tem ve Uy gu la ma
Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi sin de stres iki şe-
 kil de oluş tu ru lur. 1. Tre ad mill eg zer siz tes ti, 2.
Far ma ko lo jik stres. 
1. Tre ad mill ile stres tes ti: Tre ad mill ile ya pı lan

eg zer siz tes tin de has ta nın ya şı na gö re he sap -
la nan mak si mum kalp hı zı nın en az % 85’i ne
ulaş ma sı sağ la na rak mi yo kard da tu tu lum
özel li ği olan rad yo far ma sö tik mak si mum eg-
 zer siz de in jek te edi lir. Tal yum-201 için 10 da-
 ki ka son ra, ses ta mi bi ve tet ro fos min için 30
da ki ka son ra gö rün tü le me baş lar. Stres gö rün-
 tü le ri için has ta nın göğ sü çev re sin de 180-360
de re ce dö ne bi len ga ma ka me ra de dek tör le ri
ile has ta dan ya yı lan ga ma ışın la rı nı kay de di -
lir. Mi ni mum 3 sa at bek le me sü re sin den son -
ra is ti ra hat gö rün tü le ri kay de di lir.

2. Far ma ko lo jik stres: Çe şit li ne den ler le tre ad mil
eg zer siz tes ti uy gu la na ma yan has ta la ra far ma -
ko lo jik stres uy gu la nır. Bu amaç la eg zer si zi tak-
 lid eden do bu ta mi ne gi bi bir ad re ner jik ajan ya
da ko ro ner va zo di la tas yo nu na ne den olan ade-
 no si ne ve ya dip yri da mol kul la nı lır. 
Dip yri da mol ve ade no si ne va zo di la tas yon ya-

 pa rak  ko ro ner kan akı mı nı is ti ra hat se vi ye si nin

2.5-6 ka tı na çı kar tır, bu nun so nu cun da  mi yo kard
per füz yo nun da efo ra ben zer de ği şik lik ler mey da -
na ge lir. Dip yri da mol ka ra ci ğer de me ta bo li ze edil-
 di ğin den ka ra ci ğer ye ter siz li ğin de far ma ko lo jik
ak ti vi te uza ya bi lir. Ami no fi lin en do te li yal ade no -
si ne re sep tör le ri ni blo ke et ti ği için ge rek ti ğin de an-
 ti dot ola rak kul la nı la bi lir. Sol dal blok gi bi eg zer siz
elek tro su nun yo rum lan ma sın da zor luk olan has-
 ta lar da kalp hı zın da mi ni mal ar tış ya pan dip yri -
da mol ve ya ade no si ne kul la nı lır. Pe ri fe rik da mar
has ta lı ğı, si nir, kas ve is ke let sis te mi has ta lık la rı,
aort ste no zu, in fark tüs son ra sı er ken dö nem (ilk 5
gün), be ta-blo ker kul la nı mı, hi per tan si yon, sa bit
hız lı ven tri kü ler kalp pi li ve de fib ri la tör ta kıl mış
has ta lar da dip yri da mol ve ade no si ne yay gın ola-
 rak kul la nıl mak ta dır. An cak dip yri da mol ve ade-
 no si ne ’nin kon trin di ke ol du ğu du rum lar
unu tul ma ma lı dır. Bun lar; dip yri da mol ve ami no -
fi lin al ler ji si, akut mi yo kard in fark tü sü (ilk 48 sa at),
uns tab le an gi na pek to ris, ak tif ast ma ve kro nik
obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı, hi po tan si yon (sis to lik
ba sınç <90 mmHg), ye ni ge çi ril miş se reb ral is ke -
mik has ta lık, 2. ve ya 3. de re ce AV blok, son 2-4  sa -
at için de dip yri da mol kul la nı mı ve de kom pan se
kon jes tif kalp yet mez li ği ola rak sa yı la bi lir. 

Do bu ta mi ne mi yo kar dın iş yü kü nü ve ok si jen
ih ti ya cı nı art tı ra rak ad re ner jik et ki gös te rir. Kalp
hı zı, mi yo kard kon trak ti li te si ve sis to lik ba sın cın -
da ar tış mey da na ge lir. Do bu ta mi ne ile ko ro ner
kan akı mın da 2-3 kat ar tış mey da na ge lir.  Eg zer siz
ya pa ma yan has ta lar da, ade no si ne ve dip yri da mo -
lun kon trin di ke ol du ğu du rum lar da do bu ta mi ne
kul la nı lır. Hi per tan si yon (>180/100 mmHg), hız lı
ven tri kü ler ce vap lı at ri yal fib ri las yon ve flut ter, sol
ven tri kül çı kı mın da be lir gin dar lık, uns ta bil an gi na
pek to ris, son bir haf ta da in fark tüs ge çi ril miş ol ma -
sı ve ven tri kü ler ta şi kar di gi bi du rum lar da do bu -
ta mi ne uy gu lan ma sı kon trin di ke dir.

Mi yo kard Per füz yon SPECT

Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si ilk yıl lar da pla nar
yön tem (iki bo yut lu) ile uy gu lan mış tır. An cak ga -
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Şekil 14-1. SPECT görüntülemede değerlendirilen eksen-
lere ait kesitler, VUE: vertikal uzun eksen, HUE: horizontal
uzun eksen, KE: kısa eksen.

ApeksAnterior

İnferior İnferior

KEHUEVUE

Apeks Septum Lateral LateralSeptum

Anterior



ma ka me ra tek no lo ji si nin ge liş me si ile SPECT yön-
 te mi ya ni to mog ra fik sin tig ra fi ola rak ta nım la -
yabi le ce ği miz üç bo yut lu yön tem ru tin kul la nı ma
gir miş tir. Pla nar yön tem ile kü çük de fekt le rin üs-
 tün de ve al tın da ki nor mal mi yo kard dan ge len sa-
 yım lar gö rün tü yü et ki le ye rek de fek tin
sap tan ma sı na en gel olur. Bu ne den le kü çük de-
 fekt le rin be lir len me sin de sin tig ra fi nin du yar lı lı ğı
dü şer. To mog ra fik sin tig ra fi ya ni SPECT uy gu lan -
ma sın da el de edi len ke sit ler yar dı mıy la bu du rum
ön le ne bi lir. Gü nü müz de tüm Dün ya ’da ve ül ke -
miz de mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si SPECT şek-
 lin de uy gu lan mak ta dır. SPECT uy gu la ma ile
alı nan gö rün tü le ri kı sa ek sen (ak si yal), ho ri zon tal
uzun ek sen (ko ro nal) ve ver ti kal uzun ek sen (sa -
gi tal) şek lin de  üç ay rı ek sen de de ğer len dir mek
müm kün olur. (Şe kil 14-1). Bil gi sa yar ek ra nın da
her bir ek se ne ait stres ve is ti ra hat gö rün tü le ri alt
al ta ge ti ri le rek de ğer len di ri lir. Bu ya zı da mi yo kard
per füz yon sin tig ra fi si ifa de si mi yo kard per füz yon
SPECT ola rak ka bul edil me li dir.  

Ga ted SPECT

Mi yo kard per füz yon SPECT gö rün tü le me has ta ya
bağ lan mış elek trot lar ara cı lı ğı ile EKG sen kro ni ze

ola rak ya pı lır sa bu na Ga ted SPECT adı ve ri lir.
Gated SPECT  yön te mi ile ya pı lan mi yo kard per-
 füzyon sin tig ra fi sin de du var ha re ket le ri si ne ma -
tog ra fik ola rak de ğer len di ri lir. Ga ted SPECT ile
el de edi len ek bil gi ler sol ven tri kül du var ha re ket -
le ri nin de ğer len di ril me si, sis tol so nu ve di yas tol
so nu vo lü mü ve ejek si yon frak si yo nu nun he sap -
la na bil me si dir (Şe kil 14-2). Ga ted SPECT yön te mi
bir çok mer kez de uy gu lan mak ta dır.

Yo rum

Nor mal ki şi ler de stres ve is ti ra hat gö rün tü le rin de
mi yo kard du var la rın da ho mo jen ak ti vi te da ğı lı mı
göz le nir. Ek sen le re gö re el de edi len ke sit ler stres ve
is ti ra hat gö rün tü le ri ola rak alt al ta sı ra la nır. Bu na
gö re 1., 3. ve 5. sı ra stres gö rün tü le ri ni, 2., 4. ve 6. sı -
ra is ti ra hat gö rün tü le ri ne ait tir (Şe kil 14-3).  

Sol ven tri kül api kal, or ta ve ba zal ol mak üze -
re 3 bö lü me ay rı lır. Son yıl lar da uy gu la nan 17
seg ment li for ma ta gö re mi yo kard du var la rı  (an -
te ri or, in fe ri or, sep tum ve la te ral) api kal, or ta ve
ba zal ol mak üze re seg ment le re ay rı la rak de ğer -
len di ri lir (Şe kil 14-4).

Stres gö rün tü le rin de per füz yo nu azal mış ola-
 rak iz le nen böl ge de is ti ra hat gö rün tü le rin de dü-
 zel me olu yor sa is ke mi ola rak yo rum la nır (Şe kil
14-5 ve 14-6).

Stres ve is ti ra hat gö rün tü le rin de ay nı böl ge de
azal mış ya da aper fü ze gö rü nüm var sa sa bit de-
 fekt ola rak de ğer len di ri lir ve skar do ku su ve ya
ağır is ke mi yi dü şün dü rür (Şe kil 14-7). 

İn fark tüs ge çi ren has ta lar da is ti ra hat gö rün tü -
le rin de sa bit de fekt çev re sin de ha fif ak ti vi te ar tı şı
gö rü lür se bu du rum “pe ri-in fark tüs is ke mi ” le hi ne
de ğer len di ri lir (Şe kil 14-8). 

Gö rün tü ler de sap ta nan  per füz yon de fek ti nin
bü yük lü ğü, sa yı sı ve hi po per füz yo nun de re ce si
be lir ti lir. Kü çük de fekt: bir da mar böl ge si nin ya-
 rı sın dan kü çük de fekt, or ta de fekt: yal nız bir da -
mar böl ge si ne uyan de fekt, bü yük de fekt: 2 ve ya
3 da mar böl ge si ne uyan de fekt ola rak ta nım la nır. 
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Şekil 14-2. Gated SPECT yönteminde sistol sonu ve diyastol sonu görüntüler. Her iki görüntüye ait hesaplanan değerler
sistol sonu görüntüsü için: sol ventrikül volümü: 21 ml, EDV: 73 ml, ESV: 21 ml, sol ventrikül EF: % 71, diyastol sonu gö-
rüntüsü için: sol ventrikül volümü: 69 ml, EDV: 73 ml, ESV: 21 ml, sol ventrikül EF % 71 olarak hesaplanmıştır. EDV: Di-
yastol sonu volümü, ESV: Sistol sonu volümü.

Şekil 14-3. Normal sınırlarda değerlendirilen miyokard per-
füzyon SPECT kesitlerinde stres ve istirahat görüntülerinde
miyokard duvarlarında homojen aktivite dağılımı izleniyor.



Ek bul gu lar ola rak  stres ve is ti ra hat gö rün tü -
le rin de sol ven tri kül di la tas yo nu ve ak ci ğer ler de
tal yum tu tu lu mu araş tı rı lır.Yan lış po zi tif li ğe yol
açan ka ra ci ğer ve bar sak la ra ait fiz yo lo jik ak ti vi te
tu tu lum la rı in ce le nir. Ka dın has ta lar da me me do-
 ku su api kal an te ro sep tal böl ge de, er kek has ta lar da
di yaf rag ma in fe ri or du var da ate nü as yo na yol aça-
 bi le ce ğin den gö rün tü ler ate nü as yon ar te fak tı nın
var lı ğı açı sın dan de ğer len di ri lir. Ga ted SPECT in-
 ce le me ya pıl dıy sa stres ve is ti ra hat gö rün tü le rin -
den he sap la nan sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nu,
sol ven tri kül du var ha re ket le ri, du var ka lın laş ma -
sı, sis tol so nu ve di yas tol so nu vo lüm ler not edi lir.

İn di kas yon la rı

Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si nin in di kas yon la rı
a. Ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın ta nı sı, b. Ko ro ner ar ter
has ta lı ğın da  risk ve prog noz  be lir len me si, c. Me di-
 kal te da vi ye ya nı tın de ğer len di ril me si, d. Pre-ope -
ra tif de ğer len dir me, e. Post-ope ra tif de ğer len dir me,
f. Non-kar di yak cer ra hi mü da he le ön ce si risk be lir -
le me, h. Mi yo kard in fark tü sü son ra sı risk ve prog-

 noz be lir le me, ı. Can lı do ku araş tı rıl ma sı, i. Akut
ko ro ner sen drom ola rak sa yı la bi lir. 
a. Ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın ta nı sı: Mi yo kard

per füz yon sin tig ra fi si kalp has ta la rın da ilk ola-
 rak ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın ta nı sı ama cıy la
kul la nıl mış tır. Yet miş li yıl lar dan gü nü mü ze ka -
dar ya pı lan ça lış ma lar da el de edi len so nuç lar ile
sin tig ra fi nin ta nı sal et kin li ği ka nıt lan mış tır. Ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğı nın ta nı sın da sin tig ra fi nin
ta nı sal doğ ru lu ğu nun de ğer len di ril di ği me ta-
ana liz ler de eg zer siz için du yar lı lık % 87, öz gül -
lük % 73, va zo di la ta tör ajan lar için du yar lı lık %
89 ve öz gül lük % 75 ola rak bu lun muş tur. Tal-
 yum-201 ve tek nes yum lu ajan lar (ses ta mi bi ve
tet ro fos min) ile ya pı lan ça lış ma lar da ko ro ner ar -
ter has ta lı ğı nın ta nı sın da  eg zer siz ve ya far ma -
ko lo jik stres yön te mi nin ta nı sal doğ ru lu ğu
bir bi ri ne ya kın bu lun muş tur. Bu ne den le eg zer-
 siz ya pa ma yan has ta lar da far ma ko lo jik stres
yön te mi yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır. Du yar-
 lı lık ve öz gül lü ğü et ki le yen ba zı ne den ler tes pit
edil miş tir. Bun la rın ba şın da ko ro ner an ji yog ra -
fi de gör sel ola rak de ğer len di ri len dar lık de re ce -
si ve bu nun kar şı lı ğın da mey da na ge len
per füz yon bo zuk lu ğu dur. Ana to mik dar lık de-
 re ce si ile ve mey da na ge len per füz yon bo zuk -
lu ğu her za man uyum lu ol ma ya bi lir. Di ğer
ta nı sal test ler de ol du ğu gi bi, sin tig ra fi nin ger-
 çek du yar lı lık ve öz gül lü ğü nün be lir len me sin de
se çi len has ta po pü las yo nu bü yük önem ta şı -
mak ta dır. Has ta la ra ait yaş, cin si yet, semp tom -
lar, risk fak tör le ri (hi per tan si yon, hi per li pi de mi,
di abe tes mel li tus, si ga ra, ai le öy kü sü) ve fi zik
mu aye ne bul gu la rı gi bi de ğiş ken ler has ta lık ola-
 sı lı ğı nı be lir le mek te dir. Bu fak tör le rin kul la nıl -
dı ğı al go rit ma lar yar dı mıy la has ta lık ola sı lı ğı nı
(risk)  dü şük, or ta ve yük sek ola rak be lir le mek
müm kün dür. Ya pı lan ça lış ma lar ile  ko ro ner ar -
ter has ta lı ğı nın ta nı sın da mi yo kard per füz yon
sin tig ra fi si nin en faz la ya rar lı ol du ğu gru bun
or ta ola sı lık lı has ta lar ol du ğu bu lun muş tur. Dü -
şük ola sı lık lı has ta lar da sin tig ra fi de per füz yon
de fek ti sık lı ğı dü şük tür ve de fekt var sa ge nel -
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Şekil 14-4. Sol ventrikül miyokardının on yedi segmentli şematik görünümü ve segment isimleri.
LAD: Sol ön inen arter, RCA: Sağ koroner arter, CX: Sirkumfleks arter.

Koroner arter alanları

Vertikal uzun
eksenKısa eksen

Apikal Orta Bazal Orta

CXRCALAD

1. Bazal anterior
2. Bazal anteroseptal
3. Bazal inferoseptal
4. Bazal inferior
5. Bazal inferolateral
6. Bazal anterolateral

7. Orta anterior
8. Orta anteroseptal
9. Orta inferoseptal
10. Orta inferior
11. Orta inferolateral
12. Orta anterolateral

13. Apikal anterior
14. Apikal septal
15. Apikal inferior
16. Apikal lateral
17. Apeks

Şekil 14-5. Anterior ve lateral duvarda tüm stres kesitle-
rinde görülen hipoperfüzyonun istirahat kesitlerinde düzel-
mesi yani normal dağılım göstermesi nedeniyle iskemik
değişiklikler olarak değerlendirilmiştir (ok).



lik le yan lış po zi tif lik ten kay nak lan mak ta dır.
Test ön ce si de ğer len dir me ye gö re yük sek ola sı -
lık lı ola rak de ğer len di ri len  grup ta sin tig ra fi nin
ta nı sal kat kı sı ol ma mak ta dır. Sin tig ra fi yük sek
ola sı lık lı has ta lar da risk ve prog noz de ğer len -
di ril me sin de ya rar lı dır. Kı sa ca, mi yo kard per-
 füz yon sin tig ra fi si or ta ola sı lık lı has ta lar da
ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın ta nı sın da, yük sek ola-
 sı lık lı grup ta prog noz be lir le me de kul la nı lır.
Aşa ğı da ki fak tör le rin mi yo kard per füz yon sin-
 tig ra fi sin de du yar lı lı ğı nı art tır dı ğı sap tan mış tır.
1. Ge çi ril miş in fark tüs, 2. eg zer siz tes tin de he -
def kalp hı zı na ula şıl ma sı, 3. ST seg ment dep-
 res yo nu, 4. sol ana ko ro ner ar ter lez yo nu, 5. çok
da mar has ta lı ğı, 6. cid di dar lık (> % 90), 7. lez yo-
 nun prok si mal de yer leş me si, 8. ile ri yaş, 9. böl-
 ge sel du var ha re ket bo zuk lu ğu.

Ba zı fak tör ler mi yo kard per füz yon sin tig ra -
fi si nin du yar lı lı ğı nı azal ta bi lir. 1. Sir kumf leks
da mar lez yo nu, 2. yan dal dar lı ğı ve ya dis tal
dar lık, 3. tek da mar has ta lı ğı, 4. kol la te ral le rin
iyi ge liş miş ol ma sı, 5. he def kalp hı zı na ula şıl -
ma ma sı, 6. test sı ra sın da an ti-an gi nal ilaç ve ril -
me si, 7. kan ti ta tif de ğer len dir me ya pıl ma ma sı.

Er kek has ta lar da di yaf rag ma, ka dın has ta -
lar da me me do ku su nun oluş tur du ğu ate nü as -
yon,  ka ra ci ğer, bar sak ve mi de de rad yo ak tif
mad de bi ri ki mi, sol dal blo ğu, hi per tan si yon,
kar di yo mi yo pa ti,  mit ral ka pak pro lap su su ve
mi yo kar di yal köp rü le me  gi bi ne den ler sin tig -
ra fi de yan lış po zi tif so nuç la ra ne den ola bi lir.
Gün lük pra tik te en çok kar şı la şı lan me me ve
di yaf rag ma ate nü as yo nu na bağ lı ar te fakt lar
ate nü as yon dü zelt me si ile azal tı la bi lir. Ar te -
fak la rın de ğer len di ril me sin de kul la nı lan di ğer
yön tem ler Ga ted SPECT ve ya SPECT/BT ile
hib rit  gö rün tü le me  ya pıl ma sı dır. 

Den ge li is ke mi: Mi yo kard per füz yon sin tig -
ra fi si ile böl ge sel kan akı mı rö la tif ola rak de-
 ğer len di ri lir. Çok da mar has ta lı ğın da ko ro ner
lez yon la rı nın de re ce si bir bi ri ne ya kın sa  tüm
du var lar da ben zer dü zey de is ke mi olu şa ca -
ğın dan du var lar ara sın da fark or ta ya çık maz
ve gö rün tü ler nor mal ola rak de ğer len di ri le bi -
lir. Bu has ta lar da stres son ra sı gö rün tü ler de
ge çi ci sol ven tri kül di la tas yo nu sap ta na bi lir. 

Ko ro ner an ji yog ra fi de % 40-60 ara lı ğın da sı-
 nır da dar lık sap ta nan has ta lar da  bu lez yo nun
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Şekil 14-6. İnferior duvarın tüm stres kesitlerinde aperfüze olarak izlenmesine rağmen istirahat görüntülerinde belirgin dü-
zelme görülmektedir (ok). Görünüm iskemi için tipiktir.

Şekil 14-7. Kısa eksen ve vertikal uzun eksen kesitlerinde
lateral ve inferior duvarda stres ve istirahat görüntülerinde
benzer şekilde aperfüze görünüm izlenmesi nedeniyle sabit
defekt olarak değerlendirilmiştir (ok).

Şekil 14-8. Kısa eksen ve vertikal uzun eksen kesitlerinde
stres görüntülerinde inferoseptal bölgede izlenen geniş
perfüzyon defektinin istirahat görüntülerinde hafif doluş
gösterdiği izlenmektedir (ok).



mi yo kard per füz yo nu na et ki si nin ve fiz yo lo jik
öne mi nin be lir len me si ve an lam lı is ke mi ye ne -
den olup ol ma dı ğı nın gös te ril me sin de mi yo -
kard per füz yon sin tig ra fi si ya rar lı bil gi ler ve ren
non-in va zif gö rün tü le me yön te mi dir. Mi yo -
kard kan akı mı nı et ki le me yen ate rosk le ro tik de-
 ği şik lik ler sin tig ra fi de po zi tif bul gu ver mez.
Ya pı lan ça lış ma lar da ko ro ner ar ter has ta lı ğı ta-
 nı sı ile ta kip edi len has ta lar da sin tig ra fi de ha fif
de re ce li per füz yon de fekt le ri sap tan ma sı du ru -
mun da kar di yak olay ris ki nin dü şük ol du ğu
gös te ril miş tir (3 yıl lık kar di yak olay ris ki %2).
An ji yog ra fi sin de ko ro ner ar ter le rin de dar lık
sap ta nan has ta la rın sin tig ra fi sin de dü şük risk -
li per füz yon de fekt le ri sap tan ma sı du ru mun da
has ta la rın me di kal te da vi ile ta kip edil me le ri -
nin uy gun ol du ğu bu lun muş tur. Bu has ta gru-
 bun da me di kal te da vi ile ta kip edi len ler de yıl lık
kar di yak olay ris ki % 0.8 iken re vas kü la ri zas -
yon ya pı lan lar da % 0.9 bu lun muş tur.    

b. Ko ro ner ar ter has ta lı ğın da risk be lir le me ve
prog no zun de ğer len di ril me si: 1990’lı yıl lar dan
iti ba ren sin tig ra fi nin risk ve prog noz be lir len -
me sin de önem li bir yön tem ol du ğu or ta ya çık-
 mış tır. Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si nor mal
ola rak sap ta nan has ta lar da yıl lık kar di yak olay
ge çir me (mi yo kard in fark tü sü ge çir me ve ya ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğı na bağ lı ölüm) ola sı lı ğı %
0.3-1 dir. Bu ora nın kul la nı lan üç rad yo far ma -
sö tik için ben zer ol du ğu gös te ril miş tir. Mi yo -
kard per füz yon sin tig ra fi si nor mal olan dü şük
risk li has ta lar da yıl lık kar di yak olay ge çir me
ola sı lı ğı % 0.6, yük sek risk li has ta lar da % 1 ola-
 rak be lir len miş tir. An ji yog ra fik ola rak gös te ril -
miş ko ro ner ar ter has ta lı ğın da bi le sin tig ra fi si
nor mal has ta lar da yıl lık kar di yak olay ris ki nin
dü şük (%1) ol du ğu bu lun muş tur. Sin tig ra fi nin
ne ga tif tah min edi ci de ğe ri yük sek ol du ğu için
sin tig ra fi nor mal ise ile ri in va zif in ce le me le re
ge rek kal ma mak ta dır. Mi yo kard per füz yon sin-
 tig ra fi si ko ro ner ar ter has ta lı ğı açı sın dan kli nik
ola rak dü şük ve yük sek risk li grup ta ta nı ama-
 cıy la kul la nıl maz. Kli nik ola rak yük sek risk li
has ta lar da risk ve prog noz be lir le me ama cıy la
kul la nı lır. Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi po zi -
tif ise sin tig ra fi de gö rü len  ba zı bul gu la rın kö tü
prog nos tik fak tör ol du ğu ve yıl lık kar di yak olay
ris ki nin bu fak tör le re gö re de ğiş ti ği sap tan mış -
tır. Bu fak tör ler: 1. De fekt sa yı sı ve bü yük lü ğü
art tık ça risk yük se lir. Ha fif de re ce de per füz yon
de fek ti olan lar da yıl lık kar di yak ölüm ve ya mi-
 yo kard in fark tüs ge çir me ora nı % 1-3  iken, or -
ta bü yük lük te bir kaç de fekt ve ya  bü yük de fek ti
olan lar da bu ora nın % 6 ya çık tı ğı be lir len miş -
tir. Ha fif per füz yon de fek ti olan lar da % 1-3 gi -
bi yıl lık kar di yak olay ola sı lı ğı ek bul gu la rın
var lı ğın da ar tış gös ter mek te dir.  2. Sub mak si -

mal efor ya pıl dı ğı hal de per füz yon de fekt le ri -
nin gö rül me si ris kin yük sek ol du ğu nu dü şün -
dü rür. 3. Stres gö rün tü le rin de ak ci ğer ler de
nor mal sı nır la rın üs tün de rad yo far ma sö tik tu-
 tu lu mu sap tan ma sı du ru mun da risk ar tar. 4.
Ga ted SPECT ile he sap la nan eg zer siz son ra sı
ejek si yon frak si yo nu nun mor ta li te açı sın dan
önem li prog nos tik gös ter ge ol du ğu gös te ril -
miş tir. Sin tig ra fi sin de ha fif per füz yon de ği şik -
lik le ri ne rağ men stres son ra sı sol ven tri kül EF<
% 45 ve sis tol so nu hac mi >70 ml ol ma sı kö tü
prog nos tik gös ter ge dir. Şid det li per füz yon de-
 fekt le ri ne rağ men EF>% 45 olan has ta lar da yıl-
 lık kar di yak ölüm ora nı % 1’in al tın da
bu lun muş tur. 5. Eg zer siz son ra sı ge çi ci sol ven-
 tri kül di la tas yo nu mey da na gel me si yay gın su-
 ben do kar di yal is ke mi nin gös ter ge si dir, sol
ven tri kül dis fonk si yo nu nu dü şün dü rür ve kö -
tü prog nos tik fak tör ola rak ka bul edil mek te dir.
Per füz yon de fek ti gö rül me me si ne rağ men ge-
 çi ci is ke mik di la tas yon sap tan ma sı kö tü prog-
 noz gös ter ge si dir.

Eş lik eden has ta lık lar da kar di yak olay ris-
 ki ni art tı rır. Di abe tes mel li tus, pe ri fe rik da mar
has ta lı ğı, at ri yal fib ri las yon ve ne fes dar lı ğı
olan lar da per füz yon de fekt le ri ha fif bi le ol sa
kar di yak olay ris ki nin art tı ğı gös te ril miş tir.

c. Me di kal te da vi ye ya nı tın de ğer len di ril me si:
Ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın ta ki bin de uy gu la nan
me di kal te da vi son ra sı ya pı lan sin tig ra fi de per-
 füz yon de fekt le ri nin şid det ve yay gın lı ğın da
azal ma nın gö rül me si ile te da vi nin ba şa rı lı ol du -
ğu ve is ke mi yi azalt tı ğı gös te ril mek te dir. Te da -
vi et kin li ği nin de ğer len di ril me sin de mi yo kard
per füz yon sin tig ra fi si ya rar lı bir yön tem dir. 

d. Pre-ope ra tif (ko ro ner by-pass cer ra hi si, ba lon
an ji yop las ti si ve ya stent) de ğer len dir me: Gi ri-
 şim sel te da vi ler ön ce si ko ro ner ar ter has ta lı ğı -
nın yay gın lı ğı, şid de ti ve lo ka li zas yo nu nun
de ğer len di ril me si, is ke mi ye ne den olan ar ter
ala nı nın be lir len me si, mi yo kard can lı lı ğı nın
sap tan ma sı, uy gun te da vi nin se çil me sin de yol
gös te ri ci ol ma sı ve kar di yak olay ris ki nin de-
 ğer len di ril me si ama cıy la mi yo kard per füz yon
sin tig ra fi si kul la nı lır. Sin tig ra fi bul gu la rı dü şük
risk li ola rak ka bul edi len has ta lar me di kal te-
 da vi ile ta kip edi le bi lir.

e. Post-ope ra tif (ba lon an ji yop las ti si ve ya stent
son ra sı) de ğer len dir me: Ko ro ner ar ter has ta -
lı ğı nın te da vi sin de per kü tan ko ro ner gi ri şim -
ler (an ji yop las ti ve stent) yay gın ola rak
kul la nıl mak ta dır. Gi ri şim son ra sı ilk ay lar da
en do tel dis fonk si yo nu ne de niy le sin tig ra fi de
yan lış po zi tif so nuç lar or ta ya çı ka bi lir. Bu ne-
 den le gi ri şim son ra sı ilk 2-3 ay için de özel in-
 di kas yon yok sa hem eg zer siz tes ti, hem de
sin tig ra fik gö rün tü le me ya pıl maz. Res te no zu
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de ğer len dir mek için kul la nı lan yay gın uy gu -
la ma bi çi mi 3-6. ay dan son ra sin tig ra fi nin ya-
 pıl ma sı şek lin de dir.

Ba şa rı lı gi ri şim den son ra mi yo kard per füz -
yon sin tig ra fi si nin baş lı ca in di kas yo nu semp-
 tom la rı olan has ta lar dır. An cak asemp to ma tik
has ta la rın % 25’in de eg zer siz tes ti ile is ke mi
gös te ril di ği için res te no zu gös ter me de asemp-
 to ma tik olun ma sı gü ve ni lir bir pa ra met re de-
 ğil dir. Bu ne den le semp to ma tik has ta la rın
ya nı sı ra se çi le cek yük sek risk li asemp to ma tik
has ta lar da gi ri şim den 3-5 yıl son ra  sin tig ra fi
uy gu lan ma lı dır. Ejek si yon frak si yo nu dü şük -
lü ğü, çok da mar has ta lı ğı, prok si mal da mar
has ta lı ğı, kar di yak ar rest öy kü sü, di abe tes mel-
 li tu su bu lu nan ve ya gi ri şi mi su bop ti mal olan-
 lar da  semp tom ol ma sa da sin tig ra fi öne ri lir.

Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si ko ro ner is-
 ke mi si nin yay gın lık ve şid de ti ni gös te re rek te-
 da vi ka ra rı nın alın ma sın da yol gös te ri ci ol du ğu
ka dar ko ro ner by-pass son ra sı mi yo kard per-
 füz yo nun da ki iyi leş me nin ve ya res te no zun ta-
 nı sın da da önem li ro le sa hip tir. Mi yo kard
per füz yon sin tig ra fi si, “by-pas s” ame li ya tı ge-
 çi ren ve şi ka ye ti olan has ta lar da; greft has ta lı ğı,
anas to moz ön ce si ve son ra sı has ta lı ğı, re vas kü -
la ri zas yon ya pıl ma mış da mar lar da ve yan dal-
 lar da ki tu tu lum ve ya ye ni olu şan dar lı ğı
gös ter mek ama cıy la uy gu la nır. Semp to ma tik
olup, risk fak tör le ri bu lu nan, efor disp ne si ta rif
eden ve eg zer siz ka pa si te si aza lan has ta lar da 5
yıl dan ön ce sin tig ra fi öne ril mek te dir. Bypass
ame li ya tı nın 5. yı lın dan son ra ak tif ve asemp to -
ma tik has ta la rın % 50’sin de sa fen ven greft le -
rin de tı kan ma mey da na gel di ği için ru tin ola rak
sin tig ra fi ya pıl ma lı dır. Bu has ta lar da sin tig ra fi -
de is ke mi sap tan ma sı kar di yak olay ris ki nin
yük sek ol du ğu nu gös te rir. Sin tig ra fi si nor mal
bu lu nan has ta lar da yıl lık kar di yak olay ris ki nin
% 0.07 ol ma sı na kar şı lık, or ta ve şid det li per füz-
 yon de fekt le ri var sa risk % 3.1’e yük sel mek te dir 

f. Non-kar di yak cer ra hi ön ce si risk be lir le me:
Ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın bu lun ma sı non-kar -
di yak ame li yat lar için kon trin di kas yon teş kil et -
mez. Ko ro ner ar ter has ta lı ğı ta nı sı ko nul muş
ve ya şüp he si olan has ta lar da non-kar di yak bir
ne den le ame li yat ya pı la cak sa pe ri-ope ra tif mi-
 yo kard is ke mi si, in fark tüs ve ölüm ris ki nin be-
 lir len me si önem ta şı mak ta dır. Bu has ta lar
mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si ve ya do bu ta -
mi ne stres eko kar di yog ra fi ile kar di yak risk açı-
 sın dan de ğer len di ril me li dir. Komp li ke to raks ve
ba tın ame li yat la rı, aort ve di ğer bü yük da mar
ame li yat la rı, pe ri fe rik da mar ame li yat la rı ve baş-
bo yun ame li yat la rı yük sek risk li dir. Üro lo jik ve
or to pe dik ame li yat lar or ta risk li, me me ve cilt
ame li yat la rı dü şük risk li dir. Pe ri fe rik da mar

has ta lı ğı olan lar da kar di yak olay ris ki art mış tır.
Bu has ta lar da mas ke len miş ko ro ner ar ter has ta -
lı ğı sık tır. Ya pı la cak ame li yat dü şük risk li gru ba
gi ri yor sa ve ya or ta risk li ame li yat ve ya da mar
ame li ya tı söz ko nu su olup risk fak tö rü yok sa ve -
ya fonk si yo nel ka pa si te iyiy se sin tig ra fi öne ril -
mez. Or ta risk li ame li yat ve ya da mar ame li ya tı
ya pı la cak has ta lar da bir ve ya da ha faz la kli nik
risk fak tö rü (stab le is ke mik kalp has ta lı ğı, kom-
 pan se kalp ye ter siz li ği, se reb ro vas kü ler has ta -
lık, in sü lin ge rek ti ren di abe tes mel li tus, se rum
kre ati nin dü ze yi >2 vb) var sa ve fonk si yo nel ka -
pa si te sı nır lı ise mi yo kard per füz yon sin tig ra fi -
si ya pı la rak pe ri-ope ra tif kar di yak risk
be lir len me si ge rek li dir. Kli nik risk fak tör le ri art-
 tık ça ve sin tig ra fi de is ke mik gö rün tü art tık ça
kar di yak olay ris ki ar tar. Sin tig ra fi nor mal ise
kar di yak olay ris ki % 1-2  ci va rın da dır ve  ne ga -
tif  pre dik tif de ğe ri (% 96-100) ol duk ça yük sek -
tir. Sin tig ra fi de sap ta nan is ke mik bul gu lar sa bit
de fekt bul gu su na gö re da ha yük sek risk ta şı -
mak ta dır. Bu ne den le ko ro ner ar ter has ta lı ğı bi-
 li nen, an cak sin tig ra fi sin de nor mal bul gu lar
ve ya sa bit per füz yon de fek ti sap ta nan has ta lar -
da ame li yat sı ra sın da kar di yak olay gö rül me ris -
ki % 4.8 iken, is ke mik bul gu lar var lı ğın da
kar di yak olay ris ki % 18’e yük sel mek te dir. 

g. Mi yo kard in fark tü sü son ra sı risk ve prog noz
be lir le me: Mi yo kard in fark tü sü son ra sı te da -
vi nin plan lan ma sı için prog noz be lir len me si
önem li dir. İn fark tüs son ra sı er ken dö nem de
sub mak si mal efor ve ya far ma ko lo jik stres eş-
 li ğin de ya pı lan mi yo kard per füz yon sin tig ra -
fi sin de is ke mik bul gu la rın sap tan ma sı kö tü
prog nos tik gös ter ge dir.

h. Can lı do ku araş tı rıl ma sı: Mi yo kard hüc re si nin
can lı lı ğı için ye ter li kan akı mı, hüc re mem bra -
nı nın sağ lam lı ğı ve me ta bo lik ak ti vi te nin ye ter -
li dü zey de ol ma sı ge re kir. Sol ven tri kül
dis fonk si yo nu olan has ta la rın üç te bi ri nin re-
 vas kü la ri zas yon son ra sı dü zel me po tan si ya li
ta şı dı ğı bu lun muş tur. Bu ne den le kro nik ko ro -
ner ar ter has ta lı ğı ile ta kip edi len ve re vas kü -
la ri zas yon dü şü nü len has ta lar da dü zel me nin
sağ la na bi le ce ği has ta gru bu nun se çil me si
önem li dir. Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si nin
se çi le cek has ta la rın be lir len me sin de önem li ro -
lü ol du ğu gös te ril miş tir.

Hi ber na ting: Kro nik ko ro ner ar ter has ta lı -
ğın da kro nik is ke mi ye rağ men can lı lı ğı de vam
eden an cak ka sıl ma fonk si yo nu nun be lir gin
azal ma sı du ru mu na hi ber nas yon (kış uy ku su -
na yat ma)  adı ve ril mek te dir. Kro nik ko ro ner
ar ter has ta la rın da sin tig ra fi de gö rü len sa bit de-
 fekt ler ge çi ril miş in fark tü se ait fib ro tik do ku ile
il gi li ola bi le ce ği gi bi kro nik has ta lı ğın oluş tur -
du ğu ağır is ke mi so nu cu ge li şen hi ber ne mi yo-
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 kard da sa bit de fekt gö rün tü sü ne yo la ça bi lir.
Çe şit li sin tig ra fik yön tem ler le can lı do ku nun
gös te ril me si ve re vas kü la ri zas yon dan ya rar
sağ la ya cak has ta la rın sap tan ma sı müm kün -
dür. Bu amaç la  Tal yum re-in jek si yon yön te mi,
nit rat eş li ğin de tek nes yum lu ajan la rın kul la -
nıl ma sı ve PET gö rün tü le me kul la nıl mak ta dır.
Ya pı lan ça lış ma lar da sin tig ra fik yön tem ler ile
sa bit de fekt le rin % 50’sin de can lı do ku yu dü-
 şün dü ren bul gu lar sap tan dı ğı tes pit edil miş tir.
Bu has ta lar re vas kü la ri zas yon dan ya rar sağ la -
ya cak gru bu oluş tu rur. 

Stun ning: İn fark tü sün ge liş me di ği akut ko-
 ro ner sen drom da mi yo kard per füz yo nu nun
ile ri de re ce de azal dı ğı, an cak gi ri şim ile da ma -
rın açıl dı ğı ve nor mal kan akı mı nın sağ lan dı ğı
du rum lar da  ven tri kül dis fonk si yo nu nun he -
nüz dü zel me me si ne de niy le du var ha re ket bo-
 zuk lu ğu bir sü re da ha de vam eder. Stun ning
(ser sem le miş mi yo kard) adı ve ri len bu du rum -
da sin tig ra fi de per füz yon nor mal ol ma sı na
rağ men du var ha re ket bo zuk lu ğu iz le nir. 

i. Akut Ko ro ner Sen drom: Gö ğüs ağ rı sı ile acil
ser vi se baş vu ran has ta lar da kar di yak/non kar -
di yak ağ rı nın ay rı mı nın ya pıl ma sı mi yo kard
per füz yon sin tig ra fi si nin di ğer bir kul la nım ala-
 nı dır. Gö ğüs ağ rı sı ile baş vu ran has ta lar da fi zik
mu aye ne ve EKG bul gu la rı ile  kar di yak en zim-
 le rin öl çül me si mi yo kard in fark tü sü ta nı sın da
bir çok has ta da ye ter li ol mak la bir lik te, ba zı has-
 ta lar da EKG ve en zim so nuç la rı nın nor mal bu-
 lun ma sı sı kın tı ya ne den olur. Acil ser vis
or ta mın da is ti ra hat ha lin de tek nes yum lu ajan-
 la rın in jek si yo nun dan son ra alı nan gö rün tü ler -
de per füz yon de fek ti gö rül me si akut is ke mi,
akut ve ya kro nik in fark tüs le hi ne de ğer len di ri -
lir. Sin tig ra fi nin nor mal bu lun ma sı du ru mun -
da kar di yak olay gö rül me ora nı yıl lık % 3 iken
de fekt var lı ğın da % 40’ın üze ri ne çık mak ta dır.
Ya pı lan ça lış ma lar da is ti ra hat sı ra sın da ya pı lan
sin tig ra fi nin in fark tüs ta nı sın da du yar lı lı ğı or ta-
 la ma % 96 ve öz gül lü ğü 71 bu lun muş tur. Öz-
 gül lü ğün dü şük bu lun ma sı nın ne de ni gö rü len
per füz yon de fek ti nin akut is ke mi, ile akut/kro -
nik in fark tüs ayı rı mı nın ya pı la ma ma sı dır. Bu
ne den le ati pik gö ğüs ağ rı sı şi ka ye ti acil kli ni ğe
baş vu rup test le ri nor mal bu lu nan ve ge çi ril miş
in fark tüs hi ka ye si ol ma yan has ta lar sin tig ra fi -
nin en çok ya rar sağ la dı ğı gru bu oluş tu rur.

ÖÖzzeell  HHaass  ttaa  GGrruupp  llaa  rrıı

Sol Dal Blo ku Olan Has ta lar

Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si elek tro kar di og ra -
fik de ği şik lik le rin non-di ag nos tik ol du ğu has ta lar -
da ko ro ner is ke mi si nin sap tan ma sın da non-in va zif
ve gü ve ni lir bir yön tem dir. Sol dal blok olan has ta -

lar da pik eg zer siz de olu şan yük sek kalp hı zın da sol
ven tri kül gev şe me sin de ge cik me ve ko ro ner akım -
da he te ro je ni te so nu cun da sin tig ra fi de sep tum ve
an te ro sep tal böl ge de yan lış po zi tif ola rak de ğer -
len di ri le bi le cek per füz yon de fekt le ri or ta ya çı ka bi -
lir. Stres sı ra sın da di ğer seg ment le re gö re sep tal
ka lın laş ma bo zu lur, bu du rum sep tum da ki sa yım -
la rın rö la tif ola rak azal ma sı na ne den olur. De fekt -
ler is ke mik de fekt ve ya sa bit de fekt şek lin de or ta ya
çı ka bi lir. Bu ne den le sol dal blok olan has ta lar da
eg zer siz tes ti ye ri ne dip yri da mol ve ya ade no zin ile
far ma ko lo jik stres uy gu la na rak kalp hı zı ar tı şı dü -
şük se vi ye de tu tu lur ve yan lış po zi tif so nuç lar az-
al tı lır. Sol dal blo k bi li nen has ta lar da mi yo kard
per füz yon sin tig ra fi si is te ne cek se far ma ko lo jik
stres ter cih edil me li dir.  

Di abe tik Has ta lar da Mi yo kard Per füz yon 
Sin tig ra fi si

Di abe tik has ta lar da ko ro ner ar ter has ta lı ğı sık gö-
 rü len bir du rum olup bu has ta la rın prog no zu da -
ha kö tü sey ret mek te dir. Özel lik le tip 2 di abe tik
has ta lar da non-di abe tik le re gö re kar di yo vas kü -
ler ölüm ris ki 2-4 kat faz la dır. Per füz yon sin tig -
ra fi si nin asemp to ma tik di ya bet li has ta lar da
prog nos tik de ğe ri bir çok ça lış ma da gös te ril miş -
tir. Son ça lış ma la ra gö re aşa ğı da ki so nuç lar bu-
 lun muş tur: 1. Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si nin
ta nı sal doğ ru lu ğu di abe tik ve non-di abe tik has ta
grup la rın da ben zer so nuç ver mek te dir. Sin tig ra -
fi nin nor mal bu lun ma sı du ru mun da kar di yak
olay ris ki dü şük (% 1-2) ol mak ta dır. 2. Yük sek
risk li sin tig ra fik bul gu la rı olan non-di abe tik has-
 ta lar da yıl lık kar di yak olay ge liş me ris ki % 4.6
iken di abe tik has ta lar da bu oran % 7.4 e yük sel -
mek te dir. 3. Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi sin de
de fekt var lı ğı  ve yay gın lı ğı in fark tüs  ve kar di -
yak ölüm için di abe tik ve non-di abe tik has ta lar da
tek ba ğım sız de ğiş ken dir. İn fark tüs son ra sı sağ-
 ka lım di abe tik  has ta lar da non-di abe tik le re gö re
da ha kı sa dır. 4. Sin tig ra fi sin de is ke mik bul gu lar
sap ta nan ka dın di abe tik has ta lar da kar di yak olay
ris ki er kek le re oran la da ha yük sek tir.

Di abe tik has ta lar da ses siz is ke mi ora nı non-di -
abe tik le re gö re da ha yük sek tir.  Asemp to ma tik ve
risk fak tö rü ta şı ma yan di abe tik has ta la rın %
20’sin de sin tig ra fi de is ke mik bul gu lar gö rül mek -
te dir. Özel lik le or ta ve yük sek kli nik risk ta şı yan
asemp to ma tik has ta lar da sin tig ra fi öne ril mek te dir.
Bu has ta lar da sin tig ra fi de ha fif per füz yon de fekt -
le ri gö rül me si du ru mun da kon ser va tif te da vi ve 1-
3 yıl son ra sın da kon trol  sin tig ra fi si ile ta kip
edi le bi lir. Sin tig ra fi de or ta-cid di per füz yon de fekt-
 le ri sap ta nan asemp to ma tik yük sek risk li has ta la -
ra ko ro ner an ji yog ra fi ya pı lır. 

Özet le, mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si;  ko ro -
ner ar ter has ta lı ğı açı sın dan kli nik ola rak or ta risk -
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li has ta lar da ta nı ama cıy la, yük sek risk li has ta lar -
da prog noz ve risk be lir le me, an ji yog ra fi de sap ta -
nan sı nır da ko ro ner dar lı ğın da is ke mi araş tır ma sı,
an ji yog ra fi de an lam lı ko ro ner dar lı ğın da risk ve
prog noz be lir le me, uns tab le an ji na nın me di kal te-
 da vi sin den son ra ve mi yo kard in fark tü sün den
son ra risk be lir le me ama cıy la kul la nıl mak ta dır.

PPoo  zziitt  rroonn  EEmmiiss  yyoonn  TToo  mmoogg  rraa  ffii

FDG PET ve FDG PET/BT

Po zit ron emis yon to mog ra fi (PET) ci haz la rı ile ya-
 pı lan gö rün tü le me;  po zit ron (po zi tif yük lü elek-
 tron) ya yan rad yo nük lid ler kul la nı la rak ya pı lan
bir sin tig ra fik yön tem dir. Uzun yıl lar bo yun ca
PET ka me ra la rı da ha çok araş tır ma ama cıy la kul-
 la nıl mış tır. Son yıl lar da PET tek no lo ji si nin ge liş -
me si ile bir lik te PET gö rün tü le me ru tin kli nik
kul la nı ma gir miş tir. Araş tır ma ama cıy la kul la nı -
lan rad yo nük lid le rin çok kı sa (2-20 da ki ka) ya rı
ömür lü ol ma sı na kar şın, Flor-18’in (F-18) ya rı
öm rü nün 150 da ki ka ol ma sı ne de niy le ya kın çev-
 re ye ta şın ma sı müm kün ol mak ta ve bu gün tüm
dün ya da ru tin PET gö rün tü le me de kul la nıl -
makta dır. Flor-18 gü nü müz de kli nik PET uy gu-
lamala rı nın ta ma ma ya kı nın da kul la nı lan
rad yo nük lid dir. He def do ku la rı gö rün tü le ye bil -
mek  ama cıy la Flor-18 çe şit li kim ya sal mad de ler -
le (far ma sö tik) işa ret le ne rek rad yo far ma sö tik ler
oluş tu ru lur. Flor-18’in işa ret len me sin de en çok
kul la nı lan far ma sö tik mad de flo ro de ok sig lu koz -
dur (FDG). Bir D-glu koz ana lo ğu olan FDG, İV
yol dan ve ril di ğin de glu koz gi bi hüc re mem bra -
nın da ki glu koz ta şı yı cı pro te in ler ta ra fın dan hüc -
re içi ne alı nır ve hek so ki naz ile FDG-6-fos fa ta
dö nüş tü rü lür. An cak, FDG-6-fos fat bun dan son-
 ra ki ba sa mak la ra iler le me ye rek hüc re için de bi ri -
kir. On ko lo jik FDG PET gö rün tü le me nin esa sı nı
oluş tu ran bu me ka niz ma ya gö re, kan ser li do ku -
la rın ço ğun da gli ko liz ar tı şı (glu koz ta şı yı cı pro-
 te in ler) mey da na gel di ği için,  F-18 ile işa ret li
FDG  bu böl ge ler de faz la mik tar da bi ri ke rek  tü -
mör do ku su nu gö rü nür ha le ge ti rir.  F-18 FDG ile
PET gö rün tü le me nin yay gın bir şe kil de kul la nı -
ma gir me sin den son ra gö rü len pa to lo jik ak ti vi te
tu tu lum la rı nın ana to mik ola rak lo ka li ze edil me -
si  ve ba zı fiz yo lo jik tu tu lum la rın ayırt edil me -
sin de sı kın tı lar or ta ya çık mış tır.  Bu sı kın tı la rın
aşıl ma sı için PET ve BT  sis tem le ri ay nı de dek tör
için de en teg re edi le rek kom bi ne ci haz lar oluş tu -
rul muş tur. Kom bi ne ci haz lar da PET ve BT gö rün-
 tü le ri ay nı an da alın mak ta ve gö rün tü le rin üst
üs te ge ti ril me si ile füz yon gö rün tü le ri el de edil-
 mek te dir. Hib rit gö rün tü le me ola rak ta nım la nan
bu sis tem de füz yon gö rün tü le ri in ce le ne rek pa-
 to lo jik ak ti vi te tu tu lum la rı nın ça kış tı ğı ana to mik
böl ge tes pit edil mek te dir.  Son yıl lar da PET ci haz-

 la rı ye ri ni PET/BT en teg re ci haz la ra bı rak mış tır
ve ye ni sa tı lan tüm ci haz la rın PET/BT en teg re sis-
 tem ler ol du ğu gö rül mek te dir.

Tüm Dün ya ’da ve ül ke miz de on ko lo jik has ta -
lık la rın ta nı ve ta ki bin de Flor-18 FDG ile PET/BT gö-
 rün tü le me yay gın ola rak kul la nıl ma sı na rağ men
kar di yak amaç lı PET/BT ça lış ma la rı az sa yı da mer-
 kez de uy gu lan mak ta dır. An cak PET/BT ka me ra la -
rın ve kul la nı lan PET rad yo far ma sö tik le ri nin
yay gın laş ma sı ile kar di yak ça lış ma la rın ar tış gös te -
re ce ği bek le ne bi lir. PET/BT sis te mi ile ya pı lan gö-
 rün tü le me nin ga ma ka me ra ile ya pı lan sin tig ra fi ye
ba zı üs tün lük le ri var dır. Bun lar; PET ka me ra la rın
re zo lüs yo nu nun da ha iyi olu şu ve BT ile ate nü as -
yon dü zelt me si nin ya pı la bil me si dir. Bu ne den le
PET/BT ile ya pı lan gö rün tü le me de du yar lı lık ve öz-
 gül lük da ha yük sek tir. Kar di yak PET/BT ça lış ma la -
rı nı “me ta bo lik gö rün tü le me ” ve “per füz yon
gö rün tü le me ” ola rak baş lı ca iki gru ba ayı ra bi li riz.

PET ka me ra lar ile mi yo kard per füz yo nu nun
de ğer len di ril me sin de Ru bid yum-82 kul la nı lır. Bu
rad yo far ma sö ti ğin ya rı öm rü nün çok kı sa (75 sa-
 ni ye) ol ma sı ne de niy le kul la nı mı sı nır lı dır. An cak
Stron si yum-82 je ne ra tö rün den el de edil me si ne-
 de niy le ya kın bir ge le cek te ül ke miz de kul la nı ma
gir me si ni bek le mek te yiz. 

Me ta bo lik gö rün tü le me de amaç can lı mi yo -
kard do ku su nun sap tan ma sı dır. Nor mal şart lar -
da mi yo kard hüc re le ri ener ji kay na ğı ola rak yağ
asit le ri ni kul la nır lar. İs ke mi du ru mun da ise ener -
ji gli ko liz yo luy la sağ la nır. Sol ven tri kül fonk si -
yon bo zuk lu ğu olan has ta la rın üç te bi ri nin can lı
do ku ya sa hip ol du ğu ve re vas kü la ri zas yon dan
ya rar sağ la dı ğı bu lun muş tur. Bu ne den le kro nik
ko ro ner ar ter has ta lı ğı ile ta kip edi len ve re vas -
kü la ri zas yon dü şü nü len has ta lar da ya rar sağ la -
ya cak has ta gru bu nun se çil me si önem li dir. Bu
amaç la mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si yay gın
ola rak kul la nıl mak la bir lik te  PET/BT sis te mi nin
yu ka rı da be lir ti len özel lik le ri ne de niy le  sin tig ra -
fi ye  üs tün lü ğü var dır. PET ile ya pı lan in ce le me -
de en çok ka bul gör müş yön tem Flor-18 FDG ile
mi yo kar dın glu koz me ta bo liz ma sı nın gö rün tü -
len me si dir. Bu has ta lar da mi yo kard per füz yon
sin tig ra fi sin de gö rü len sa bit de fekt alan la rın da
PET ile FDG tu tu lu mu gö rül me si can lı do ku ola-
 rak (per füz yon/me ta bo liz ma uyum suz lu ğu) yo-
 rum la nır. Re vas kü la ri zas yon dan son ra sol
ven tri kül fonk si yon la rın da böl ge sel dü zel me yi
gös te ren yön tem le rin kar şı laş tı rıl ma sın da FDG
PET ile du yar lı lık % 88, öz gül lük % 73, Tal yum
re in jek si yon yön te mi ile du yar lı lık % 86, öz gül -
lük % 47, Tek nes yum MI BI yön te mi ile du yar lı lık
% 83 ve öz gül lük % 69 bu lun muş tur.

Can lı do ku araş tır ma sın da kar di yak FDG PET
gö rün tü le me on ko lo jik ça lış ma lar dan fark lı ola rak
tok luk du ru mun da ya pı lır. Ay rı ca mi yo kar dın gli-
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 koz tü ke ti mi ni art tır mak ama cıy la test ön ce si gli-
 koz yük le me si uy gu la nır. Di abe tik has ta lar da hi-
 pe rin sü li ne mik-ög li se mik klemp uy gu la ma sı ve ya
ni ko ti nik asit de ri ve le ri kul la nı la bi lir. Gli koz yük le-
 me sin den 2 sa at son ra FDG mad de si en jek te edi le -
rek 1 sa at lik bek le me nin so nun da PET gö rün tü le ri
alı nır.

RRaadd  yyoo  nnüükk  lliidd  VVeenn  ttrrii  kküü  lloogg  rraa  ffii  ((MMUU  GGAA))

Sağ ve sol ven tri kül fonk si yon la rı nın de ğer len di -
ril me si ama cıy la kul la nı lan bir sin tig ra fik yön tem -
dir. Has ta nın erit ro sit le ri nin rad yo ak tif mad de ile
işa ret len me si ile kal bi dol du ran kan ha vu zu nun
gö rü nür ha le ge ti ril me si ni ta ki ben EKG ile sen kro-
 ni ze ka yıt ya pı la rak sin tig ra fik gö rün tü ler el de edi-
 lir. Ko ro ner an ji yog ra fi sı ra sın da el de edi len
ven tri kü log ra fi ye ben zer şe kil de gö rün tü ler si ne
for ma tın da ha re ket li ola rak iz le nir.

MU GA yön te mi ile du var ha re ket le ri, sağ ve
sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nu, sol ven tri kül
böl ge sel ejek si yon frak si yo nu, sis to lik ve di yas to -
lik fonk si yon lar gör sel ve kan ti ta tif ola rak de ğer -
len di ri lir. Nor mal bir ki şi de is ti ra hat te sol
ven tri kül ejek si yon frak si yo nu % 50-80 ara sın da -
dır, du var ha re ket le ri si met rik olup seg ment ler de
kuv vet li ka sıl ma gö rü lür. Ejek si yon frak si yo nun da
azal ma, seg men ter du var ha re ket bo zuk lu ğu, sis-
 tol so nu ha cim de ar tış gi bi du rum lar pa to lo jik ola-
 rak de ğer len di ri lir. MU GA yön te mi sol ven tri kül
fonk si yon la rı nın de ğer len di ril me sin de al tın stan-
 dart ola rak ka bul edil mek te dir.  

Baş lı ca kul la nım alan la rı; ko ro ner ar ter has ta lı -
ğın da sol ven tri kül fonk si yon la rı nın de ğer len di ril -
me si ve ke mo te ra pi ve ri le cek has ta lar ile
ke mo te ra pi sı ra sın da olu şan kar di yak tok si si te nin
de ğer len di ril me si dir. Doğ ru lu ğu nun yük sek ol ma -
sı ne de niy le sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nu nun
de ğer len di ril me sin de baş vu ru la cak yön tem dir.
Gü nü müz de  MU GA yön te mi nin en önem li uy gu -
la ma ala nı özel lik le do xo ru bi cin gi bi kar di yo tok sik
et ki si olan ke mo te ra pi ilaç la rı na bağ lı kar di yo tok -
si si te nin be lir len me si dir. Ke mo te ra pi sı ra sın da
ejek si yon frak si yo nun da te da vi ön ce si ne oran la %
10’luk dü şüş  ha fif tok si si te, % 15’den faz la dü şüş
or ta de re ce de tok si si te yi gös te rir.

DDii  ğğeerr  SSiinn  ttiigg  rraa  ffiikk  YYöönn  tteemm  lleerr

Kalp has ta lık la rı nın ta nı ve ta ki bi için yu ka rı da an-
 la tı lan mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si, MU GA ve
FDG PET gö rün tü le me dı şın da pek çok nük le er tıp
yön te mi ta rif edil miş tir. Bun lar dan bir kıs mı nın
kul la nı mı azal mış tır. Bir kıs mı be lir li mer kez ler de
araş tır ma ama cıy la kul la nıl mak ta dır. Bu yön tem -
ler ara sın da mi yo kard in fark tü sü nün gö rün tü len -
me sin de pi ro fos fat sin tig ra fi si, İn di yum-111

an ti mi yo sin an ti kor la rı ve Tek nes yum-glu ka rat sin-
 tig ra fi si sa yı la bi lir. Kal bin sem pa tik in ner vas yo nu -
nun gö rün tü len me sin de İyot 123-MIBG sin tig ra fi si
ve PET rad yo far ma sö tik le ri kul la nı lır. Mi yo kar dın
yağ me ta bo liz ma sı nın gö rün tü len me sin de yağ asi -
di ana lo ğu olan Kar bon-11 pal mi tat ve Kar bon-11
ase tat gi bi PET rad yo far ma sö tik le rin den ya rar la nı -
lır. Mi yo kard per füz yo nu nun gös te ril me sin de ru-
 bid yu ma ila ve ola rak Nit ro jen-13 am mon ni a ve
Ok si jen-11 H2O kul la nı lan di ğer PET rad yo far ma -
sö tik le ri dir. İlk ge çiş  (“first pas s”) adı ve ri len ilk
ge çiş rad yo nük lid an ji okar di yog ra fi si ile sol dan sa -
ğa ve sağ dan so la şant la rın sap tan ma sı, sağ ve sol
ven tri kül fonk si yon la rı nın de ğer len di ril me si müm-
 kün dür. Ate rosk le ro zun gö rün tü len me sin de dü şük
dan si te li li pop ro te in ler (LDL) ile bir leş ti ril miş rad-
 yo far ma sö tik ler, Tek nes yum-an nek sin V ile ya pı -
lan ça lış ma lar de vam et mek te dir. An ji yo ge nez,
vas kü ler ha sar ve apop to zi sin  sin tig ra fik yön tem -
ler le mo le kü ler dü zey de gö rün tü len me si ile il gi li
ümit ve ri ci ça lış ma lar ya yın lan mak ta dır. Son yıl-
 lar da ge liş ti ri len hib rit ga ma ka me ra tek no lo ji si ile
SPECT/BT gö rün tü le me si müm kün ol du ğu için
mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si ile eş za man lı BT
an ji yog ra fi çe ki le bil mek te dir. Önü müz de ki yıl lar -
da bu tek ni ğin ge liş me si ve kul la nı mı nın ar ta ca ğı
dü şü nül mek te dir.

Rad yas yon Doz la rı

Do ğa dan alı nan 5 yıl lık rad yas yon do zu 10 mSv
ci va rın da dır. Sin tig ra fik ça lış ma lar sı ra sın da tüm
vü cu dun ma ruz kal dı ğı rad yas yon do zu kul la nı -
lan gö rün tü le me pro to kol le ri ne gö re de ği şik lik
gös ter mek le bir lik te Tek nes yum- ses ta mi bi ve tet-
 ro fos min ile ya pı lan mi yo kard per füz yon sin tig -
ra fi sin de 10-12 mSv, Tal yum-201 ile ya pı lan
sin tig ra fi de 25 mSv, FDG PET ile can lı do ku araş-
 tır ma sın da 7 mSv ola rak ve ril mek te dir.
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An ji yo kar di yog ra fi, kalp içe ri si ne ve ya ko ro ner
ar ter le re flu oros ko pi al tın da gön de ri len bir ka te -
ter ara cı lı ğı ile kon trast mad de nin (rad yo-opak
mad de) ma nu el ola rak ve ya kalp boş luk la rı na bir
pom pa ile ve ril me si ve olu şan rad yo lo jik gö rün -
tü nün bir film üze ri ne (si ne-an ji yog ra fi) ve ya el de
edi len di gi tal gö rün tü nün bir “com pact dis c”
üze ri ne kay de dil me si ola rak ta rif edi lir. Kalp gö-
 rün tü le me yön te mi ola rak an ji yo kar di og ra fi yi
kalp ka te te ri zas yo nu ile bir lik te dü şün mek ge rek-
 mek te dir. Kalp ka te te ri zas yo nun da kul la nı lan ka-
 te ter ler rad yo-opak, içi boş ve uç la rı na özel şe kil
ve ril miş plas tik bo ru cuk lar dır. An ji yo kar di yog -
ra fi ile kalp boş luk la rı nın, bü yük da mar la rın ve
ko ro ner ar ter le rin rad yog ra fik ana to mi si ve ana-
 to mo-pa to lo ji si, fiz yo lo ji ve fiz yo pa to lo ji si hak-
 kın da bil gi el de edil mek te dir. 

Ekip man ve Si ne an ji yog ra fi Ci ha zı

Ge nel lik le fe mo ral ve ya ra di al/bra ki al ar ter ler ter-
 cih edil mek le bir lik te özel hal ler de baş ka gi riş yol-
 la rı da kul la nı la bi lir. Gi riş yo lu na yer leş ti ri len
plas tik bir kı lıf (“s he at h”) va sı ta sıy la iler le ti len özel
ka te ter ler ile aor tun si nüs val sal va la rın da ki ko ro -
ner os ti um la rı na (sol ana ko ro ner ve sağ ko ro ner)
ay rı ay rı kon trast mad de ve ri le rek il gi li ko ro ner ar -
ter ve dal la rı ço ğun luk la bir den faz la po zis yon da
gö rün tü le nir. Ko ro ner an ji yog ra fi ge nel lik le sol
kalp ka te te ri zas yo nu (sol ven tri kül sis to lik ve di-
 yas tol so nu ba sınç la rı nın öl çül me si, sol ven tri kü -
log ra fi) ile bir lik te uy gu la nır. Eş lik eden ka pak
kon je ni tal has ta lık lar var sa bun la ra iliş kin he mo -
di na mik in ce le me ler de ya pı lır (sağ kalp ka te te ri -
zas yo nu, pul mo ner ar ter ve wed ge ba sın cı,
kar di yak de bi, aor tog ra fi vs). Ko ro ner an ji of gra fi
sı ra sın da kul la nı lan ka te ter ler bel li bir ge niş lik te
lü me ni olan ve ama cı na gö re uç kıs mı na ön ce den
özel şe kil ler ve ril miş bo ru cuk lar dır. Söz ko nu su
ka te ter ler yar dı mı ile su do lu ka pa lı trans du ser sis-
 te mi ile il gi li kalp boş lu ğu ve ya da mar la rın ba sınç-
 la rı nın kay de dil me si ve kon trast mad de ve ri le rek
boş luk ve ya da mar la rın gö rün tü len me si müm kün

ha le ge lir. Kul la nı lan kon trast mad de le rin os mo -
la ri te ve iyo ni ze özel lik le ri ne gö re de ği şen se vi ye -
ler de he mo di na mik, al ler jik, arit mo je nik ve
nef ro tok sik yan et ki le ri mev cut tur. 

Kar di yak ka te te ri zas yon ve ko ro ner an ji yog ra -
fi di ji tal si ne an ji yog ra fik film ler çe ki le rek ger çek -
leş ti ri lir. Bu nun için has ta nın al tın da yer alan X-ray
kay na ğı rad yog raf tü pü ve onun he men kar şı sın -
da (has ta nın üze rin de) bu lu nan yük sek çö zü nür -
lük lü imaj yo ğun laş tı rı cı/ya ka la yı cı (“i ma ge
in ten si fi er”) ge re kir. Bu sis tem or ta sın da has ta nın
ya tı rıl dı ğı ha re ket li bir ma sa nın yer al dı ğı “U ” ve -
ya “C” ko lu ola rak ad lan dı rı lan bir dü ze nek te yer
alır (Şe kil 15-1). Ay rı ca gö rün tü le rin anın da ve ya
da ha son ra in ce le ne bil me si, de po lan ma sı nı müm-
 kün kı lan bir di ji tal si ne an ji yog ra fik sis tem de ci ha-
 zın bir par ça sı dır.

Se lek tif An ji yo kar di yog ra fi

An ji yo kar di og ra fi, ba sınç lı özel en jek tör ler le is te -
ni len kalp boş lu ğu na kon trast mad de zer ke di le -
rek si ne an ji yog raf va sı ta sıy la mo nop lan ya hut
bip lan film çe kil me si dir. Kul la nı lan kon trast
mad de nin mik ta rı ve an ji yog ra fi en jek tö rü nün
ba sın cı, gi ri len kalp boş lu ğu na, has ta nın ağır lı ğı -
na ve kul la nı lan ka te te rin ça pı na gö re ta yin edi lir.
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Sağ Kalp An ji yo kar di yog ra fi si

Ve na ca va su pe ri or ve ve na ca va in fe ri ora kon t-
rast mad de ve ril me si ile ya pı lan an ji yog ra fi kons-
 trik tif pe ri kar dit te ve epanş man lı pe ri kar dit te sağ
at ri yum ka lın lı ğı nı gös ter mek te, Ebs te in ano ma -
li si ve tri küs pid at re zi ta nı sın da kul la nı lır. Se lek -
tif sağ ven tri kü log ra fi pul mo ner val vü ler ste noz,
sub val vü ler ste noz ve Fal lot tet ra lo ji si nin rad yo -
lo jik ana to mi si ni gös ter mek için, pul mo ner an ji -
yog ra fi ise pul mo ner trom bo-em bo lik olay la rı,
kon je ni tal pul mo ner ar te ri yel ste noz la rı, pul mo -
ner ve nöz dre naj ano ma li le ri ni ve tü mör le ri gös-
 ter mek için kul la nı lır.

Sol Kalp An ji yog ra fi si

Se lek tif sol ven tri kü log ra fi kon je ni tal ve edin sel
mit ral val vül has ta lık la rı nı, sol ven tri kül çı kış yo-
 lu nu ve sol ven tri kül fonk si yo nu nu in ce le mek te
sık kul la nı lan an ji yog ra fi şek li dir (Şe kil 15-2). 

Ay rı ca, sol ven tri kü log ra fi es na sın da mit ral ste-
 no zun da ka lın laş mış ya hut kal si fi ye mit ral yap rak-
 cık la rı nın sı nır lı ha re ket le ri ni, “c hor da e
ten di ne a” la rın du ru mu nu gös ter mek de müm kün
ola bi lir. Mit ral ye ter siz li ğin de sol at ri yu ma ka çan

kan mik ta rı sap ta na bi lir. Mit ral val vü lü nün bir ve -
ya iki yap rak cı ğı nın sol at ri yum içe ri si ne sis to lik
pro lap su su or ta ya ko nu la bi lir. Sub val vü ler, val vü-
 ler ya hut sup ra val vü ler aor ta ste no zu nun ye ri, idi-
 yo pa tik hi per tro fik su ba or tik ste noz da ön mit ral
yap rak cı ğı ile ven tri kü ler sep tu mun anor mal bir
şe kil de bir bi ri ne yak laş mış olma sı gös te ri le bi lir.
Bü yük da mar la rın trans po zis yo nun da pul mo ner
ar te rin sol ven tri kül den çı kı şı te yid edi le bi lir. Se-
 lek tif sol ven tri kü log ram da sol ven tri kül boş lu ğu -
nun ve du va rı nın de ğer len di ril me si böl ge sel ve
to tal sol ven tri kül fonk si yo nu nu ta yi ne yar dım
eder. Mi yo kard kon trak si yo nu na ka tıl ma yan (“a -
ki ne ti k”), kon trak si yo nu azal mış (“hi po ki ne ti k”)
ya hut pa ra doks sis to lik ge niş le me gös te ren (“dis -
ki ne ti k”) böl ge ler le aşi kar anev riz ma olu şu mu ve
mu ral trom büs ler gös te ri le bi lir.

Asan dan aor ta ya ya pı lan se lek tif aor tog ra fi
(Şe kil 15-3) aort re gür ji tas yo nu nun şid de ti ni, aor -
ta anev riz ma la rı nın ye ri ni ve bü yük lü ğü nü ve Si -
nus Val sal va anev riz ma sı gi bi mal for mas yon la rı
gös ter mek için kul la nı lır.

Ko ro ner Ana to mi

Kal bi kan lan dı ran ko ro ner ar ter sis te mi baş lı ca
aor tun sol ko ro ner si nü sün den çı kan sol ana ko ro -
ner ar te rin (“left ma in co ro nary ar ter y”: LMCA) dal-
 la rı olan sol ön inen ar ter (“left an te ri or des cen ding
ar ter y”: LAD), sir kumf leks ar ter (“cir cumf lex ar-
 tery”: Cx) ile aor tun sağ ko ro ner si nü sün den çı kan
sağ ko ro ner ar ter (right co ro nary ar tery: RCA)’dan
mey da na ge lir. LMCA bir kaç cm’ lik kı sa bir se yir -
den son ra LAD ve CX’ e ay rı lır. LAD İn ter ven tri -
kü ler sul kus bo yun ca kal bin apek si ne doğ ru iler ler
ve ço ğu kez apek si ar ka ya doğ ru dö ne rek son la -
nır. LAD baş lı ca dal la rı in ter ven tri kü ler sep tu mu
per fü ze eden sep tal dal lar ve an te ro la te ral du va rı
su la yan di ya go nal dal lar dır. Va ka la rın ço ğun da
LAD kal bin sep tum, an te ri or ve apek si ni per fü ze
eden en önem li ko ro ner ar ter dir. CX ar te ri at ri yo -
ven tri kü ler sul kus bo yun ca sey re der; ob tus mar ji -
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Şekil 15-2. Sol ventrikül içine verilen kontrast madde ile sol ventrikül diyastol sonu (A) ve sistol sonu (B) görünümü. LV:
Sol ventrikül

Şekil 15-3. Aort köküne verilen kontrast madde ile yapılan
aortografi.
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nal ve la te ral sul kus da la rı nı ve re rek baş lı ca kal bin
la te ral ve pos te ri or ke sim le ri ni per fü ze eder. Ay rı -
ca CX’ in prok si mal ke si min den at ri yum la rı su la -
yan kü çük bir at ri yal dal ay rı lır. RCA sağ
at ri yo ven tri kü ler oluk ta iler le ye rek kal bin in fe ri or
ve pos te ri or ke sim le ri ni kan lan dı rır. RCA’ nın ilk
dal la rı si nüs dü ğü mü ne gi den si no at ri yal dal ve
ko nus da lı dır; da ha son ra bir ve ya bir den faz la sağ
ven tri kü lü per fü ze eden akut mar ji nal dal lar çı kar.

RCA va ka la rın %80-85’in de “c ru x” a ulaş maz dan
he men ön ce ar ka inen da lı (“pos te ri or des cen ding
ar ter y”: PDA) ve rir; “crux” dan son ra da pos te ro -
la te ral dal ile de vam eder (RCA do mi nan sı) (Şe kil
15-4). 

At ri yo ven tri kü ler no du sa gi den AV nod ar te -
ri crux ci va rın da ay rı lır. Va ka la rın kü çük bir kıs-
 mın da ise PDA CX’ den kay nak la nır (Sol
do mi nans) (Şe kil 15-5).
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Şekil 15-4. Sağ dominant koroner arter şematik olarak görülmektedir. RCA: Sağ koroner arter, SN: Sinus node, RV: Sağ
ventrikül dalı, PD: Posterior desending dal, PL: Posterolateral dal; LAD: Sol ön inen arter, D1: Diagonal dal-1, D2: Diago-
nal dal-2, S1: Septal dal-1, S2: Septal dal-2; CX: Sirkumfleks arter, OM1: Obtus marginal dal-1.

Şekil 15-5. Sol dominant koroner arter şematik olarak görülmektedir. RCA: Sağ koroner arter, SN: Sinus node, CB: Conus
dalı, RV: Sağ ventrikül dalı; LAD: Sol ön inen arter, D1: Diagonal dal-1, D2: Diagonal dal-2, S1: Septal dal-1, S2: Septal
dal-2; CX: Sirkumfleks arter, OM1: Obtus marginal dal-1, OM2:  Obtus marginal dal-2, PL: posterolateral dal.



Ko ro ner An ji yog ra fi

Se lek tif ko ro ner an ji yog ra fi ilk de fa 1959’da So nes
ta ra fın dan ta rif edil miş tir. So nes, ken di adı ile anı-
 lan (So nes tek ni ği) özel bir ka te te ri bra ki al ar ter -
de ki bir in siz yon de li ğin den so ka rak sol ve sağ
ko ro ner le ri hem nor mal, hem de ko ro ner kalb has-
 ta lı ğı bu lu nan has ta lar da emin bir şe kil de in ce le -
me im ka nı bu lun du ğu nu gös ter miş tir. Jud kin s’ in
1967’de sol ve sağ ko ro ner ar ter le ri için ön ce den
şe kil ve ril miş ka te ter le ri (Jud kins ka te ter le ri) fe-
 mo ral ar ter yo lu ile kul lan ma ya baş la ma sı, ye ni
bir tek ni ğin ko ro ner an ji yog ra fi ala nı na gir me si ni
sağ la mış tır. Son yıl lar da da ha kü çük ve da ha az
trav ma tik she at-di la ta tör sis tem le ri kul la nı la rak
bra ki al ar ter kul la nıl ma sı ye ni den po pü ler ol ma -
ya baş la mış tır. Bu ko ro ner an ji yog ra fi, ko ro ner ar -
ter has ta lı ğı nın ta nı sı nı koy ma da, pa to ge ne zi ni
an la mak ta ve do ğal sey ri ni ta kip te önem li bir la-
 bo ra tu var me to du ha li ne gel miş tir. Ko ro ner an ji -
yog ra fi nin yay gın laş ma sı ise ko ro ner ar ter
cer ra hi si nin hız la ge liş me si ne yol aç mış tır. Se lek -
tif ko ro ner an ji yog ra fi, ko ro ner ar ter has ta lı ğın dan
baş ka, ko ro ner ar ter le rin kon je ni tal ano ma li le ri -
nin ve ko ro ner ar te ri ove nöz fis tül le rin or ta ya çı-
 ka rıl ma sın da da fay da la nı lan bir me tod ol muş tur.
Ko ro ner an ji yog ra fi sa de ce epi kar di al ko ro ner ar-
 ter ler de ki dar lık la rı gös ter mek le kal ma mış, gö-
 rün tü le me tek ni ği nin ge liş me si ne pa ra lel ola rak
gi ri şim sel te da vi nin uy gu lan ma sın da ve so nuç la -

rı nın de ğer len di ril me sin de önem li bir rol oy na -
mış tır. Bu yön tem ile ko ro ner ar ter içi ne kon trast
mad de in jek te edi le rek sağ-ön ob lik, sol-ön ob lik
ve de ği şik ana to mik du rum lar da ol mak üze re 6-7
de fa tek rar la na rak sol ana ko ro ner ve dal la rı ve
sağ ko ro ner ar te rin en iyi şe kil de gös te ril me si ne
ça lı şı lır (Şe kil 15-6).

Kalp Ka te te ri zas yo nu İn di kas yon la rı

Ya pı la cak kalp ka te te ri zas yo nu ve an ji yo kar di -
yog ra fi in ce le me le ri has ta ya ve ya gö nül lü şa hıs -
la ra iyi ce açık lan ma lı, gi ri şi min muh te mel
teh li ke le ri be lir ti le rek, ki şi le rin ya zı lı onay la rı
alın ma lı dır. Ame ri kan Kalp Ce mi ye ti ve Ame ri -
kan Kar di yo lo ji Ko le ji (AHA/ACC-2007) kı la vu -
zu na gö re ko ro ner an ji yog ra fi in di kas yon la rı
Tab lo 15: 1-8’de gö rül mek te dir.

Lez yon Mor fo lo ji si

Ame ri kan Kalb Ce mi ye ti, ko ro ner an ji yop las ti ye yol
gös ter me si açı sın dan ko ro ner lez yon la rı nı 3 ti pe
ayır mış lar dır:
1. Tip A (Gi ri şim ler de yük sek ba şa rı >% 85, dü şük

risk li): Dis kret (< 10 mm), kon san trik, ko lay ca
mü da he le edi le bi lir, açı sız seg ment (<45 de re ce),
düz kon tur lu, ha fif kal si fik ve ya kal si fi kas yon
yok, non-to tal, non-os ti al, ma jör branş tu tul ma -
sı yok, trom büs yok (Şe kil 15-7A).
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Şekil 15-6. A. Normal sol ana koroner arter ve dalları, B. Normal sağ koroner arter. LAD: Sol ön inen arter, CX: Sirkum-
fleks arter, RCA: Sağ koroner arter

Sınıf Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Noninvazif testlerde yüksek risk bulgularının mevcut olması B

Sınıf IIa • Kokain kullanılması sonrası, nitrogliserin ve kalsiyum antagonistlerine cevapsız göğüs C
ağrısı ve ST segment depresyonu veya izole T dalga değişiklikleri

• Prokovatif testlerde geçici ST segment elevasyonu tespit edilen hastalar B

Sınıf IIb • Noninvazif testleri anormal olan (yüksek riskli olmayan) ve göğüs ağrısı ile hastaneye B
tekrar yatan olgular

Sınıf III • Nonspesifik göğüs ağrısı bulunan diğer tüm olgular C

Tablo 15-1. Nonspesifik Göğüs Ağrısı Tanımlayan Hastalar (AHA/ACC Kılavuzu 7C ve 8A)
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Şekil 15-7. A. Sol anterior-kaudal pozisyonda sol anterior inen dal (LAD) proksimalinde % 90 A tipi darlık (okla işaretli), B.
Sağ anterior oblik pozisyonda LAD proksimalinde % 80 B tipi darlık (okla işaretli) ve C. LAD ortasında  % 90 B tipi darlık
(okla işaretli). LAD: Sol ön inen arter, CX: Sirkumfleks arter, RCA: Sağ koroner arter

İndikasyon Kanıt
Sınıfı Tanımlama Düzeyi

Sınıf I • Noninvazif testlerde yüksek risk bulgularının varlığı B
• Medikal tedaviye rağmen CCS sınıf III veya IV angina pektoris olması B
• Sürekli monomorfik ventriküler taşikardi veya süreksiz polimorfik ventriküler taşikardi B
nedeniyle resüssitasyon uygulanan hastalar

• Bilinen veya muhtemel angına pektorisi olan hastaların kardiyak “arrest” geçirmesi B
durumunda

• Angina pektoris ile birlikte kalp yetersizliği semptom ve bulguları olması C

Sınıf IIa • Noninvazif testlerin anormal olması C
• Medikal tedavi uygulanamayan veya cevapsız kalan CCS sınıf I-II angina pektoris C
• Belirgin sol ventrikül disfonksiyonu (EF<% 45) olan hastalarda CCS sınıf I-II angina C
pektoris ve gösterilebilir iskemi mevcudiyeti

• Noninvazif test yapılamayacak (maluliyet, hastalık, morbid obez) hastalar C
• Koroner spazm düşünülen hastalarda provokasyon testlerinin gerekli ise C
• Sol ana koroner ve 3-damar hastalığı bulunma ihtimali yüksek hastalar   C
• Egzersiz testinde şüpheli bulguları olan veya yüksek risk faktörlerine sahip özel meslek
sahipleri (pilot, şöför.. vb) kişiler

Sınıf IIb • Medikal tedavi ile angina pektorisin III-IV ‘den I-II’ye gerilemesi C
• CCS Sınıf I-II anginası olan, sol ventrikül fonksiyonları korunmuş (EF>% 45) ve noninvazif C
testlerde yüksek risk belirlenmemiş hastalar

• CCS Sınıf I-II anginası olan ve optimal medikal tedaviyi tolere edemeyen hastalar C
• Klinik özellikleri ile ciddi koroner arter hastalığı olasılığının yüksek olduğu düşünülen hastalar C
• Noninvazif testlerde yüksek risk belirtileri olmayan CCS Sınıf I-II angina pektorisli hastalar C
• İkiden fazla risk faktörü olan asemptomatik erkekler veya post-menapozal kadınlarda C
noninvazif testlerde riskin düşük bulunması

• Sol ventrikül fonksiyonu normal olan ve noninvazif testlerde yüksek risk belirtileri C
saptanmayan miyokard infarktüslü hastalar

Sınıf III • Revaskülarizasyonu reddeden angina pektorisli hastalar C
• Revaskülarizasyona uygun olmayan veya revaskülarizasyonun yaşam kalitesi C
düzeltilemeyeceği düşünülen angina pektorisli hastalar C

• Koroner kalp hastalığı tarama testi olarak C
• Noninvazif testlerde iskemisi olmayan “by-pass”lı hastalar C
• Flouroskopi veya EBCT’de kalsifikasyon olanlar C

Tablo 15-2. Asemptomatik veya Stabil Angina Pektorisli Hastalar (AHA/ACC Kılavuzu)

2. Tip B (Gi ri şim ler de or ta de re ce de ba şa rı > %
60-85, or ta risk li): Tübü ler (10-20 mm), ek san -
trik, dar lı ğın prok si ma lin de or ta de re ce de tor-
 tu osi te, or ta de re ce de an gu le seg ment (45-90
de re ce), ir re gü ler kon tür, kal si fi kas yon (or ta
ile ağır), to tal ok lüz yon (< 3 ay), os ti al lo ka li -

zas yon, bi für kas yon lez yo nu, ha fif trom büs
mev cu di ye ti (Şe kil 15-7B, 7C, 8A).

3. Tip C (Gi ri şim ler de dü şük ba şa rı < % 60, yük-
 sek  risk li): Dif fuz (> 2 cm), dar lı ğın prok si -
ma lin de aşı rı tor tu osi te, aşı rı açı lı lez yon (>90
de re ce), to tal ok lüz yon (> 3 ay), dar lı ğın için-
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Sınıf Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Primer veya kurtarıcı perkütan koroner girişim A
• Kardiyojenik şok A
• Ventriküler septum rüptürü veya ciddi mitral yetersizliği için cerrahi tamir yapılacak hastalar B
• Miyokard infarktüsü sonrası spontan veya minimal eforla provoke olan miyokard iskemisi A
• Miyokard infarktüsü sonrası noninvazif orta-yüksek risk belirtisi olan hastalar B
• Klinik tablosu stabil akut mitral yetersizliği, ventriküler septum rüptürü, pseudoanevrizma B
gibi mekanik komplikasyon gelişmiş hastalarda nihai tedavi öncesi

• Dirençli hemodinamik instabilitesi olan hastalar B
• Miyokard infarktüsü akut döneminde klinik kalp yetersizliği olan, ancak sonrasında sol C
ventrikül fonksiyonları korunmuş hastalar

Sınıf IIa • Miyokard infarktüsünün aterosklerotik plağın trombotik oklüzyonu dışında, koroner C
emboli, metabolik ve hematolojik hastalıklar ve koroner spazm gibi mekanizmalardan
kaynaklandığından şüphe edilen hastalar

• Diabetes mellitus, EF<% 40, konjestif kalp yetersizliği, geçirilmiş revaskülarizasyon veya C
ciddi ventriküler aritmi gibi klinik durumlardan herhangi birinin olması

• Fibrinolitik tedavi sonrası risk değerlendirilmesi için B

Sınıf III • Ciddi komorbitleri olan ve resvakülarizasyonu riskinin faydanın aştığı hastalar C
• Korena revaskülarizasyona uygun olmayan hastalarda koroner anjiyografi yapılmamalıdır. A

Tablo 5-4. ST-Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hastalar (AHA/ACC Kılavuzu)

Sınıf Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Perkütan koroner girişimden sonra subakut stent trombozu veya ani tıkanma şüphesi B
varsa,

• Revasvülarizasyondan sonra 9 ay içinde, yeniden ağrı olması veya noninvazif testlerde
yüksek risk belirtilerinin bulunması C

Sınıf IIa • Koroner by-pass’dan  sonraki ilk 12 ay içinde tekrarlayan semptomatik iskemi B
• Koroner by-pass’dan sonra herhangi bir dönemde yüksek risk belirtilerinin olması B
• Uygun olmayan ilaçlarla kontrol altına alınamayan ağrılar olması C

Sınıf IIb • Perkütan koroner girişim sonrası asemptomatik kalan ve noninvazif testlerde yüksek C
risk belirtileri olmayan hastalarda, ilk aylarda restenoz şüphesi varsa

• Koroner by-pass’dan bir yıl sonra, yüksek risk belirtilerinin olmamasına karşın rekürran B
anginası ortaya çıkan hastalar

• Koroner by-pass’dan sonra noninvazif testlerde bozukluk saptanan asemptomatik hastalar C

Sınıf III • Revaskülarizasyon için uygun durumlarda olmayan koroner by-pass’lı hastalarda ağrı C
varlığı

• Perkütan koroner girişim veya koroner by-pass’dan sonra rutin koroner anjiyografi C

Tablo 15-5. Revaskülarizasyon Sonrası İskemiyi Değerlendirme (AHA/ACC Kılavuzu)

Sınıf Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf II • Erken invazif girişim için aşağıdaki yüksek risk belirtilerinin bulunması halinde koroner A
anjiyografi yapılmalıdır.
- Yoğun anti-iskemik tedaviye rağmen istirahat veya düşük aktivitelerle iskemi veya
tekrarlayan angına pektoris

- Yüksek Troponin T veya I, yeni veya muhtemel yeni ST depresyonu
- Konjestif kalp yetersizliği semptom veya bulgularının (S3 galo, akciğer ödem, raller,
mitral yetersizliği) bulunması

- Noninvazif teslerde yüksek risk bulguları
- Sol ventrikül sistolik fonksiyonlarında (EF<% 40) azalma
- Hemodinamik instabilite
- Sürekli ventriküler taşikardi
- Son 6 ay içinde geçirilmiş perkütan koroner girişim
- Geçirilmiş koroner by-pass öyküsü

Sınıf IIa • Devam eden iskemi veya yüksek risk bulguları olmamasına rağmen, yeterli tedavi altında C
tekrarlayan akut koroner sendrom tablosu gelişen hastalar

Sınıf IIb • Yok

Sınıf III • Ciddi komorbitileri olan ve revaskülarizasyon riskinin faydasından yüksek olduğu C
düşünülen hastalar

• Akut koroner sendrom olasılığı düşük akut göğüs ağrılı hastalar C
• Bulgular ne olursa olsun revaskülarizasyon planlanmayan hastalar C

Tablo 5-3. Unstable Angina ve Non-ST Elevasyonlu Hastalar (AHA/ACC Kılavuzu)
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Sınıf Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Göğüs ağrısı veya noninvazif testlerde iskemi bulgusu olan erişkin hastalarda, kapak B
ameliyatı veya balon valvotomi öncesinde

• Göğüs ağrısı olmayan, ancak koroner arter hastalığı için birden çok risk faktörü bulunan C
hastalarda kapak operasyonu öncesinde

• İnfektif endokarditli hastalarda koroner emboli bulguları varlığında C

Sınıf IIa • Yok

Sınıf IIb • Aort ve mitral kapak operasyonundan önce yapılan sol kalp kateterizasyonu sırasında, B
çok sayıda koroner risk faktörü varsa veya hastanın yaşı ilerlemişse

Sınıf III • İnfektif endokardit nedeniyle yapılacak kapak ameliyatı gereken hastalarda koroner arter C
hastalığı risk faktörleri ve koroner emboli bulguları olmaması halinde

• Kalp cerrahisi planlanmayan asemptomatik hastalar C
• Kapak değerlendirilmesi için hemodinamik inceleme gerekmeyen, koroner risk faktörleri
olmayan veya semptomsuz hastalar C

Tablo 15-7. Kalp Kapak Hastalığı Olan Hastalar (AHA/ACC Kılavuzu)

Sınıf Tanımlama

Sınıf I Bilinen veya şüpheli koroner arter hastalarında
• Noninvazif testlerde yüksek risk bulgularının belirlenmesi
• Angina pektorisin yeterli tıbbi tedaviye yanıt vermemesi
• Unstable angina pektoris 
• Yüksek riskli kalp dışı cerrahi ve pre-operatif yüksek risk grubuna giren hastalarda non invazif testler
yeterli değil ise

Sınıf IIa • Damar cerrahisi planlanan hastalarda pre-operatif değerlendirmede çok sayıda orta dereceli klinik riskin varlığı
• Noninvazif testlerde iskemi bulunan, ancak yüksek risk kriterlerine sahip olmayan hastalar
• Yüksek riskli kalp dışı cerrahi müdahele planlanan, pre-operatif değerlendirmede orta dereceli risk bulguları 
olan ve noninvazif testlerin yeterli bilgi vermediği hastalar

• Akut miyokard infarktüsünün iyileşme döneminde acil cerrahi girişim gereken hastalar

Sınıf IIb • Peri-operatif miyokard infarktüsü
• Düşük riskli ve minör cerrahi girişim planlanan hastalarda CCS sınıf III-IV angina pektoris varlığı

Sınıf III • Düşük riskli kalp dışı cerrahi müdahele planlanan koroner arter hastalarında, noninvazif testlerde düşük risk 
bulguları varsa

• Koroner revaskülarizasyon sonrası egzersiz kapasitesi iyi (> 7 METS) hastalar
• Noninvazif testlerde yüksek risk bulguları olmayan ve sol ventrikül sistolik fonksiyonu normal stabil angina
pektorisli hastalar

• Eşlik eden klinik sorunlar nedeniyle revaskülarizasyon yapılamayacak hastalar
• Karaciğer, böbrek ve akciğer nakil adayı olan 40 yaş üzeri hastalarda nakil işleminin bir aşaması olarak

Tablo 15-6. Kalp Dışı Cerrahi Öncesi veya Sonrasında (AHA/ACC Kılavuzu)

Sınıf Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Aort hastalıklarında (anevrizma veya disseksiyon gibi) koroner arter hastalığı varlığı tedavi B
şeklini etkileyecek ise

• Medikal tedaviye rağmen ağrıları süren hipertrofik kardiyomiyopatili hastalar B
• Kalp cerrahisi planlanan ve angina pektoris tanımlayan olan hipertrofik kardiyomiyopatili B
hastalar

Sınıf IIb • Başka bir nedenle kalp ameliyatı planlanan (perikardektomi veya kronik pulmoner C
embolinin çıkarılması vb) ve yüksek risk faktörleri bulunan hastalar

• Koroner arter hastalığı yönünden yüksek riskli kalp nakli vericileri B
• Ekokardiyografide koroner arterlerinde anevrizma bulunan asemptomatik B
Kawasaki hastaları

• Bilinen koroner arter hastalığı olmayan aort anevrizması veya aort disseksiyonu C
operasyonu yapılacak hastalar

• Eskiden künt göğüs travması ve şüpheli miyokard infarktüsü geçirmiş ve bilinen koroner
arter hastalığı bulunmayan hastalar

Tablo 15-8. Diğer Durumlarda Koroner Anjiyografi İndikasyonları (AHA/ACC Kılavuzu)



den ma jör yan da lın çık ma sı, de je ne re ven
graft lez yo nu (Şe kil 15-8).

Kalp Ka te te ri zas yo nu ve An ji yog ra fi
Kon trin di kas yon la rı

Akut mi yo kard in fark tü sü, kar di yo je nik şok ve
ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da bi le son yıl lar da
kalp ka te te ri zas yo nu ve ko ro ner an ji yog ra fi çok gü-
 ven li bir şe kil de ya pı la bil mek te dir. Bu iş lem le rin

mut lak kon trin di kas yo nu bi lin ci ye rin de olan bir
has ta nın ken di si nin ve ya ak li den ge si ye rin de ol-
 ma yan has ta la rın bi rin ci de re ce ya kın la rı nın iş lem
için onay ver me me si dir. Mut lak ve rö la tif kon trin -
di kas yon lar Tab lo 15-9’da gö rül mek te dir. 

Ko ro ner An ji yog ra fi Komp li kas yon la rı

De ne yim li dok tor ve ekip ta ra fın dan uy gu la nan
ko ro ner an ji yog ra fi iş le mi nin mor bi di te ve mor ta-
 li te si dü şük tür. Kalp ka te te ri zas yo nu son ra sı risk
ora nı % 1.7’dir. Tab lo 15-10’de komp li kas yon
oran la rı be lir til miş tir.
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Mutlak kontrindikasyon • Hastanın kendisinin veya akli dengesi yerinde olmayan hastaların birinci derece
yakınlarının işlem için onay vermemesi

Rölatif kontrindikasyonlar • Ventriküler irritabilitenin kontrol edilemediği hastalar
• Digoksin intoksikasyonu
• Kontrolsüz ciddi hipertansiyon 
• Ateş
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• Girişimi imkansız kılan periferik damar hastalığı
• Yaşam süresini kısaltan kalp dışı hastalıkların varlığı 
• Gebeliğin ilk üç ayı

Tablo 15-9. Kalp Kateterizasyonu ve Anjiyografi Kontrindikasyonları

Komplikasyon Risk (%)

Ölüm 0.11
Miyokard infarktüsü 0.05
Serebrovasküler olay 0.07
Aritmi 0.38
Vasküler komplikasyon 0.43
Kontrast reaksiyonu 0.37
Hemodinamik komplikasyon 0.26
Perforasyon 0.03
Diğer komplikasyonlar 0.28
Total 1.70

Tablo 15-10. Koroner Anjiyografi Komplikasyonları

Şekil 15-8. Selektif sağ koroner anjiyografide A. Sağ koroner arterde % 80 B tipi (okla işaretli) ve B. Sağ koroner arterde
C tipi darlık (okla işaretli). RCA: Sağ koroner arter
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Ko ro ner an ji yog ra fi ve çok de dek tör lü bil gi sa -
yar lı to mog ra fi gi bi gö rün tü le me yön tem le ri ko-
 ro ner ar ter dar lı ğı nın bu ar te rin su la dı ğı
mi yo kard seg ment tle rin de ya rat tı ğı he mo di na -
mik et ki ko nu sun da bil gi sağ la ma mak ta dır lar.
Öte yan dan, ko ro ner ar ter dar lı ğı nın şid de ti nin
fiz yo lo jik/he mo di na mik yön den de ğer len di ril -
me si nin sağ la ya ca ğı bil gi ler ko ro ner ar ter has ta -
lı ğı nın te da vi ve ta ki bin de ile ri de re ce de yol
gös te ri ci dir. Öy le ki, bir ko ro ner ar ter dar lı ğı nın
tes pi ti du ru mun da ya nıt ve ril me si ge re ken en
önem li so ru la rın ba şın da ‘’ Bu lez yon he mo di na mik
açı dan öne me sa hip mi dir? Mi yo kar di yal is ke mi ye yol
aç mak ta mı dır?’’ so ru su gel mek te dir.  Bu so ru nun
ce va bı ile iliş ki li ola rak, “bu lez yon has ta nın semp-
 tom la rın dan so rum lu mu dur?” ve “lez yo nun te da vi
edil me si (per kü tan ko ro ner gi ri şim ve ya cer ra hi re vas -
ku la ri zas yon ile) has ta nın semp tom la rı dü ze lir mi?”
so ru la rı na ya nıt aran ma sı ge re kir. Bu so ru la ra ya -
nıt ver me de ye ter siz ka lan kon van si yo nel ve ye -
ni ge li şen gö rün tü le me yön tem le ri nin ya nı sı ra
ko ro ner akım me ka nik le ri ve mi yo kar di yal kan
akı mı nı he sa ba ka tan ko ro ner içi he mo di na mik
öl çüm le rin ya pıl ma sı ko ro ner lez yo nun fiz yo lo -
jik açı dan de ğer len di ril me si ba kı mın dan son de-
 re ce önem li bil gi ler sağ lar. Bu amaç la kul la nı lan
en önem li iki in ce le me yön te mi ba sit çe özel mik-
 ro sen sör ler ile ko ro ner içi ba sınç la rın öl çül me si
yo luy la he sap la nan ‘’ mi yo kar di yal frak si yo nel
akım ye de ği ’’ ve ko ro ner içi akım hız la rı nın öl-
 çül me si ile sap ta na n‘ ’ko ro ner akım ye de ği ’’ dir.

Ko ro ner ar ter has ta lı ğı kav ra mı yal nız ca epi kar-
 di yal ko ro ner ar te ri il gi len di ren ate rosk le ro tik /ate -

rot rom bo tik pa to lo ji le ri de ğil, ko ro ner ar te rin su la -
dı ğı mi yo kar di yal seg men tin ka pi ler do la şı mı nın
pa to lo ji le ri ni de kap sar. Bir ko ro ner ar ter de ki epi-
 kar di yal dar lı ğın bu ko ro ner ar te rin su la dı ğı mi yo -
kard seg men tin te ya rat tı ğı he mo di na mik et ki nin
tes pi tin de kul la nı lan yön tem ler de il gi li böl ge de ki
mik ro do la şı mın di la tas yon ka pa si te si nin sı nan ma -
sı te me li ne da ya nır. Mak si mal mi yo kar di yal per-
 füz yo nu azal tan, ya ni mi yo kar di yal is ke mi ye yol
açan fak tör ko ro ner re zis tan sı art tı ran bir epi kar di -
yal dar lık ola bi le ce ği gi bi mik ro do la şı mın kon trol
me ka niz ma la rın da ki bo zul ma da ola bi lir. Do la yı -
sıy la, ko ro ner an ji yog ra fi gi bi gö rün tü le me yön-
 tem le ri nin ve he mo di na mik öl çüm le rin bir ara da
kul la nıl ma sı te da vi stra te ji sin de ma jör de ği şik li ğe
yol aça bi le cek olan ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın epi-
 kar di yal ve mik ro vas kü ler kom po nent le ri nin mi-
 yo kar di yal is ke mi ye ba ğım sız kat kı la rı nın
be lir len me sin de de ile ri de re ce de fay da sağ lar.

Bu bağ lam da, ko ro ner ar ter dar lık la rı nın he-
 mo di na mik an lam la rı nı ta yin et mek te kul la nı lan
önem li in va zif öl çüm yön tem le ri olan “mi yo kar -
di yal frak si yo nel akım ye de ği ” ve “ko ro ner akım
ye de ği ” kav ram la rı nın da ha iyi an la şı la bil me si
için ko ro ner akım me ka nik le ri ve re gü las yo nu -
nun kı sa ca göz den ge çi ril me si fay da lı olur.

KKoo  rroo  nneerr  AAkkıımm  HHee  mmoo  ddii  nnaa  mmii  ssii

Ko ro ner Kan Akı mı nın Kon tro lü

Ko ro ner ar ter ler mi yo kar dın ok si jen ve be sin ih-
 ti ya cı nı kar şı la yan ka nı de ği şen du rum lar da sağ-
 lar ken ge rek li kan mik ta rı bir ta kım fiz yo lo jik
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oto-re gü la tu ar me ka niz ma la rın dev re ye gir me si
ile ayar la nır. Di ğer tüm vas kü ler ya tak lar dan
fark lı ola rak mi yo kar dın is ti ra hat ha lin de ki ok si -
jen eks trak si yo nu mak si mum dur (ar te ri yel ok si -
jen içe ri ği nin yak la şık %75’i). Mi yo kar dın ok si jen
tü ke ti mi nin  (MVO2) be lir le yi ci le ri ko ro ner kan
akı mı ve ko ro ner ar te ri yel ok si jen içe ri ği ile ko ro -
ner si nüs ok si jen içe ri ği nin ara sın da ki fark tır. Mi-
 yo kar dın ok si jen eks trak si yo nu her za man
mak si mum ol du ğu için art mış mi yo kard ok si jen
ih ti ya cı nın ve ya tü ke ti mi (MVO2) sa de ce ko ro ner
akı mı nın art tı rıl ma sı ile kar şı la na bi lir. Do la yı sıy -
la MVO2 ko ro ner kan akı mı na ba ğım lı dır ve
MVO2’de ki de ği şik lik ler ko ro ner kan akı mın da ki
de ği şik lik ler ile pa ra lel lik gös te rir. MVO2 kli nik
ola rak sis to lik kan ba sın cı ile kalp hı zı nın çar pı mı
ile bu lu nan de ğer (“ra te-pres su re pro duc t”) ile tah-
 min edi le bi lir. MVO2’nin ma jör be lir le yi ci le ri ise
kalp hı zı sis to lik kan ba sın cı (ve ya mi yo kar di yal
du var ge ri li mi) ve sol ven tri kül kon trak ti li te si dir.
Bu pa ra met re ler den her han gi bi ri si nin iki kat art-
 ma sı ise, MVO2 ile bu pa ra met re ler ara sın da ki li-
 ne er iliş ki se be biy le,  ko ro ner akı mın yak la şık 50
kat ar tı şı nı ge rek ti rir. 

İs ti ra hat te 100 mg mi yo kard için ko ro ner kan
akı mı yak la şık 60-90 ml/dk’ dır. Ko ro ner kan akı -
mı me ta bo lik, oto no mik ve me ka nik fak tör ler den
et ki le nir. En mü him me ta bo lik fak tör ler ade no si -
ne, pros tag lan din ler ve en do te li yal ori jin li fak tör -
ler dir. Oto no mik si nir sis te mi nin et ki si kıs men
za yıf tır. Sem pa tik ve pa ra sem pa tik uya rı lar ile
ko ro ner kan akı mı nın de ğiş me si kon trak ti li te ve
do luş ta ki de ği şik lik ler se kon der dir. Me ka nik fak-
 tör ler ise ko ro ner kan akı mı üze rin de ma jör et ki -
le re sa hip tir ler. Mi yo kar di yu mun kon trak si yon
ile in tra mi yo kar di yal ka pi ler şe be ke üze ri ne oluş-

 tur du ğu kom pres yon et ki si su ben do kar di yum da
en faz la dır. Do la yı sıy la su ben do kar di yal böl ge is-
 ke mi ye en du yar lı böl ge dir. Mi yo kar di yal kon t-
rak si yon ile ar tan in tra mi yo kar di yal ba sınç
ko ro ner ağa cın in tra mi yo kar di yal yer le şim li ka-
 pi ler şe be ke sin de kom pres yo na yol aça rak ko ro -
ner ar ter akı mı nın do mi nant ola rak di yas tol
fa zın da ger çek leş me si ne se bep olur. Bu du rum
sol ven tri kül de da ha be lir gin olup sol ko ro ner ar -
ter sis te min de akım pa ter ni nin do mi nant ola rak
di yas to lik ol ma sı nı açık lar. Sağ ven tri kül ka vi te -
si içe rin de sis tol de olu şan ba sın cın çok da ha dü -
şük ol ma sı sağ ko ro ner ar te rin dis tal kü çük
dal la rı nın sis to lik kom pres yo nu nun az ol ma sı na
ve do la yı sıy la sağ ko ro ner ar te rin öze lik le prok si-
 mal ve or ta seg ment le rin de kan akı mı nın sis tol ve
di yas tol de eşit ol ma sı na se bep olur. Bu du rum
ko ro ner içi Dopp ler ka yıt la rın da net gö rü lür. 

Oto re gü las yon Te me lin de Ko ro ner
Re zerv Kav ra mı

MVO2 sa bit kal mak ko şu luy la ko ro ner kan akı mı
ko ro ner ar ter ba sın cı aor tik ba sın cın al tı na düş se
de (ör ne ğin ko ro ner ar ter de cid di epi kar di yal
dar lık var lı ğın da bu dar lı ğın dis ta lin den ba sınç
te liy le kay de di len ba sınç aort ba sın cı nın çok al-
 tın da dır) oto re gü la tu ar me ka niz ma lar sa ye sin de
ge niş bir ara lık ta sa bit ka lır. Ya ni nor mal oto re -
gü la tu ar sı nır lar içe ri sin de ko ro ner akım per füz -
yon ba sın cın dan ba ğım sız dır. Fa kat or ta la ma
ko ro ner ba sın cı oto re gü las yo nun alt sı nı rı nın öte-
 sin de dü şer ise ko ro ner akım ba sınç ba ğım lı ha le
ge lir ve su ben do kar di yum da is ke mi olu şur. Oto-
 re gü las yo nun alt sı nı rı ise su ben do kar di yum için
40 mmHg (or ta la ma ko ro ner ba sınç) ve su be pi -
kar di yum için 25 mmHg (Şe kil 16-1) ve üst sı nı rı
or ta la ma 130 mmHg’ dir.

Or ta la ma ko ro ner içi ba sın cın bu de re ce de
düş me si ne rağ men ko ro ner akı mın sa bit kal ma -
sı nı sağ la ya rak mi yo kar dı is ke mi den ko ru yan te -
mel oto re gü la tu ar me ka niz ma ko ro ner re zis tans
ar ter le rin va zo di la tas yon ka bi li ye ti dir. Epi kar di -
yal ko ro ner ar ter ler ve pre-ar te ri yo ler da mar lar
ko ro ner kan akı mı na an lam lı bir re zis tans oluş-
 tur maz lar. 

İs ti ra hat ko ro ner kan akı mı nor mal he mo di -
namik ko şul lar da 0.7-1 ml/dk/gm olup far ma ko lo -
jik va zo di la tör uya ran lar (ade no si ne, pa pa ve ri ne)
bu mik ta rı re zis tans da mar la rın/pre ar te ri yo ler
sfink ter le rin re lak sas yo nu yo luy la beş ka tı na dek
art tı ra bi lir ler. Ya ni, ko ro ner re zis tans da mar lar va-
 zo di la tas yon ka bi li ye ti ile ko ro ner kan akı mı nın
nor mal he mo di na mik ko şul lar al tın da 3-5 ka tı na
çık ma sı nı sağ la ya bi lir ler. Bu du rum, ya ni akı mın
far ma ko lo jik va zo di la ta tör uya ran lar ile nor mal is-
 ti ra hat de ğer le ri nin üze ri ne çı ka rıl ma sı, ko ro ner re-
 zerv kav ra mı nın te me li ni oluş tu rur. Dü şük
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Şekil 16-1. Subendokardiyal ve subepikardiyal otoregülas-
yon sınırlarının farklılıkları. Subendokardiyumda sistolik
kompresif etkiler daha fazladır. 60 mmHg’lık bir ortalama ko-
roner arter basıncı varlığında pre-arteriyoler sfinkterler kıs-
men kasılı iken basınç 40 mmHg’ye düştüğünde tüm
subepikardiyal rezistans arteriyoller maksimum dilate ol-
muştur. Subepikardiyumda ise ortalama koroner basınç 25
mmHg’nin altına düşmedikçe rezistans arteriyollerinde tam
relaksasyon gerekmez.



per füz yon ba sın cı du ru mun da özel lik le re zis tans
da mar lar ve pre-ar te ri oler se vi ye de bu lu nan sfink-
 ter ler mak si mum se vi ye de di la te ola rak ko ro ner
kan akı mı nı fiz yo lo jik sı nır lar içe ri sin de tut ma ya ça-
 lı şır. Fa kat per füz yon ba sın cı 40 mmHg‘ nın al tı na
dü şer se -za ten mak si mal di la tas yon du ru mun da
olan re zis tans da mar lar da ha faz la kom pan sas yon
gös te re me ye cek le rin den- ko ro ner akım sü rat le ve
li ne er ola rak dü şer.  Ya ni, mak si mum va zo di la te
kalp te ko ro ner akım ko ro ner per füz yon ba sın cı na
ba ğım lı ha le ge lir (Şe kil 16-2).

Bu nok ta da ko ro ner akım re zer vi ni  mak si mal
va zo di tas yon da ki ko ro ner kan akı mı nın is ti ra hat
ha lin de ki ko ro ner kan akı mı na ora nı şek lin de ta -
rif eder sek is ti ra hat kan akı mı nı art tı ran fak tör le -
rin ko ro ner akım re zer vi ni azalt ma sı bek le ne bi lir.
İs ti ra hat ta ki ko ro ner akı mı nı art tı ran fak tör ler ise
MVO2‘yi art tı ran sis to lik kan ba sın cı nın art ma sı,
kalp hı zı nın ar tı şı ve ya kon trak ti li te nin ar tı şı gi bi
fak tör ler dir. Ay rı ca, ane mi ve hi pok si gi bi ok si -
jen sağ la nı mı nın azal dı ğı du rum lar da is ti ra hat
ko ro ner akı mı nı art tı ra rak ko ro ner akım re zer vi -
ni azal tır. Ko ro ner va zo di la tör re zerv di yas tol za-
 ma nı nın kı sal ma sı (ta şi kar di) ve ya di yas to lik
per füz yo nun kom pre sif be lir le yi ci le ri nin (ön

yük=sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın cı) art tı ğı
du rum lar da aza lır (Şe kil 16-2). Sol ven tri kül hi-
 per tro fi si nin var lı ğı da va zo di la tör ka pa si te yi
önem li öl çü de azal ta rak ko ro ner akım re zer vi ni
dü şü rür. Bu sa yı lan du rum la rın var lı ğı oto re gü -
las yo nun alt sı nı rı nı 60 mmHg’ ye dek art tı ra rak
epi kar di yal ko ro ner ar ter ler de ma jör bir da ral ma
ol mak sı zın is ke mi oluş ma sı na se bep ola bi lir ler. 

Ko ro ner Vas kü ler Re zis tans (Şe kil 16-3)

Top lam ko ro ner vas kü ler re zis tans bir bi ri ile se ri
bağ lı 3 di renç ten olu şur. İl ki olan epi kar di yal ko-
 ro ner ar te ri il gi len di ren re zis tans pra tik ola rak
yok sa yı la bi lir. Öy le ki, epi kar di yal ko ro ner ar ter-
 ler ko ro ner kan akı mı na kar şı bir re zis tans ya rat -
maz lar. An cak, epi kar di yal ko ro ner ar ter de ki
dar lık % 90 ve üze rin de da ral ma yap ma sı du ru -
mun da top lam ko ro ner re zis tan sın ar tı şı na kat kı -
da bu lu na bi lir. Ko ro ner vas kü ler re zis tan sın en
önem li kom po nen ti ni mik ro sir kü las yo nun re zis -
tans ar ter ve ar te ri ol le ri oluş tu rur. Bu kom po nent
ay nı za man da di na mik özel lik ler gös te rir ve do-
 ku nun ar tan me ta bo lik ih ti yaç la rı ve fi zik sel et ki -
ler (in tra lu mi nal ba sınç ar tı şı, “s he ar stres s” vb)
gi bi de ğiş ken le rin et ki si ile top lam vas kü ler re zis-
 tan sın ana ayar la yı cı sı dır. Ko ro ner ka pil ler le rin
top lam re zis tan sa kat kı sı mak si mum va zo di la te
kalp te an cak % 20 ola cak şe kil de çok az dır. Üçün -
cü kom po nen ti ise kom pre sif re zis tans ola rak ad-
 lan dı ra bi li riz ve is min den de an la şı la ca ğı üze re
kalp sik lu su bo yun ca sü rek li de ği şir. Sol ven tri -
kül içe rin de ki sis to lik ba sınç ve kar di yak kon trak-
 si yon ile iliş ki li dir. Ör ne ğin kalp ye ter siz li ğin de
art mış sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın cı nın su-
 ben do kar di yal mik ro sir kü las yon üze ri ne ya pa ca -
ğı pa sif kom pres yon to tal ko ro ner re zis tan sı
art tı ra bi lir. Mik ro sir kü las yo nun re zis tan sı nın -ki
to tal vas kü ler re zis tan sın ana be lir le yi ci si dir- be-
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Şekil 16-2. Koroner akımın otoregülasyon ile normal şartlarda ve stres koşullarında düzenlenmesi. Normal kalp koroner
kan akımını koroner perfüzyon basıncının geniş bir aralık içerisinde (otoregülasyon sınırları) değişmesine rağmen sabit
tutar. Koroner kan akımı vazodilatör uyaran altında 5 kata dek artabilir (koroner rezerv). Otoregülasyonun alt sınırı olan 40
mmHg sınırı aşıldığında koroner akım (KA) hızla düşer. Koroner içi basınç sağ atriyum basıncına gerilediğinde koroner kan
akımı durur (Pf: sıfır akım basıncı). İstirahat koroner akımının artışı veya azalmış vazodilatör rezerv koroner akım rezer-
vini azaltır (stres).

Şekil 16-3. Koroner vasküler rezistans.

maksimum
vazodilatasyon

maksimum
vazokonstruksiyon

Stress

Akım rezervi
Stressmaksimum

vazodilatasyon

otoregülasyonun
sınırlarıPRA Pf=0

40
mmHg

60
mmHg

KORONER
BASINÇ

Epikardiyal
konduit

Kollateral

Darlık

Prekapiller arteriyoller

R3, mikrovasküler yatak

Koroner rezistans:
R1= Epikardiyal damar, ihmal edilebilir derecede az
R2= Prearteriyoler sfinkterler ve rezistan arteriyoller (rezistansın asıl belirleyicisi)
R3= Kapiller (toplam rezistansa küçük bir katkı), mikrovasküler yatağın kompresyonu

KORONER
BASINÇ

Normal akım
rezervi

Azalmış vazodilatör rezerv
Sol ventrikül hipertrofisi
Kalp hızında artış
Ön yükün artması

İstirahat artımının artışı:
kalp hızında artma
sistolik basınçta artma
kontraktilitede artış
hemoglobinde düşme

Normal

K
A



 lir len me si için ge re ken ko ro ner içi ba sınç ve akım
öl çüm le ri nin eş za man lı ola rak ya pı la bil me si de
son za man lar da ge liş ti ri len tek no lo ji ler ile müm-
 kün ol muş tur. Tek bir 0.014 inc h’ lik kı la vuz tel
üze ri ne yer leş ti ril miş ba sınç ve akım sen sör le ri
ve ya ba sınç ve ısı sen sör le ri (ter mo di lüs yon pren-
 si bi) va sı ta sıy la mik ro sir kü la tu ar di renç kan ti fi ye
edi le bil mek te dir.  Ohm ka nu nun dan yo la çı ka rak
“re zis tans= ba sınç far kı/akı m” for mü lü uy gu la -
na rak mik ro vas kü ler re zis tans he sap la na bi lir ki,
bu bu lu nan de ğer epi kar di yal lez yon var lı ğın da
bi le ge çer li dir. Mik ro vas kü ler re zis tans epi kar di -
yal dar lı ğın şid de tin den et ki len mez. 

Ko ro ner Ar ter Dar lı ğı ve Ba sın ç– Akım İliş ki le -
ri: Epi kar di yal ko ro ner ar ter de ste noz re zis tan sı -
nın ma jör be lir le yi ci si lez yon böl ge sin de ki
mi ni mum ke sit sel alan dır. Re zis tans ke sit sel ala-
 nın ka re siy le ters oran tı lı ol du ğu için, ke sit al nın -
da ki ufak bir de ği şik lik re zis tan sı ile ri de re ce de
art tı ra bi lir (Şe kil 16-4). 

Ste no tik seg men tin uzun lu ğu nun re zis tans ile
iliş ki si ise da ha ka ba dır. Ko ro ner ar ter lez yo nu nun

ya rat tı ğı da ral ma de re ce si art tık ça trans ste no tik
gra di ent ar tar. Trans ste no tik gra di ent te ar tış dar lık
% 50 ve üze rin de ise da ha be lir gin dir. Transs te no -
tik gra di ent ar tı şı mik ro sir kü las yo nun per füz yo -
nu nun te mel be lir le yi ci si olan dis tal ko ro ner
ba sın cı nın düş me si ne yol açar. Ben zer şe kil de, is-
 ti ra hat şart la rın da epi kar di yal ko ro ner ar ter dar lı -
ğı nın cid di ye ti ko ro ner akım üze ri ne oto re gü la tu ar
me ka niz ma la rın dev re ye gir me siy le ne ga tif et ki
yap maz iken, dar lı ğın cid di ye ti nin % 50 ve üze ri -
ne ulaş ma sı ko ro ner va zo di la tör re zer vin azal ma -
sı yo luy la mak si mal hi pe re mik ko ro ner akı mın
azal ma sı na yol aça cak tır (Şe kil 16-5).

KKoo  rroo  nneerr  AAkkıımm  RRee  zzeerr  vvii

Ko ro ner Akım Re zer vi Kav ra mı ve
He sap lan ma sı

Ko ro ner akım re zer vi ve ya di ğer bir ad lan dır ma
ile ko ro ner va zo di la tör re zerv ko ro ner re zis tans
da mar la rın va zo di la tör ka pa si te si ni ifa de eder.

Mak si mum ko ro ner
kan akı mı

ko ro ner akım re zer vi = for mü lü ile he sap la na bi lir.
Ba zal ko ro ner
kan akı mı

Ko ro ner akım re zer vi, ko ro ner ar ter lez yon la -
rı nın fiz yo lo jik öne mi ni be lir le me de sık lık la kul la -
nı lan bir pa ra met re dir. Ko ro ner ar ter de kan akım
hız la rı nın öl çü mü nü müm kün kı lan ko ro ner içi
Dopp ler tel le ri va sı ta sıy la ba zal şart lar da ve far-
 mo ko lo jik va zo di la tas yon al tın da (ade no si ne ve ya
pa pa ve ri ne) ko ro ner içi akım hız la rı öl çül me si esa-
 sı na da ya nır.  Ba sit çe mak si mum va zo di la tas yon -
da öl çü len hı zın ba zal şart lar da tes pit edi len hı za
bö lün me si ko ro ner akım re zer vi ni ve rir. Önem li
ola rak, kul la nı lan va zo di la tör le rin (ade no si ne ve ya
pa pa ve ri ne) epi kar di yal ko ro ner ar ter çap la rın da
de ğiş me yap mak sı zın sa de ce mik ro sir kü las yo nun
va zo di la tas yo nu nu sağ la dı ğı dü şün ce sin den ha re-

176

Şekil 16-5. Epikardiyal darlığın şiddeti artmakla birlikte istirahat halinde koroner kan akımı otoregülatuar mekanizmaların
devrede olması sebebiyle sabit kalıyor. Ancak % 50 ve üzerine ulaşan daralma durumunda vazodilatör yanıt azalmaya baş-
layıp koroner akım rezervinin azalmasına sebep oluyor.
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Şekil 16-4. Stenoz derecesinin artışıyla birlikte akım-basınç
ilişkisi. Stenoz derecesi arttıkça transstenotik basınç gradi-
enti (∆P) giderek artmakta. % 50 civarındaki darlıklar ancak
küçük miktarlarda translezyonel gradiente yol açabilir. Ay-
rıca sağ üstte, darlık derecesinde artış ile birlikte stenoz re-
zistansının eksponansiyel olarak arttığı görülmekte.
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 ket edi lir. Bu du rum da oran sal bir ifa de olan ko-
 ro ner akım re zer vi for mü lü nün pay ve pay da sın -
da yer alan ko ro ner kan akı mı, hız x alan for mü lü
ile bu lu na ca ğın dan ve epi kar di yal ko ro ner ar te rin
kan akım hı zı nın kay de dil di ği nok ta da ki ala nı nın
ba zal ve hi pe re mik şart lar da de ğiş me di ği nok ta -
sın dan yo la çı ka rak for mül kı sa ca hi pe re mik akım
hı zı/ba zal akım hı zı şek lin de ba sit leş ti ri lir. Nor-
 mal de ko ro ner akım re zer vi de ğer le ri 3-5 ara sın da
ol mak la bir lik te Şe kil 16-5’de de gö rü le bi le ce ği gi -
bi dar lık de re ce si % 50‘yi geç me ye baş la ma sıy la
sü rat le dü şer. Bu fiks epi kar di yal lez yo nun ya rat -
tı ğı dar lık de re ce si art tık ça ar te ri yo ler re zis tans da-
 mar lar ve ka pil ler ler is ti ra hat ha lin de iken bi le
ko ro ner kan akı mı nı nor mal sı nır lar da tut mak için
di la te hal de dir ler. Do la yı sıy la, in tra ko ro ner Dopp-
 ler te li ile lez yo nun fiz yo lo jik öne mi ni be lir le me ye
yö ne lik öl çüm ler es na sın da uy gu la nan eks ter nal
va zo di la ta tör ajan lar (pa pa ve ri ne, ade no si ne) ile
ya ra tı lan mik ro vas kü ler di la tas yo na ya nıt ve rir li -
lik le ri sı nır lı dır ve ko ro ner akım re zer vi cid di dar-
 lık lar da nor mal de ğe ri nin alt sı nı rı nın al tın da (< 2)
bu lu nur. Ko ro ner akım re zer vi de ğe ri nin < 2 ol ma -
sı in dük le ne bi lir mi yo kar di yal is ke mi yi % 90’ın
üze rin de öz gül lük ve du yar lı lık ile ta yin eder. Epi-
 kar di yal dar lı ğın % 90’ı geç me si ise ba zal akım hı-
 zı nın da düş me si ne se bep ola rak oto re gü las yo nun
sı nır la rı aşı lır ve ko ro ner va zo di la tör re zer vi ta ma-
 men tü ke ti lir. Ko ro ner akım re zer vi de ğe ri nin
2’nin al tın da bu lun ma sı in dük le ne bi lir mi yo kard
is ke mi si nin var lı ğı nın ifa de si dir.

Ko ro ner akım re zer vi pek çok ko şul dan et ki le -
nir. Ör ne ğin ba zal ko ro ner akı mı ön plan da mi yo -
kar dın ok si jen ih ti ya cı na bağ lı dır ve ba zal-akı mı
(pay da yı)  art tı ran kalp hı zı ar tı şı ve sis to lik ba sınç
ar tı şı gi bi fak tör ler ko ro ner akım re zer vi dü şü re bi -

lir (Şe kil 16-2). Ay rı ca va zo di la tas yon ka pa si te si ni
azal tan sol ven tri kül hi per tro fi si, sol ven tri kül di-
 yas tol so nu ba sın cı nın art ma sı ve ya di yas tol sü re si -
nin kı sal ma sı da (ta şi kar di) ko ro ner akım re zer vi ni
azal tır. Do la yı sıy la ko ro ner içi Dopp ler öl çüm le ri ile
he sap la nan ko ro ner akım re zer vi de ğe ri nin tüm bu
sa yı lan fak tör ler den et ki le ne bi le ce ği ve ör ne ğin bir
ko ro ner ar ter dar lı ğı nın fiz yo lo jik öne mi nin ol du -
ğun dan çok ve ya az tah min edil me si gi bi ya nıl gı la -
ra da se bep ola bi le ce ği unu tul ma ma lı dır. Bu
du rum da ko ro ner akım re zer vi de ğer le ri nin he mo -
di na mik pa ra met re ler de göz önü ne alı na rak ve ya
he mo di na mik pa ra met re le re gö re dü zel ti le rek de-
 ğer len di ril me si uy gun ola cak tır. 

Ko ro ner İçi Dopp ler Öl çüm le ri

Ko ro ner içi Dopp ler tel le ri stan dart 0.014 inch an ji -
yop las ti te li ka lın lı ğın da olup; bu te lin ucu na yer-
 leş ti ril miş bir pi azoe lek trik ul tra son kris ta lin den
olu şur. Ko ro ner Dopp ler bu te lin ucun da yer alan
ul tra son alı cı sın dan ge çen kır mı zı kan hüc re le ri nin
hı zı nı öl çer. Te le mon te edil miş ul tra son alı cı sı te lin
ucun dan iti ba ren 5.2 cm’ lik me sa fe de akı mın mer-
 ke zin den 28 de re ce lik açı içe ri sin den ör nek le me ya -
par. Doğ ru ve sağ lık lı akı mı hı zı öl çü mü için te lin
ucun da yer alan pia zo-elek trik kris tal kan akı mı na
ola bil di ğin ce pa ra lel ola cak şe kil de ko num lan dı rı -
lır. Dopp ler te li nin ke sit sel ala nı 0.164 mm2 olup,
bu dü şük pro fi li sa ye sin de in ce ko ro ner ar ter ler de
ve ya sı kı lez yon lar da obs trük si yon ya rat ma dı ğı gi -
bi kay de di len akım pro fil le rin de de bir da ğıl ma ya
yol aç maz.  Te lin bağ lı ol du ğu kon sol (ana li zör)
spek tral ana liz ler için Fo uri er trans for mas yon ana-
 li zi ni kul la na rak eş za man lı gra fik ler de ko ro ner
akı mın fi zik pro fi li ni su nar. Bu fa zik akım pro fil le -
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Şekil 16-6. Koroner içi Doppler kayıtları, koroner akımın fazik paterni  ve koroner içi adenosine uygulaması ile kan akım
hızında artış izlenmekte. Koroner akım rezervi hesaplaması. a) Bazal şartlarda APV= 13cm/sn, koroner içi adenosine ile
sağlanan hiperemi sonrasında APV=54 cm/sn, koroner akım rezervi= 54/13= 4.1 (normal koroner akım rezervi) b) Bazal
şartlarda APV= 16 cm/sn, koroner içi adenosine sonrası APV= 30 cm/sn, koroner akım rezervi= 30/16= 1.8 (koroner akım
rezervinde azalma). APV= ortalama zirve akım hızı.

a

b
Koroner içi

Koroner içi



ri üze rin den or ta la ma zir ve kan akım hı zı (“a ve ra -
ge pe ak blo od flow ve lo cit y”=APV), di yas to lik ve
sis to lik hız lar ve oran la rı, di yas to lik ko ro ner akı-
 mın de se le ras yon za ma nı (DDT) gi bi pa ra met re ler
he sap la na bi lir. Ay rı ca, “vo lü met rik akım da mar ça-
 pı xa kım hı zı” for mü lü ile be lir le ne bi lir.  Bir epi kar-
 di yal lez yo nun fiz yo lo jik öne mi ni de ğer len dir mek
söz ko nu su ise kı sa ca, lez yo nun dis ta lin de ki kan
akım hı zı (APV) hi pe re mik ajan ile sağ la nan va zo -
di la tas yon al tın da ve ba zal şart lar da kay de di le rek
oran la nır ve ko ro ner akım re zer vi tes pit edi le bi lir. 

Nor mal Ko ro ner Akım Hız la rı
Ko ro ner akım hı zı ve pa ter ni kar di yak sik lus için-
 de ki fa zı na ve öl çüm ya pı lan seg men tin ko ro ner
ağa cın da ki lo ka li zas yo nu na gö re fark lı lık gös te rir.
An ji yog ra fik ola rak nor mal olan ko ro ner ar ter ler de
ya pı lan öl çüm ler de di yas to lik zir ve akım hı zı sol ön
inen ko ro ner ar ter prok si ma lin de 49±20 cm/sn, dis-
 ta lin de 35±16 cm/sn ve sağ ko ro ner ar ter prok si ma -
lin de 37±12 cm/sn, dis ta lin de 28.8±8 cm/sn  ola rak
bil di ril miş tir. İn tra ko ro ner ade no si ne hi pe re mi si ile
sağ ko ro ner or ta la ma di yas to lik zir ve akım hı zı
72±13 ve sol ön inen ar ter de 104±28 cm/sn ola rak
sap tan mış tır. Prok si mal/dis tal akım hı zı ora nı nor-
 mal ko ro ner ar ter ler de yak la şık 1.4’tür. 

Sol ko ro ner sis tem de akım bü yük oran da di yas-
 tol de olur ken sağ ko ro ner ar ter de dü şük sağ ven tri-
 kül du var ge ri lim se be biy le (cid di pul mo ner
hi per tan si yon ha riç) akım sis tol ve di yas tol de da -
ha den ge li da ğı lır. Do la yı sıy la di yas to lik/sis to lik
akım hı zı oran la rı sol ön inen ar ter için 2.0±0.5 iken
sağ ko ro ner ar ter de 1.5±0.4 ci va rın da dır. Sis te mik
ar ter ler de akım be lir gin sis to lik do mi nans gös te rir.
Sa fen greft ler de ve mam ma ri a in ter na ’da akım pro-
 fi li sis te mik ile ko ro ner akım pro fi li ara sın da dır.

Ko ro ner İçi Dopp ler Pa ra met re le ri
Yu ka rı da bah se di len or ta la ma zir ve kan akım hı zı
(APV) ve üze rin den tü re ti len ko ro ner akım re zer vi

gi bi pa ra met re le rin ya nı sı ra prok si mal/dis tal hız
ora nı, di yas to lik/sis to lik hız ora nı, di yas to lik akı-
 mın de se le ras yon za ma nı ko ro ner içi Dopp ler öl-
 çüm le ri nin sağ la dı ğı ve kli nik uy gu la ma da ve
araş tır ma lar da kul la nı la bi le cek pa ra met re le rin kı-
 sa ca göz den ge çi ril me sin de ya rar var dır.
a. Prok si mal/dis tal hız ora nı: Bir ko ro ner ar ter -

de eğer bir yan dal ayı rı mı son ra sın da ste no tik
bir seg ment söz ko nu su ise kan akı mı ön ce lik -
li ola rak yan da la sa par. Bu sap ma nın şid de ti
dar lı ğın cid di ye ti ile doğ ru oran tı lı ola rak ar ta -
cak tır. Ste no zun dis ta lin de ki kan akım hı zı da
prok si ma lin den ve prok si mal yan dal da kin den
da ha dü şük se vi ye ler de ola cak tır. Bu du rum -
da Dopp ler te li ile öl çü len dar lı ğın prok si ma -
lin de ki akım hı zı/dar lık dis ta lin de ki akım hı zı
ora nı eğer 1.7’nin üze rin de tes pit edi lir se bu
he mo di na mik ola rak şid det li bir dar lık la kar şı
kar şı ya ol du ğu mu zu ka nıt lar. Fa kat, bu oran
yan dal ver me yen bir ko ro ner ar ter de ki dar lık
cid di ye ti nin be lir len me sin de kul la nı la maz.

b. Di yas to lik/sis to lik hız ora nı: Ko ro ner ar ter
dar lı ğı nın şid de ti art tık ça ste no zu ge çen di-
 yas to lik ba sınç gra di en ti gi de rek akı ma olan
re zis tan sı yen me ye ye te me ye cek du ru ma ge -
lir. Bu du rum da akı mın di yas to lik kom po -
nen ti gi de rek aza lır ve sis to lik kom po nent
da ha be lir gin ha le ge lir. Ko ro ner lez yo nun
dis ta lin de Dopp ler te lin den kay de di len di yas-
 to lik/sis to lik hız ora nı (DSVR) 1.8’den kü çük
ise dar lı ğın he mo di na mik açı dan önem li ol-
 du ğu so nu cu na va rı la bi lir. Fa kat, bu pa ra -
met re de di yas to lik/sis to lik akım oran la rı nın
bir bi ri ne ya kın ol du ğu sağ ko ro ner ar te rin
prok si mal seg men tin de uy gu la na maz. 

c. Ko ro ner akım re zer vi: Yu kar da ko ro ner akım
re zer vi kav ra mı ve he sap la ma yön te mi açık lan-
 mış tır. İn tra ko ro ner Dopp ler te lin de sağ la nan
ve ri le rin en sık kul la nım ala nı olan ko ro ner
akım re zer vi nin en önem li kı sıt lı lı ğı iki ma jör
se ri bağ lı re zis tan sın (epi kar di yal ve mik ro vas -
kü ler) top lam ya nı tı nı ifa de et me si dir. Bir baş -
ka de yiş le ko ro ner akım re zer vi nin anor mal
de ğe ri nin (< 2),  epi kar di yal re zis tans ar tı şı na
mı, yok sa mik ro vas kü ler akı mın bo zul muş ol-
 ma sı na mı bağ lı ol du ğu nu bi le me yiz. Ko ro ner
akım re zer vi mik ro vas kü ler has ta lık du ru -
mun da epi kar di yal dar lı ğın he mo di na mik öne -
mi yük sek ol ma sa da nor mal den dü şük
bu lu na cak tır. Bu nok ta da, ko ro ner akı mın epi-
 kar di yal se vi ye de mi yok sa mik ro vas kü ler se-
 vi ye de mi bo zul du ğu nu an la ya bil mek için
re la tif ko ro ner akım re zer vi kav ra mı or ta ya
atıl mış tır. Re la tif ko ro ner akım re zer vi re fe rans
sağ lık lı ko ro ner ar ter de öl çü len ko ro ner akım
re zer vi nin he def da mar da ki ko ro ner akım re-
 zer vi ne bö lün me si ile bu lu nur (Şe kil 16-7). Bu
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Şekil 16-7. Koroner akım rezervi, hem epikardiyal rezistansı
(ER), hem de mikrovasküler rezistansı (MR) hesaba katar.
Dolayısıyla, koroner akım rezervindeki düşüklük spesifik ola-
rak epikardiyal lezyonun hemodinamik olarak anlamlı olduğu
sonucunu ortaya çıkarmaz. Epikardiyal lezyona spesifik ta-
nımlanan “relatif koroner akım rezervi= referans sağlam da-
mardaki koroner akım rezervi/stenotik damardaki koroner
akım rezervi”. KAR: Koroner arter rezervi

KAR referans

rKAR

KAR
ER MR

MİYOKARD
Stenoz



oran öl çüm ya pı lan iki da mar da da ba zal akım
hız la rı nın eşit ve mik ro do la şı mın ya nı tı nın da
ay nı ol du ğu var sa yı mı na da ya nır. Re la tif ko ro-
 ner akım re zer vi ’in nor mal de ğer le ri 0.8 ile 1
ara sın da dır. Bu lu nan da ha dü şük de ğer ler epi-
 kar di yal dar lı ğın mik ro vas kü ler re zis tans tan
ba ğım sız ola rak an lam lı ol du ğu nu gös te rir.

d. Di as to lik akı mın de se le ras yon za ma nı
(DDT): Ko ro ner içi Dopp ler ka yıt la rın dan el de
edi len ko ro ner ar te rin di yas to lik akım pa ter ni
üze rin den di yas to lik akı mın de se le ras yon za-
 ma nı he sap la na bi lir. Epi kar di yal dar lı ğa sa hip
ol ma yan bir ko ro ner ar ter de de se le ras yon za-
 ma nı nın ile ri de re ce de hız lı ol ma sı (<600 ms)
du ru mu mik ro vas kü ler has ta lı ğın (mik ro vas -
kü ler re zis tans ar tı şı nın) önem li bir gös ter ge si -
dir. Komp li yan sı azal mış ve re zis tan sı art mış
dis tal mik ro vas kü ler ya ta ğa ka nın di yas to lik
fa zın ba şın da hız lı bir şe kil de dol ma sı so nu cu
olu şur. Ay rı ca, in tra ko ro ner kan akı mı ka yıt la -
rın da sis to lik akım da ge ri dön me (“sis to lic flow
re ver sa l”) gö rül me si cid di mik ro vas kü ler obs-
 trük si yon gös ter ge si dir (Şe kil 16-8).

Ko ro ner İçi Dopp ler Öl çü mü

Tek nik: Di yag nos tik ko ro ner an ji yog ra fi son ra sın -
da in tra ko ro ner he pa rin ya pıl ma sı nı ta kip ede rek
Dopp ler te li de ğer len di ri le cek ko ro ner ar ter de ki
dar lık böl ge si nin prok si ma li ne iler le ti lir. Di yag -
nos tik ka te ter ile iş le me de vam edi le bi lir. Tür bü lan
akım dan ko run mak için Dopp ler te li nin ucu dar lı -
ğın 1 cm ka dar prok si ma li ne ve müm kün se bir yan
dal çık mak ta ise bu yan da lın da prok si ma lin de ola-
 cak şe kil de ko num lan dı rı lır. İn tra ko ro ner nit rog li -
se rin (100-200 mik rog ram) ya pı la rak mak si mal
epi kar di yal va zo di la tas yon sağ la nır. Prok si mal or-
 ta la ma zir ve hı vı (APV) kay de di lir. Pe şi sı ra, Dopp-
 ler te li dar lı ğın 1-2 cm dis ta li ne iler le ti lir ve dis tal
APV kay de di lir. Bu de ğer ler den prok si mal/dis tal
hız ora nı he sap la nır. Lez yo nun dis ta lin de di yas to -
lik/ sis to lik akım hı zı ora nı (DSVR) kay de di lir. Son
ola rak in tra ko ro ner ade no si ne (12-18 mik rog ram)
ve ya pa pa ve ri ne uy gu la ma sı ile sağ la nan mak si -
mal hi pe re mi al tın da lez yon dis ta lin de AP V’ de ki
ar tış kay de di lir. Ko ro ner akım re zer vi hi pe re mik
APV/ba zal APV ora nın dan he sap la nır. Tüm bu öl-
 çüm ler kı sa za man içe ri sin de ya pı la bil mek le bir lik -
te te mel olan sağ lık lı ve ar te fakt sız in tra ko ro ner
Dopp ler ör nek le ri nin alı na bil me si dir. Dopp ler kris-
 ta li nin da mar du va rı ile te ma sı nın ön len me si, te lin
ufak me nev ra la rı ile ya kın da ki ven ler den ge len akı-
 mın eli mi ne edil me si sağ lık lı öl çüm le rin sağ la na -
bil me si için önem li dir. 

Ko ro ner İçi Ba sınç Öl çü mü: Ko ro ner akım re zer vi -
nin tes pi ti ön ce ki bö lüm ler de an la tıl ma ya ça lı şıl dı -
ğı gi bi ko ro ner ar ter lez yon la rı nın de ğer len di ril me si

ve ko ro ner he mo di na mi nin an la şı la rak doğ ru şe kil -
de yo rum lan ma sın da mer ke zi bir ko num da yer al-
 mak la bir lik te ko ro ner içi Dopp ler öl çüm le riy le
be lir le nen ko ro ner akım re zer vi nin kı sıt lı lık la rı gün-
 lük uy gu la ma la rı güç leş tir mek te dir. Kı sa ca, kli nik
ola rak ka rar ver me aşa ma sın da ko ro ner akım re zer-
 vi nin nor mal de ğer le ri ge niş var yas yon gös te rir
(nor mal de ğer le ri 3-5 ara sın da; anor mal < 2); he mo -
di na mik ko şul lar dan et ki le nir (he mo di na mik ko şul-
 la ra gö re dü zel til me si ge re ke bi lir), epi kar di yal
ko ro ner ar ter has ta lı ğın dan mik ro vas kü ler has ta lı -
ğı ayırt ede mez. Bu nok ta da ko ro ner lez yo nun he-
 mo di na mik et ki si ni tes pit et me de kul la nı la cak ide al
in deks, he mo di na mik ko şul lar dan et ki len me me li,
epi kar di yal lez yo na spe si fik ol ma lı, he mo di na mik
ola rak an lam lı ko ro ner lez yon la rın (mi yo kar da is-
 ke mi ye yol açan) ayırt edil me sin de net bir kes me
de ğe ri ne sa hip ol ma lı ve ko lay ca uy gu la na bi lir ol-
 ma lı dır. Bü tün bu sa yı lan özel lik le ri ba rın dı ran bir
pa ra met re ola rak ko ro ner içi ba sınç la rın öl çül me si
ile he sap la nan mi yo kar di yal frak si yo nel akım re zer -
vi (FAR) kav ra mı ön pla na çık mak ta dır.  

Mi yo kar di yal Frak si yo nel Akım Re zer vi
Kav ra mı ve Özel lik le ri

Ba sınç tan tü re til miş mi yo kar di yal frak si yo nel
akım re zer vi (FAR), epi kar di yal ko ro ner ar ter dar-

179

Şekil 16-8. Epikardiyal obstrüksiyona sahip olmayan normal
koroner arterlerde yapılan intrakoroner Doppler kayıtların-
dan üstte görülen örnekte diyastolik akımın deselerasyon
zamanın normal olduğu görülür iken alttaki örnekte ise di-
yastolik koroner akımın ilk fazda süratle düştüğü (DDT’nin
son derece hızlı olduğu) ve beraberinde sistolik akımın geri
dönüşünün (sistolik flow reversal= SRF) olduğu görülüyor.
Üstteki Doppler örneği normal fonksiyone eden mikrodola-
şımın varlığını, alttaki ise ileri derecede harap olmuş, obs-
trükte mikrodolaşımı işaret etmektedir.



 lı ğı nın dis ta lin de ki mak si mum mi yo kar di yal kan
akı mı nın bu dar lı ğın ol ma dı ğı var sa yı lan du rum -
da ki mak si mal mi yo kar di yal kan akı mı na ora nı
ola rak ifa de edi le bi lir. Bü tün in tra ko ro ner öl çüm -
le ri (ba sınç te li ve ya Dopp ler te li kul la nıl sın) mak-
 si mal hi pe re mi al tın da ya pı lır ve mak si mal
va zo di la tas yon da mi yo kar di al re zis tan sın sa bit ve
mi ni mal dir. 

Nor mal mak si mal mi yo kar di yal kan akı mı, 
Qn = Pa (or ta la ma aor tik ba sınç)-Pv (or ta la ma san tral
ve nöz ba sınç)/ R(mi yo kar di yal re zis tans)
ile he sap la na bi lir. 

Epi kar di yal dar lık du ru mun da ki mak si mal
mi yo kar di al kan akı mı ise 
Qs=Pd (hi pe re mik dis tal ko ro ner ba sın cı)-Pv (or ta la ma
san tral ve nöz ba sınç)/ R (mi yo kar di yal re zis tans) 
ola rak ifa de edi le bi lir. 

Mak si mal hi pe re mi al tın da mi yo kar di yal re-
 zis tans sa bit ve mi ni mal ol du ğu için 
(Rn=Rs) FAR =  Qs/Qn = Pd - Pv / Pa - Pv 
for mü lüy le he sap la na bi lir (Şe kil 16-9).

Baş ka bir ifa de şek liy le ste no tik bir ko ro ner ar-
 te rin su la dı ğı mi yo kar di yal seg ment te mak si mal
ula şı la bi lir mi yo kar di yal kan akı mı nın nor mal
mi yo kar di al kan akı mı nın frak si yo nu ola rak ifa-
 de si mi yo kar di yal FA R’ ni ve rir (Şe kil 16-10).

Ko ro ner içi ba sınç öl çüm le ri 0.014 inch ka lın lı -
ğın da ba sınç öl çer tel ler va sı ta sıy la ya pıl mak ta dır.
Bu tel ler de ba sınç öl çer sen sör te lin ucun dan 3 cm
prok si ma le ko num lan dı rıl mış tır. Kı sa ca, he mo di -
na mik yön den de ğer len di ri le cek lez yon böl ge si ba-
 sınç öl çer tel ile ge çi lir. Sen sör te lin rad yo-opak
işa re ti nin bit ti ği yer de dir (Şe kil 16-11).

Ön ce ba zal şart lar da ve son ra sın da in tra ko ro -
ner pa pa ve ri ne ve ya in tra ko ro ner ve ya in tra ve -
nöz ade no si ne ile sağ la nan hi pe re mi al tın da
kı la vuz ka te ter den ve dar lık dis ta lin de ki ba sınç
sen sö rün den alı nan ba sınç lar eş za man lı ola rak
kay de di lir. Hi pe re mik or ta la ma dis tal ko ro ner
ba sın cın hi pe re mik or ta la ma aort ba sın cı na ora nı
FAR de ğe ri ni ve rir. FAR için kri tik eşik de ğe ri
0.75’dir. Eğer FAR 0.75’in al tın da öl çül müş ise bu
öl çüm ya pı lan ko ro ner ar te rin su la dı ğı mi yo kar -
da in dük le ne bi lir is ke mi nin var lı ğı nı (ko ro ner
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Şekil 16-10. Normal epikardiyal koroner arter için FAR her zaman 1’dir. Ortadaki şekilde miyokard normalin %70 oranında
kan ile perfüze olmakta iken (FAR= 0.7) son şekilde görüldüğü gibi total oklüzyon varlığında (Pwedge= koroner kapalı ba-
sıncı) miyokard, kollaterallerin sağladığı normalin %10’u kadar bir akım ile perfüze olmaktadır (FAR= 0.1).

Maksimum miyokardiyal perfüzyon

Şekil 16-9. Pa = ortalama aortik basınç, Pd= ortalama distal koroner basınç, Rs=Rn miyokardiyal rezistans,  maksimal hi-
peremide ihmal edilebilecek şekilde minimal ve sabit. Normal bir epikardiyal arter proksimal ve distalindeki basınç aynı ve
aortik  basıncına eşittir. Sentral venöz basınç sol ventrikül doluş basınçları artmış ileri kalp yetersizlikli hastalar hariç ihmal
edilebilecek derecede küçüktür. Dolayısıyla FAR= Qs/ Qn = stenotik perfüzyon basıncı (Pd)/normal perfüzyon basıncı (Pa)
şeklinde ifade edilebilir. Yukarıdaki örnek için FAR = 60/100 = 0.6’ dır. Transstenotik gradient ise 40 mmHg’dir. Normal bir
epikardiyal arterde FAR daima 1‘dir.

Aorta

Max. hiperemi

Koroner arter

PdPa

Pa Pd

Q normal

Q stenoz

Stenotik perfüzyon basıncı

Normal perfüzyon basıncı

Miyokard



lez yo nun he mo di na mik açı danm önem li ol du ğu -
nu) gös te rir. 0.75 ile 0.80 ara sı de ğer ler ise gri böl -
ge ola rak ad lan dı rı la bi lir. 0.80’in üze rin de ki FAR
de ğer le ri mi yo kar da is ke mi in dük le ne me ye ce ği -
ni, baş ka bir de yiş le il gi li epi kar di yal lez yo nun
he mo di na mik açı dan önem li ol ma dı ğı nı ifa de
eder.

Mi yo kar di yal frak si yo nel akım re ser vi nin
özel lik le ri: Epi kar di yal dar lı ğın şid de ti ni be lir le -
me de lez yon spe si fik bir in deks tir (Şe kil 16-12).

Mi yo kar di yal FAR kalp hı zı, kan ba sın cı ve
kon trak ti li te den ba ğım sız dır (Şe kil 16-13 ve 16-
14). 

Ko ro ner ar ter lez yo nu nun he mo di na mik öne-
 mi ni be lir le me de (0.75) ve ya pı lan gi ri şim sel iş le -
min ba şa rı sı nı be lir le me de (0.90) net kes me
de ğer le ri ne sa hip tir. Kol la te ral akı mın mi yo kar -

di yal per füz yo na kat kı sı nı da he sa ba ka tar (Şe kil
16-15 ve 16-16).

Tek ve çok da mar has ta lı ğın da kul la nı la bi lir,
bir re fe rans nor mal ko ro ner ar te re ih ti yaç duy-
 maz. Ko ro ner içi ba sınç te li uy gu la ma sı ile tes pit
edi len hi pe re mik or ta la ma dis tal ba sın cın aort ba-
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Şekil 16-11. Koroner içi basınç ölçümü. Pa= ortalama aor-
tik basınç (kılavuz kateterden kaydedilir), 

Pd= darlığın distalindeki ortalama koroner içi basınç (ba-
sınç ölçer telden kaydedilir). FAR= Pd/Pa. * = Basınç ölçer
sensör basınç ölçer telin ucundan 3 cm geride konumlan-
dırılmıştır.

Şekil 16-13. Miyokardiyal FAR hiçbir hemodinamik para-
metrenin değişikliğinden etkilenmez.
a. Kan basıncındaki şiddetli düşüşe rağmen FAR değerinin
değişmediği (0.89) görülmekte b. Hemodinamik parametre-
lerin nitroprusside, dobutamine ve “pacing” ile değiştirilmesi
bulunanan miyokardiyal FAR değerlerini etkilemez iken ko-
roner akım rezervi değerleri ileri derecede etkilenebilir.

Şekil 16-14. Normal bir koroner arterde proksimal – distal basınçlar eşittir. (FAR =1)

Şekil 16-12. Basınçtan türetilmiş miyokardiyal FAR epikar-
diyal lezyona spesifik bir indeks iken, intrakoroner Doppler
ölçümleri ile hızdan türetilmiş koroner arter rezervi (koro-
ner akım rezervi) hem epikardiyal lezyonu, hem de mikro-
dolaşımı beraberce değerlendirir. Mikrovasküler rezistans
(MR) tayini ise sadece mikrovaskuler fonksiyonlar hak-
kında fikir verici olur.

Basınç ölçümü

Epikardiyal arter

Mikrodolaşım

FAR

KAR

MR

• Her hasta, her koroner arter ve her miyokardiyal bölge için normal değeri 1’dir.



 sın cı na bö lün me si ile ko lay ca he sap la na bi lir (Şe -
kil 16-17).

Mi yo kar di yal FAR ba zal ve ya hi pe re mik
trans-ste no tik ba sınç gra di en ti nin ifa de si de ğil -
dir. Bir bi rin den çok fark lı trans ste no tik gra di ent -
le re sa hip lez yon lar ben zer FAR de ğer le ri ne sa hip
ola bi lir ler (Şe kil 16-18).

Mi yo kar di yal FAR, fiz yo lo jik öne mi de ğer len -
di ri len ko ro ner lez yo nun bu lun du ğu ko ro ner ar-
 te rin su la dı ğı mi yo kard böl ge si nin ge niş li ğin den
ba ğım sız dır. Ya ni, bü yük bir mi yo kard ala nı nı per-
 fü ze eden bir ko ro ner ar ter de ki lez yo nun bu ko ro -
ner ar te rin per fü ze et ti ği mi yo kard da ya ra ta ca ğı
is ke mi lez yo nun ko ro ner ar ter de ana to mik ola rak
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Şekil 16-15. Anjiyografik olarak identik ve %70 oranında epikardiyal obstrüksiyona yol açan 2 koroner lezyonu (a ve b) ele
alındığında,(a) kötü kollateral desteği olan koroner arterin perfüze ettiği miyokard iskemik iken (miyokardiyal FAR= 0.70),
(b) gelişmiş kollateral desteği alan koronerin perfüze ettiği miyokard bölgesi için iskemi söz konusu değildir (FAR=0.85).
Dolayısıyla, bu koroner arter lezyonlarının basınç teli ile değerlendirilmesi sonucu elde edilen FAR değerleri kollateral
akımı da hesaba katarak ilgili miyokard alanında indüklenebilir iskemi olup olmadığını ve revaskülarizasyona ihtiyaç olup
olmadığını büyük bir kesinlikle söyleyecektir.

Şekil 16-16. Anjiyografik olarak anlamlı olmayan (% 50) bir darlık ilişkili olduğu koroner arter eğer diğer bir koroner alanına
kollateral vermiyor ise iskemiye sebep olmaz iken (FAR= 0.85), bu darlığa sahip koroner arter diğer bir koroner alanına kol-
lateral sağlıyor ise iskemiye sebep olabilir (FAR= 0.73). Bu koroner lezyonu anjiyografik olarak anlamlı olmasa da revas-
külarizasyonu iskemiyi azaltacaktır.

Şekil 16-17. Sağ koroner arter ortasındaki lezyonun basınç teli vasıtasıyla değerlendirilmesi, koroner içi fazik basınçların
kaydı.

Kötü kollateral

Pa Pd Pa

a b

Pd

FAR= 0.85FAR= 0.70

Gelişmiş kollateral

% 50 Darlık

% 50 Darlık

FAR: 0.85

FAR: 0.73

Damarın suladığı
miyokard

Pa = Aortik basınç
kılavuz kateterden

Pd= Distal koroner
basınç, basınç telinden

Miyokard

Kollateralin suladığı miyokard
Kollateralle



kap la dı ğı ala na gö re çok da ha faz la ola bi lir (ve ya
ta ma men ter si) ve FAR bu pa ra met re yi he sa ba ka -
tar (Şe kil 16-19).

Ba sınç te li va sı ta sıy la ya pı lan mi yo kar di yal
FAR öl çüm le ri bü yük öl çü de tek rar la na bi lir özel-
 lik gös te rir (Şe kil 16-20). 

183

Şekil 16-18. Görülen 2 örnekte hiperemik transstenotik gradienti çok daha düşük olan (49 mmHg) örnek ile 70 mmHg olan
örnek benzer FAR değerlerine sahipler. Dolayısıyla transstenotik gradient koroner lezyonun yarattığı miyokardiyal iskemiyi
belirlemede güvenilmezdir.

Aort basıncı= 122 mmHg Aort basıncı= 89 mmHg

Distal konoren basınç = 40 mmHgDistal konoren basınç = 52 mmHg

FAR = 52/122 = 0.43 FAR = 40/89 = 0.45

∆∆P = 49 mmHg∆∆P = 70 mmHg

Şekil 16-19. Şekillerde birbiriyle tamamen identik, koroner arterde eşit miktarda darlık yapan (minimal lüminal çapları ve
kesitsel alanları da eşit) koroner lezyonlardan geniş perfüzyon alanını besleyen koroner arterdeki lezyon (a) miyokardda
iskemiye yol açarken (FAR= 0.60) benzer darlık küçük bir perfüzyon alanını ilgilendiren koroner arterde ise (b) iskemiye
yol açmamaktadır (FAR=0.85). Şekil c ve d‘de yine birbiriyle tamamen aynı iki koroner lezyondan normal miyokardiyal
alanı sulayan koroner arterde yer alanı (c) miyokardda iskemiye yol açarken (FAR= 0.60), infarktüs sonrası dönemde kıs-
men skar dokusuyla miyozit kaybına uğramış miyokardiyal alanı perfüze eden koroner arterdeki darlıktan (d) geçerek
gelen kan akımı kalan miyokard kitlesini kanlandırmaya yetmektedir (FAR= 0.80). Yani infarktüs sonrası koroner arterdeki
lezyonun anatomik olarak özellikleri değişmese de fizyolojik ciddiyeti azalmaktadır. İnfarktüse uğramış miyokard alanındaki
kapiler harabiyet derecesiyle doğru orantılı olacak şekilde, uygulanan hiperemik ajanlara distal mikrodolaşımın yanıtlılığı
azalacak ve böylelikle distal basınçta (Pd) daha az miktarda düşüş sağlanması mümkün olacağından FAR iskemik kesme
değerinin (0.75) üzerinde bulunabilecektir. Dolayısıyla, bu lezyonların revaskülarizasyonunun gerekliliği basitçe FAR öl-
çümüyle anjiyografik özelliklerinden bağımsız olarak büyük bir doğruluk payıyla söylenebilir.

Geniş perfüzyon
alanı

Küçük perfüzyon
alanı

Normal miyokard

Normal miyokard

Skar dokusu

b

a

c

d

Şekil 16-20. İntrakoroner (IK) adenosine’nin (ADO) tekrarlanan dozlarında (1-2-3) saptanan benzer FAR değerleri görül-
mektedir (0.53–0.54).



Kol la te ral Kan Akı mı nın Be lir len me sin de
Ko ro ner İçi Ba sınç Öl çü mü

Ko ro ner içi ba sınç öl çüm le ri sa ye sin de ko ro ner
arter dar lı ğı nın fiz yo lo jik öne mi nin be lir len me si -
nin ya nı sı ra bu ko ro ner ar te rin al dı ğı kol la te ral akı-
 mın kan ti ta tif olak be lir len me si de söz ko nu su dur.
Bi lin di ği gi bi ko ro ner kol la te ral ler ko ro ner ar ter
dar lı ğı % 70 ve üze ri ne ulaş tı ğın da an ji yog ra fik ola-
 rak gö rü le bi lir ha le ge lir ler. An cak an ji yog ra fik ola-
 rak kol la te ral le rin tes pi ti an cak se mi-kan ti ta tif
ola rak müm kün dür. Fa kat ko ro ner ar ter lez yo nu -
nun per kü tan re vas kü la ri zas yo nu es na sın da ba sınç
öl çer tel ay nı za man da an ji yop las ti için kı la vuz tel
ola rak kul la nıl dı ğın da an ji yop las ti iş le mi es na sın da
ba lon ile tam ok lüz yon sağ lan dı ğı es na da ba lo nun
dis ta lin den ba sınç te li üze rin den alı nan ba sınç (ko-
ro ner tı ka lı ba sın cı=ko ro ner wed ge ba sınç) ay nı za-
 man da bu ko ro ne re ait kol la te ral le rin
kan ti fi kas yo nu nu müm kün kı lar (Şe kil 16-21). İş-
 lem le il gi li tek sı nır la yı cı lık ko ro ner ka pa lı ba sın cı -
nın kay dı için ko ro ne rin ge çi ci bir sü re tam
ok lüz yo nu nun sağ lan ma sı nın ge rek li li ği dir. Fa kat,
di yag nos tik an ji yog ra fi gi ri şim sel bir iş lem ile de -
vam ede cek ise ba lon ok lüz yo nu an ji yop las ti iş le mi
es na sın da za ten sağ la na ca ğı için bu es na da kı la vuz
tel ola rak ba sınç te li nin kul la nı lı yor ol ma sı ye ter li -
dir. Kol la te ral akım in dek si (KA I) ola rak ad lan dı -
ra bi le ce ği miz bu pa ra met re (ve ya kol la te ral akı mın
frak si yo nel akım re zer vi=FAR kol la te ral) ba sit çe ba sınç
te lin den kay de di len or ta la ma ko ro ner ka pa lı ba sın-
 cı nın kı la vuz ka te ter den si mül ta ne ola rak kay de -
di len or ta la ma aor tik ba sın ca bö lün me si ile
he sap la na bi lir. Cid di obs trük si yo na yol açan epi-
 kar di yal dar lık dis ta lin de ki mi yo kar dın per füz yo -
nu ste no tik ko ro ner ar ter den an teg rad ola rak ge çip
ge le bi len kan ve ret rog rad ola rak kol la te ral le rin bu
mi yo kard böl ge si ne sağ la dı ğı ka nın mik ta rı dır. Ko-
 ro ner lez yo na mü da ha le sı ra sın da sağ la nan tam
ok lüz yon es na sın da alı nan ko ro ner ka pa lı ba sın cı,
to tal hi pe re mik mi yo kar di yal per füz yo na an teg rad

akı mın ve kol la te ral akı mın sağ la dı ğı kat kı yı ay rı
ay rı tes pit edil me si ni sağ lar. 

Epi kar di yal Ko ro ner Lez yo nun He mo di na mik 
Cid di ye ti ni Be lir le me de Mi yo kar di yal
Frak si yo nel Akım Re zer vi nin Kes me De ğe ri

Yu ka rı da ki bö lüm ler de be lir til di ği gi bi mi yo kar di -
yal FAR epi kar di yal ko ro ner ar ter dar lı ğı nın he mo -
di na mik açı dan cid di ye ti ni (mi yo kar di yal kan
akı mı na olan et ki si ni) be lir le me de al tın stan dart tır.
İn dük le ne bi lir is ke mi var lı ğı için o ko ro ner ar ter de
ya pı lan öl çüm de FA R’ nin 0.75’in al tın da bu lun ma -
sı nın spe si vi te si % 100’dür. Eğer FAR 0.75’in üze rin -
de bu lun muş ise % 90 ora nın da in dük le ne bi lir
is ke mi ol ma dı ğı so nu cu na va rı lır (sen si ti vi te). Or ta
de re ce li ko ro ner ar ter lez yon la rı nın fiz yo lo jik
önem le ri nin be lir len me sin de en sık lık la kul la nı lan
eg zer siz stres tes ti, tal yum sin tig ra fi si ve do bu ta min
stres eko so nuç la rı in dük le ne bi lir is ke mi nin araş tı -
rıl ma sın da FA R’ inin 0.75 kes me de ğe ri ile çok bü -
yük öl çü de uyum lu luk gös ter mek te dir (Şe kil 16-22).

Bir or ta de re ce li ko ro ner dar lı ğın de ğer len di ril -
me sin de non-in va zif test ler ve FAR ne ga tif ise bu
lez yon fonk si yo nel açı dan önem li de ğil dir. Se bep ler
ara sın da lez yo nun an ji yog ra fik ola rak gö rün dü -
ğün den da ha az cid di yet te ol ma sı, lez yo nun bu lun-
 du ğu ko ro ner ar te rin iyi kol la te ral des te ği al ma sı,
es ki in fark tüs lü, az can lı do ku ih ti va eden kü çük bir
per füz yon ala nı nı kan lan dır ma sı gi bi fak tör ler yer
ala bi lir. Öte yan dan yu ka rı da sa yı lan non-in va zif
test ler de in dük le ne bi lir is ke mi var lı ğın da ko ro ner
akım re zer vi nin 0.75‘in üze rin de bu lun du ğu du-
 rum lar da ise ön ce lik le ko ro ner içi ba sınç öl çü mü es-
 na sın da uy gu la dı ğı mız hi pe re mik ajan la ye te rin ce
mak si mal va zo di la tas yon sağ la ya ma dık mı so ru su
ak lı mı za ge lip ya ek doz uy gu la ma lı, ya da fark lı bir
hi pe re mik aja nı kul la na rak mak si mal hi pe re mi nin
tam ola rak sağ lan dı ğın dan emin ol ma lı yız. Böy le
bir du rum da di ğer ola sı lık lar ise ay nı ve ya fark lı da-
 mar da baş ka so rum lu lez yon la rın var lı ğı, ko ro ner
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Şekil 16-21. Koroner içi basınç ölçümü vasıtasıyla kollateral akım indeksi (KAI= FARkoll) tayini.
Pw= Ortalama koroner tıkalı basınç, Pa= Ortalama aortik basınç, Pv= santral venöz basınç, Ao= Aorta

KAI
(FARkoll)     



lez yo nun di füz ka rak ter de ol ma sı (bu du rum ba-
 sınç öl çü mü es na sın da “pull-bac k” eğ ri le ri nin hi pe -
re mik şart lar da kay de dil me siy le ay dın la tı la bi lir)
ve ya cid di mik ro vas kü ler has ta lık var lı ğı du rum la -
rı dır. Cid di mik ro vas kü ler has ta lık var lı ğın da dis-
 tal ba sın cın hi pe re mik uya ran la ye te rin ce
düş me me si so nu cu FA R’ inin 0.75’in üze rin de bu lu -
na bi lir. Ger çek ten ya lan cı ne ga tif FAR çok na dir dir
ve bu va ka lar ço ğun luk la FAR de ğe ri 0.75 ile 0.80
ara sın da öl çül müş va ka lar dır. Ak la ge le bi le cek ya-
 lan cı ne ga tif lik se bep le ri ise sol ven tri kül hi per tro -
fi si ve eg zer si zin in dük le di ği spazm dır.

Mi yo kar di yal Frak si yo nel Akım
Re zer vi nin Kı sıt lı lık la rı

Sol ven tri kül hi per tro fi si du ru mun da vas kü ler ya-
 tak ta ki bü yü me ven tri kül ka sın da ki ar tış ile oran tı -
lı de ğil dir. Do la yı sıy la, mi yo kar di yal vas kü ler
ya ta ğın nor mal akım re zer vi sol ven tri kül hi per -
tro fi si var lı ğın da dü şer. Mi yo kar di yal hi per tro fi nin
ar tı şı ile bir lik te FA R’ nin kes me de ğe ri de 0.75’in
üze ri ne çı kar. Tam bir ra kam söy le ne me mek ile bir-
 lik te en azın dan 0.80 ve al tın da ki de ğer le rin in dük-
 le ne bi lir is ke mi yi gös te re bi le ce ği bek le ne bi lir. 

Yay gın mik ro vas kü ler has ta lık var lı ğın da FAR
öl çüm le ri bu du rum dan et ki le ne cek tir. Şöy le ki,
nor mal mak si mal mi yo kar di yal kan akı mı (FAR he-
 sap la ma sın da pay da) mik ro vas kü ler ha sar var lı -
ğın da hiç bir za man nor mal ola ma ya cak tır.  FAR
epi kar di yal dar lı ğın mi yo kar di yal per füz yo na et ki -
si ne spe si fik bir in deks ol du ğu için bu dar lı ğın or-
 ta dan kal dı rıl ma sı nın mi yo kard per füz yo nu na ne
ka dar lık bir fay da sağ la ya bi le ce ği nin ce va bı yi ne de
FAR öl çüm le ri ile ve ri le bi lir. Epi kar di yal lez yon ve
mik ro vas kü ler has ta lık bir bi ri ne se ri hal de bağ lan -
mış ko ro ner do la şı mın kom po nent le ri ol du ğu na
gö re, hi pe re mik akım da azal ma bu sis te min her-
 han gi bir ye rin de akı ma bir obs trük si yon ol du ğu nu
söy ler. Azal mış ko ro ner akım re zer vi epi kar di yal
ve ya mik ro vas kü ler has ta lı ğı ve ya her iki si ni de işa-
 ret eder ken, azal mış FAR ön ce lik le epi kar di yal obs-

 trük si yo nun gös ter ge si dir (Şe kil 16-12). Do la yı sıy la,
han gi kom po nen tin ne ka dar kat kı sı ol du ğu nu
ayırt et mek için hi pe re mik ba sınç ve akı mın ay nı
an da kay de dil me si ge re kir. Öte yan dan, son dö ne -
min ge li şen tek no lo ji si ko ro ner ba sın cı ve akı mın
ay nı tel üze rin den (0.014 inch) kay dı nı müm kün
kıl mak ta dır. İle ri ki ko nu lar da de ği ni le cek tir. Mik-
 ro vas kü ler has ta lık ve epi kar di yal obs trük si yo nun
bir ara da ol du ğu in fark tüs son ra sı gi bi du rum lar da
dis tal ko ro ner hi pe re mik ba sınç ye te ri ka dar düş-
 me ye ce ği için FAR ol du ğun dan faz la tah min edi le -
bi lir. Fa kat te mel so ru olan söz ko nu su olan bu
epi kar di yal lez yo nun te da vi si (“by-pas s” ve ya
stent) mi yo kar di yal per füz yo na ne ka dar kat kı da
bu lu na cak so ru su na ce va bı FAR öl çü mü sağ lık lı bir
şe kil de ve re cek tir (Şe kil 16-23).

Hi pe re mik Uya ran

Ko ro ner içi ba sınç ve akım öl çüm le ri her za man
mak si mal hi pe re mi al tın da ya pı lır. Mak si mal va-
 zo di la tas yon sağ lan dı ğı du rum da ki oto re gü la tu ar
me ka niz ma lar dev re dı şı kal mış tır ve mi yo kar di -
yal kan akı mı nın di rekt be lir le yi ci si ko ro ner içi ba-
 sınç tır. Mak si mal hi pe re mik şart lar ol ma sı FAR
ve ya ko ro ner akım re zer vi he sap la ma la rı için te-
 mel dir. Mak si mum hi pe re mik ajan ola rak in tra ko -
ro ner pa pa ve ri ne ya da in tra ko ro ner ve ya
in tra ve nöz in füz yon şek lin de ade no si ne ve ri lir.
Kul la nı lan bu va zo di la ta tör ajan lar epi kar di yal ko-
 ro ner ar ter de di la tas yo na yol aç mak sı zın spe si fik
ola rak mik ro sir kü las yon da va zo di la tas yon ya par -
lar. İn tra ko ro ner ade no si ne ’nin et kin li ği çok kı sa
sü re de bit ti ği için ay rın tı lı in ce le me ler de ve ba sınç
te li ile ge ri çek me (“pull bac k”) eğ ri le ri nin alın ma sı
ama cıy la kul la nı la maz. Uy gun doz lar da in tra ko -
ro ner pa pa ve ri ne hem ye ter li za ma nı bü yük öl çü -
de sağ lar (mak si mal hi pe re mi yak la şık 20 sn’ de pik
ya par ve 1. da ki ka da son la nır), hem de mak si mal
va zo di la tas yo nu müm kün kı lar. İn tra ko ro ner ade-
 no si ne do zu sol sis tem için 20-40 mik rog ram ve
sağ ko ro ner için 15-30 mik rog ram dır. İn tra ko ro ner
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Şekil 16-22. Miyokardiyal FAR’inin 0.75’lik kesme değerine göre 3 majör non-invazif test sonucunun indüklenebilir iskemi
varlığı veya yokluğuna göre karşılaştırılması.
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• Pozitif Test • Negatif Test



ade no si ne uy gu la ma dan 15 sn. son ra hi pe re mi zir-
 ve ye ula şır ve 25 sn’ de ise et ki si son la nır. Ade no -
si ne ’nin in tra ve nöz in füz yon hı zı 140
mik rog ram/kg/dk’ dır. İn tra ve nöz in füz yon sür dü -
ğü sü re ce mak si mum va zo di la tas yon al tın da öl-
 çüm ler ya pı la bi lir. İn füz yo nun ke sil me si ise
et ki nin son lan ma sı nı he men sağ lar. Pa pa ve ri ne
doz la rı ise in tra ko ro ner uy gu la ma da sol sis tem
için 15 mg  ve sağ ko ro ner ar ter için 10 mg’ dır. Pa-
 pa ve ri ne ’nin ba zen QT uza ma sı na ve ven tri kü ler
arit mi le re se bep ola bi le ce ği ve in jek si yon es na sın -
da non-iyo nik kon trast ajan lar la ka rı şır sa kris tal -
le şe bi le ce ği unu tul ma ma lı dır. Öne ri len doz la rın
uy gu la ma sı ile mak si mal hi pe re mi nin sağ la nıl dı -
ğın dan emin olun ma lı ve ge re kir se ek doz ya pıl -
ma lı dır. Fa kat, öne ri len doz da ye te rin ce ilaç
uy gu la ma sı ile mak si mal hi pe re mi sağ lan dık tan
son ra ar tan doz lar da pa pa ve ri ne ve ya ade no si ne
uy gu la ma sı ko ro ner akı mı da ha öte art tır maz. 

Ko ro ner Ar ter Lez yo nu nun Cid di ye ti nin
De ğer len di ril me sin de ve Re vas kü la ri zas yon
Ka ra rın da Mi yo kar di yal FAR

Ko ro ner ar ter lez yon la rı nın de ğer len di ril me si ve
te da vi si nok ta la rın da ce vap lan ma sı ge re ken bel li
baş lı so ru la rın bü yük bir kıs mı na ko ro ner ba sınç
öl çü mü va sı ta sıy la tes pit edi len mi yo kar di yal FAR
ile ce vap ve ri le bi lir. Bu so ru la rın baş lı ca la rı şöy le
sı ra la na bi lir:

• Lez yon has ta nın semp tom la rın dan so rum lu
mu? (is ke mik lez yon mu?)

• Tek bir lez yon mu, yok sa da ha faz la lez yon
mu mi yo kar di yal is ke mi den so rum lu?

• Bu lez yon lar per kü tan gi ri şim ve ya “by-pas s”
ile te da vi edil me li mi?

• Han gi spe si fik seg ment te da vi edil me li?
• Kaç ta ne (han gi uzun luk ta) sten te ih ti yaç var?
• Ya pı lan per kü tan ko ro ner gi ri şim ba şa rı lı mı?
• Per kü tan ko ro ner gi ri şim mi? Ko ro ner bypass

cer ra hi si mi? 

FAR özel lik le or ta de re ce li ko ro ner lez yon la rın
re vas kü la ri zas yo nun ge rek li li ği ko nu sun da son de-
 re ce iyi bir yol gös te ri ci dir. DE FER ça lış ma sın da or -
ta de re ce li ko ro ner ar ter lez yo nu na sa hip has ta lar da
ya pı lan FAR öl çü mü ne gö re FAR de ğe ri >0.75 olan-
 lar per kü tan ko ro ner gi ri şim le te da vi ve sa de ce me-
 di kal ta kip ola cak şe kil de iki ko la ran do mi ze
edil miş tir. FAR de ğe ri <0.75 olan has ta lar ise per kü-
 tan ko ro ner gi ri şim ile te da vi edil miş ler dir. Beş yıl-
 lık ta kip so nu cun da kar di yak ölüm ve akut
mi yo kard in fark tü sü açı sın dan de ğer len di ril di ğin -
de FAR > 0.75 olan grup ta me di kal ta ki be ran do mi -
ze edi len kol da bu oran % 3.3 iken per kü tan gi ri şim
ko lun da % 7.9 ola rak bu lun muş tur. Do la yı sıy la, or -
ta de re ce li ko ro ner ar ter dar lık la rın da FAR > 0.75 ise
re vas kü la ri zas yo nun kar di yo vas ku ler olay la rı en-
 gel le me de bir fay da sı nın ol ma dı ğı hat ta za ra rı nın
ola bi le ce ği so nu cu na var mak müm kün dür. 

İs ke mi ya rat ma yan ko ro ner lez yo nun re vas kü -
la ri zas yo nu nun fay da sız ol du ğu ka nıt lan dık tan
son ra özel lik le ka rar ver me aşa ma sın da prob lem
ya ra ta bi le cek, in va zif ol ma yan test le rin is ke mi araş-
 tır ma sın da çok bir fay da sı nın ol ma dı ğı çok da mar
has ta lı ğın da re vas kü la ri zas yon stra te ji si nin be lir -
len me sin de ko ro ner içi ba sınç öl çü mü nün ye ri araş-
 tı rıl mış tır. Bu amaç la ya pı lan ça lış ma da (FA ME)
çok da mar has ta lı ğı var lı ğı du ru mun da FAR kı la -
vuz lu ğun da (<0.80 ise re vas kü la ri zas yon, >0.80 ise
re vas kü la ri zas yon yok) ve an ji yog ra fi kı la vuz lu -
ğun da ya pı lan re vas kü la ri zas yon yak la şım la rı nın
so nuç la rı 1. yıl da ölüm, mi yo kard in fark tü sü ve
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Şekil 16-23. İki birbiriyle tamamen identik lezyondan mikrosirkülasyonu hastalıksız olan örnekte distal basınç hiperemik uya-
ran ile 70 mm Hg’ye düşmüş ve FAR değeri 0.7 olarak hesaplanmış iken bu lezyonun revaskülarizasyonu FAR değerini
0.98‘e çıkararak maksimum miyokardiyal kan akımının yaklaşık % 30 artışına neden olmaktadır. Fakat mikrosirkülasyonda
obstrüksiyonu olan 2. örnekte distal koroner basınç mikrodolaşım hiperemik uyarana yeterli yanıt veremediğinden ancak
90 mmHg‘ye düşebiliyor ve FAR değeri 0.9 olarak hesaplanmış durumdadır. Yani bu darlığa rağmen distal hasarlı miyo-
kardiyum yeterince kan ile perfüze olmaktadır. Buna rağmen bu lezyonun revaskülarizasyonu ilgili miyokard segmentinde
maksimum kan akımını ancak % 8 oranında arttırabildiği görülmektedir.

STENOZ, MİKROVASKÜLER
HASTALIK YOK

Stentleme maksimum kan akımını % 30 arCırıyor Stentleme maksimum kan akımını % 8 arCırıyor.

AYNI STENOZ, FAKAT
MİKROVASKÜLER HASTALIK MEVCUT



tek rar re vas kü la ri zas yon ge rek li li ği açı sın dan kar-
 şı laş tı rıl mış tır. Bir yıl lık ta kip so nun da, FAR kı la -
vuz lu ğun da re vas kü la ri ze edi len has ta lar da ma jör
kar di yak olay lar ile kar şı laş ma ora nı % 13.2 iken an-
 ji yog ra fi kı la vuz lu ğun da re vas kü la ri ze edi len grup -
ta bu oran % 18.4 ola rak bu lun muş tur (p= 0.02).
Ko ro ner lez yo nun re vas kü la ri zas yo nu nun ka ra rı
aşa ma sın da FAR öl çü mü nün sağ la dı ğı fay da böy-
 le lik le çok da mar has ta lı ğı var lı ğın da da ka nıt lan -
mış ol muş tur.

An ji yog ra fik de ğer len dir me de bir di ğer önem -
li so run ola rak or ta da olan ana ko ro ner ar te rin de-
 ğer len di ril me si nin güç lü ğü ve ha ya ti li ği dir. Ana
ko ro ner ar ter de or ta de re ce de dar lı ğı olan has ta la -
rın cer ra hi te da vi si açı sın dan ka rar ya pı lan FAR öl-
 çü mün de bu lu nan de ğe rin 0.75’in üze rin de ve ya
al tın da ol ma sı na gö re ve ril di ğin de uzun dö nem ta -
kip so nuç la rı FA R’ nin 0.75’in üze ri de ol ma sı du ru -
mun da gü ven le bek le ni le bi le ce ği ni gös ter miş tir. 

Mi yo kar di yal frak si yo nel akım re zer vi ta yi ni
ay nı za man da bu öl çü mün ya pıl dı ğı ko ro ner ar te -
re ya pı la cak “by-pas s” gref ti nin ile ri dö nem de pa-
 tent li ği hak kın da da önem li bil gi ler sağ la mak ta dır.
Bir ça lış ma da cer ra hi ye gi de cek has ta lar da “by -

pas s” uy gu la na cak tüm da mar lar da ön ce FAR öl-
 çü mü ya pıl mış il gi li da mar lar da ha son ra “by-pas -
s” ile te da vi edil miş ler dir. Bir yıl son ra ya pı lan
ko ro ner an ji yog ra fi FAR de ğe ri >0.75 olan da mar -
la ra ya pı lan by-pas s’ la rın % 22’si nin tı kan dı ğı nı,
oy sa FAR de ğe ri < 0.75 olan da mar la ra ya pı lan by-
pas s’ la rın sa de ce % 8’i nin tı kan dı ğı nı gös ter miş tir.
Bu ça lış ma da cid di he mo di na mik öne mi ol ma yan
dar lı ğa sa hip ko ro ner ar ter (FAR > 0.75) akı mı ile
ya rış ma ya gi ren “by-pas s” gref tin za man la tı kan -
dı ğı ger çe ği ni bir ke re da ha ka nıt la mış ve bu du-
 rum dan or ta de re ce de dar lı ğa sa hip da mar lar da
re vas kü la ri zas yon ön ce sin de FAR öl çü mü ile ka-
 çı nı la bi le ce ği ni gös ter miş tir. 

Per kü tan Ko ro ner Gi ri şi min Ba şa rı sı nın
De ğer len di ril me sin de ve Gi ri şim Son ra sı Uzun 
Dö nem Olay la rın Tah mi nin de Mi yo kar di yal FAR

Stent imp lan tas yo nu son ra sı uzun dö nem de kar di -
yo vas kü ler olay la rı ön gör me de FAR de ğe ri iyi bir
yol gös te ri ci dir. Stent imp lan tas yo nu son ra sı öl çüm -
de FAR >0.95 olan has ta lar da 2 yıl lık kar di yo vas kü -
ler olay sık lı ğı % 5 ci va rın da iken; FAR <0.90 olan
has ta lar da bu oran % 20’le re ulaş mak ta dır. İş lem
son ra sı dü şük FAR de ğer le ri sten tin tam apo zis yo -
nu nun sağ la na ma dı ğı ve ya epi kar di yal lez yo nun
tam ola rak or ta dan kal dı rı la ma dı ğı dif füz ate rosk -
le ro tik has ta lık du rum la rın da söz ko nu su dur ki bu
du rum lar kö tü prog noz ile iliş ki li dir (Şe kil 16-24). 

Dif füz Ko ro ner Ate rosk le roz da
Mi yo kar di yal FAR

Tüm ko ro ner ar ter tra se si bo yun ca fo kal bir da ral -
ma ol mak sı zın dif füz ka rak ter de ola bi len ate rosk -
le ro tik has ta lık per füz yon ba sın cı nın ko ro ner ar ter
uzun lu ğu bo yun ca dü şü şü ne se bep ola bi lir. Böy le
bir du rum da, dif füz ola rak has ta bir epi kar di yal
ko ro ner ar te rin dis ta lin den prok si ma li ne doğ ru ge -
ri çe ki len ba sınç te lin den kay de di len FAR sü rek li
ve ted ri ci bir ar tış/dü zel me gös te rir. Dis tal den
prok si ma le doğ ru te lin ge ri çe kil me si es na sın da tek
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Şekil 16-24. Koroner stent implantasyonu esnasında ba-
sınç teli aynı zamanda anjiyoplasti kılavuz teli olarak kulla-
nılır ise işlem sonrası FAR ölçülebilir. İşlem sonrası FAR <
0.75 ise işlemin başarısız olduğu, epikardiyal lezyonun tam
olarak ortadan kaldırılamadığı söylenebilir. FAR 0.75 ile
0.90 arasında ise suboptimal, > 0.94 ise optimal implan-
tasyonun başarıldığı söylenebilir.

Şekil 16-25. Anjiyografik olarak LAD trasesi boyunca diffüz hasta. Basınç telinin distalden proksimale geri çekilimi esna-
sında distal hiperemik basınç 60 mm Hg‘den 90 mm Hg’ye ve FAR 0.70’den 1 değerine tedrici olarak yükseliyor. Distal ba-
sınçta izole bir darlıkta olduğu gibi ani bir yükselme söz konusu değil (yandaki basınç trasesi).

FAR



bir fo kal da ral ma ya bağ lı ani bir dis tal ba sınç ar tı şı
ve FA R’ de ani bir dü zel me gö rül mez (Şe kil 16-25).

Ya pı lan bir ça lış ma da nor mal ko ro ner ar ter ler -
de mi yo kar di yal FAR or ta la ma 0.97+0.02 ola rak
bu lu nur iken nons te no tik fa kat dif füz ola rak ate-
 rosk le ro tik da mar lar da or ta la ma mi yo kar di yal
FAR 0.89+0.08 ola rak bu lun muş tur (Şe kil 16-26).
Hat ta bu dif füz ate rosk le ro tik has ta ko lun da has-
 ta la rın %10’un da FAR de ğe ri <0.75 bu lun muş tur
ki bu has ta lar da me ka nik te da vi yön tem le ri nin de
işe ya ra ma ya ca ğı aşi kar dır.
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Şekil 16-26. Tek bir spesifik lezyon olmaksızın diffüz olarak aterosklerotik olan sol ön inen arterde (a) koroner içi basınç
telinin distalde proksimale doğru geri çekilmesi esnasında FAR değerinin distalde 0.76 iken proksimale doğru tedrici ola-
rak düzelerek normalize olduğu görülmekte (b).Şekil (c)’de normal koroner arterlerde FAR değerinin 0.92’nin üzerinde ve
1’e yakın olduğu görülür iken, tek bir izole ciddi darlığı olmaksızın diffuz olarak aterosklerotik olan arterlerde FAR değeri-
nin 0.65 ile 1 arasında geniş bir yelpazede dağıldığını görmekteyiz (Circulation, 2001;104:2401-2406).
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Ko ro ner an ji yog ra fi ko ro ner ar ter le rin lü me nog -
ra fik ola rak gö rün tü len me sin de, ko ro ner lez yon -
la rı nın sap tan ma sın da ve bu lez yon la rın ka te ter
te mel li gi ri şim ler le ve ya cer ra hi ola rak te da vi si ne
ka rar ve ril me sin de stan dart gö rün tü le me yön te -
mi ola rak ye ri ni ha len ko ru mak ta dır. Fa kat bi lin -
di ği gi bi ko ro ner an ji yog ra fi ko ro ner ar ter
lü me ni nin gö rün tü len me si nok ta sın da ol duk ça
ke sin bil gi ler sağ la mak la bir lik te has ta lık lı da mar
du va rı ve lez yo nun kom po zis yo nu ko nu sun da
son de re ce kı sıt lı ve ri ler sağ lar. Ko ro ner an ji yog -
ra fi es na sın da uy gu la na bi len to mog ra fik bir gö-
 rün tü le me yön te mi olan ko ro ner içi ul tra so nog ra fi
ise eş za man lı ola rak lü me nin, da mar du va rı nın
ve ate rosk le ro tik pla ğın gö rün tü len me si ni ve de-
 ğer len di ril me si ni sağ lar. Do la yı sıy la, ko ro ner içi
ul tra so nog ra fi, ko ro ner an ji yog ra fi yi ta mam la yı cı
bir gö rün tü le me yön te mi ola rak baş lı ca ko ro ner
an ji yog ra fik bul gu la rın be lir siz/müp hem, tam ta-
 nım la na maz ol du ğu du rum lar da ve per kü tan ko-
 ro ner gi ri şim ler de kı la vuz ola rak kul la nı la bi lir. 

Ko ro ner İçi Ul tra so nog ra fi Gö rün tü le me 
Pren sip le ri 

Ekip man ve Tek nik

Bir in va zif to mog ra fik gö rün tü le me olan ko ro ner
içi ul tra so nog ra fi kar di yak ka te te ri zas yon es na -
sın da kı la vuz tel üze rin den iler le ti len ucu na min-
 ya tü ri ze pia zo-elek trik ul tra son kris ta li mon te
edil miş ka te ter va sı ta sıy la ger çek leş ti ri lir. Ko ro ner
içi ul tra son ka te te ri in ce le ne cek ko ro ner ar ter seg-
 men ti nin/lez yo nu nun dis ta li ne iler le ti lir ve prok si-
 ma le doğ ru ge ri çek me iş le mi ya pı lır. Ge ri çek me
iş le mi ge nel lik le mo to ri ze ge ri çek me ci ha zı ile sa -
bit hız la 0.25–1 mm/sn hız da (ço ğun luk la 0.5
mm/sn) ger çek leş ti ri lir. Bu es na da ko ro ner içi ul t-
ra son ko ro ner ar te rin se ri ha lin de düz lem sel to mo-
g ra fik ke sit le ri ni alır.  Ti pik bir ör nek ola rak ge ri
çek me hı zı 0.5 mm/sn ve ka re sa yı sı 30 gö rün tü/sn
ola rak be lir le ne cek olur sa 1 mm’ lik seg ment bo-
 yun ca ge ri çe kiş es na sın da peş pe şe 60 gö rün tü alı-

 na cak tır. İş lem için ge rek li olan ekip man mi ni ya -
tü ri ze ul tra son dö nüş tü rü cü mon te edil miş olan
ka te ter, ge ri çek me iş le mi ni ger çek leş ti ren ci haz ve
alı nan gö rün tü le rin kay de dil di ği, re kons trük te ve
ana liz edil di ği kon sol dan oluş mak ta dır. Kul la nı -
lan ka te ter ler 2.6–3.5 French (0.87-1.17 mm) çap la -
rın da dır ve 6-French kı la vuz ka te ter lü me nin den
uy gu la na bi lir ler. Ul tra son sin ya li dö nüş tü rü cü nün
içe ri sin de pia zo-elek ti rik kris tal den (se ra mik) ge çi-
 ri len elek ti rik akı mı ile oluş tu ru lur. Ul tra son dal-
 ga la rı nın bir kıs mı do ku dan (da mar du va rı,
lez yon) yan sı ya rak (90 de re ce ile) dö nüş tü rü cü ye
ge ri ge lir ve gö rün tü ha li ne çev ri lir. Yük sek re zo-
lüs yon sağ la ya cak yük sek ul tra son fre kans la rı (20-
50 MHz) kul la nı lır. Yük sek fre kans lar da
pe net ras yon aza la ca ğın dan ka te ter ucun dan an cak
4-8 mm de rin li ğe ka dar gö rün tü le me sağ la na bi lir.
Te mel ola rak me ka nik ola rak dö nen ve elek tro nik
ol mak üze re 2 çe şit sis tem kul la nı lır. Me ka nik
prob lar da ka te ter ucun da ki tek dö nüş tü rü cü kris-
 tal sa ni ye de 30 de vir ya pa cak şe kil de dö ner (ka te -
ter ucu nun içe ri sin de ve ka te te rin prok si ma li ne
bağ lı bir eks ter nal mo tor ile dön dü rü lür). Her 1’
ar tış ta trans du ser ul tra son sin yal le ri ni gön de rir ve
alır. Me ka nik sis tem ler de gö rün tü dö nüş tü rü cü in-
 ce le ne cek lez yon ve ya seg ment bo yun ca iler le ti len
ko ru yu cu kı lı fın ve ya po li-eti len ka te te rin içe ri sin -
de dir. İn ce le me es na sın da dö nüş tü rü cü lez yo nun
prok si ma li ne-dis ta li ne kı lı fın /ka te te rin içe ri sin de
iler le ti lir. Trans dü se rin ko ru yu cu kı lıf içe ri sin de
ha re ket et me si ge ri çek me iş le mi nin yu mu şak ve
uni form ola rak ger çek leş ti ril me si ni sağ lar. Me ka -
nik ka te ter ler ul tra son hüz me si ne sı vı yo lu sağ la -
mak amaç lı se rum fiz yo lo jik ile yı kan ma lı dır.
Çün kü kı lıf ile prob ara sın da ola bi le cek kü çük ha -
va ka bar cık la rı gö rün tü ka li te si ni ne ga tif yön de et-
 ki le ye bi lir. Elek tro nik sis tem ler de ise çok sa yı da
(64) dö nüş tü rü cü ele man da ire sel bir sı ra ile ka te -
te rin ucu na ya kın böl ge de di zi lir ler ve pe şi sı ra bel -
li bir za man ge cik me siy le ak ti ve ola rak gö rün tü
el de edil me si ni sağ lar lar. Dö nüş tü rü cü ele man la -
rın sa yı sı art tık ça la te ral re zo lüs yon ar tar. Bu dö n-
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üş tü rü cü ele man la rın ak ti vas yon sı ra sı prog ram -
la na bi lir. Elek tro nik sis tem ler kan akı mı nı Dopp ler
et ki sin den ya rar la na rak renk len di re bi lir ler. İki çe -
şit ka te ter de ti ca ri ola rak kul la nım da dır. Vol ca no
fir ma sı nın 64 trans du ser li 20 MHz san tral fre kan -
sı olan bir ul tra son pro bu mev cut tur. Me ka nik ul t-
ra son sis tem le ri ne ör nek ola rak da Bos ton
Sci en ti fi c’ in 40 MHz’ lik bir pro bu mev cut tur.

İş lem es na sın da stan dart gi ri şim sel yön tem ler -
de ki ba sa mak lar iz le nir. Kı la vuz tel ko ro ner ar te re
yer leş ti ril me den ön ce he pa rin ve in tra ko ro ner nit-
 rog li se rin ya pı lır. Nor mal 0.014 inch kı la vuz tel in-
 ce le ne cek ko ro ner ar te re iler le til dik ten son ra
ko ro ner içi ul tra son ka te te ri kı la vuz tel üze rin den
in ce le ne cek olan da mar seg men ti ve ya lez yo nun
dis ta li ne iler le ti lir ve dis tal den prok si ma le çe ki le -
rek gö rün tü le me iş le mi ger çek leş ti ri lir. Aor ta os ti -
al lez yon la rın de ğer len di ril me si aşa ma sın da ge ri
çek me iş le mi baş la ma dan ön ce kı la vuz ka te te rin
os ti um dan ay rıl mış ol ma sı nın sağ lan ma sı na dik-
 kat edil me li dir. 

Gü ven lik ve Sis tem Ayar la rı

İş le me ait komp li kas yon lar son de re ce na dir dir
(<%0.5) ve ço ğun luk la ta nı sal amaç la kul la nım da
de ğil gi ri şim sel iş le me ta bi tu tu la cak has ta da kul la-
 nı mın da kar şı la şı lır. Ge çi ci ko ro ner spazm %1-3
has ta da ola bi lir ve in tra ko ro ner nit rog li se rin ile he -
men dü ze lir. İn ce da mar lar da ve ya sı kı dar lık lar da
kul la nım da ge çi ci ola rak is ke mi ye se bep ola bi lir.
Dis sek si yon ve da ma rın ani ok lüz yo nu gi bi ma jör
komp li kas yon lar son de re ce na dir dir.

İş lem ön ce si sis tem ayar la rı ko ro ner içi ul tra -
so nog ra fi bul gu la rı nın doğ ru yo rum lan ma sı açı-
 sın dan önem ta şır. Ka zanç (“ga in”), dö nen sin ya lin
art tı rıl ma sı nı ifa de eder. Ka zan cın art tı rıl ma sı dü -
şük ka te ter sen si ti vi te si ni kom pan se eder, fa kat alı-
 nan gö rün tü le rin kir li lik ora nı ar tar ve gri ska la da
ve rim li lik dü şer. Za man-ka zanç kom pan sas yo nu
(TGC) sin yal ka zan cı nın ka de me li ola rak ayar lan -
ma sı yo luy la trans dü ser den fark lı uzak lık lar da gö-
 rün tü nün yo ğun lu ğun da den ge yi sağ lar. 

Ko ro ner İçi Ul tra so nog ra fi Sı nır lı lık la rı

Ko ro ner içi ul tra so nog ra fi nin fi zik sel kı sıt lık lık la -
rı ara sın da yo ğun kal si yum içe ren lez yon lar da kal-
 si yum ar ka sı na sin ya lin geç me me si, de rin da mar
du va rı ya pı la rı nın gö rün tü len me sin de ki güç lük,
cid di dar lık lar ve kü çük da mar lar da ka te te rin fi-
 zik sel bü yük lü ğü (yak la şık 1 mm) se be biy le gö-
 rün tü le me de ya şa nan zor luk lar sa yı la bi lir. Böy le
kü çük da mar lar da ka te te rin iler le til me si da ma rın
di la tas yo nu na yol aça rak (Dot ter et ki si) doğ ru öl -
çüm ya pıl ma sı nı en gel le ye bi lir. Ko ro ner içi ul tra -
so nog ra fi nin uzam sal re zo lüs yo nu (150 µm)
nor mal da mar du va rı nın ay rın tı lı in ce le me si ne

ola nak ve rir iken ate rosk le ro tik pla ğın fib röz ke pi -
ninki (60-100 µm) gü ve ni lir ola rak ya pıl ma ya bi lir. 

KKoo  rroo  nneerr  İİççii  UUll  ttrraa  ssoo  nnoogg  rraa  ffii  GGöö  rrüünn  ttüü  llee  mmee  
vvee  ÖÖll  ççüümm

Nor mal Ko ro ner Ar ter Ana to mi

Bir ko ro ner içi ul tra so nog ra fi gö rün tü sün de da ma -
rın or ta sın da ka te ter, et ra fın da lü men, da mar du va -
rı ve ya kın ya pı lar gö rü lür. 20 MHz’ den yük sek
fre kans lar da be lir gin ol mak üze re kan akı mı lü men -
de hi pe re ko jen ve gir dap va ri ha re ket eden nok ta -
cık lar şek lin de gö rün tü le nir. Bu gö rün tü da mar
lü me ni nin da mar du va rın dan ayır ma da yar dım cı
ola bi lir. Bu nun la bir lik te, da ha yük sek fre kans lar da
(da mar du va rı çok da ha net bir şe kil de gö rün tü le -
ne bi lir iken) hi pe re ko jen kan nok ta cık la rı da ha da
be lir gin ha le ge le rek tüm lü me ni dol du rur ve lü men
ile in ti ma ara sın da ay rım yap ma yı zor laş tı ra bi lir.
Ay rı ca sta tik kan (cid di dar lık lar da ul tra so nog ra fi
ya pıl ma sı du ru mun da da ha be lir gin) yu mu şak
plak lar ve ya trom büs ka dar eko dens tir ve pla ğı lü-
 men den ayır mak güç ola bi lir. Bu du rum da da ma ra
kon trast ve ya sı vı in jek si yo nu lü me ni ge çi ci ola rak
erit ro sit ler den te miz le ye rek lü men ile da mar du va -
rı ve ya plak ara sın da ayı rı mı sağ la ya bi lir.

Lü me ni ta kip ede rek da mar du va rı nı oluş tu -
ran in ti ma ta ba ka sı ilk par lak (eko dens) ta ba ka ola -
rak gö rün tü le nir. Lü men den ayı rım da güç lük
ya şa nı yor sa da mar içi in jek si yon ya rar lı olur. Lü -
mi nal sı nı rı oluş tu ran ka te ter den son ra ilk eko dens
sa yı la bi le cek alan dır. İn ti ma ta ba ka sı nın ka lın lı ğı -
nın üst sı nı rı 0.25-0.50 mm ola rak ka bul edi le bi lir.
Me di a ta ba ka sı kol la jen ve elas tin den zen gin ol-
 ma dı ğı  için da ha az eko yan sı tır ve in ce eko lü sent
si yah bir band ola rak gö rün tü le nir. Nor mal de ka -
lın lı ğı 200 µm’ dir (his to lo jik ola rak) ve ka lın lı ğı
ate rosk le ro tik has ta lık la bir lik te aza lır ve gö rün tü -
le ne mez. Me di a ta ba ka sı ul tra so nog ra fik ola rak
gü ve nir li şe kil de kan ti fi ye edi le mez. İn ter nal elas -
tik mem bran in ti ma yı me di adan ayı rır, fa kat ul tra-
 so nog ra fik ola rak iyi se çi le mez. Eks ter nal elas tik
mem bran ise me di a ile ad ven tis ya yı bi ri bi rin den
ayı rır ve ul tra so nog ra fik ola rak net vi zu ali ze olur.
Ad ven tis ya ta ba ka sı kol la jen den zen gin dir ve be-
 lir gin şe kil de eko yan sı tır, fa kat dış sı nı rı tam ola -
rak se çi le mez (Şe kil 17-1).

İn ce le me ya pı lan ar te rin bü yük lü ğü ne bağ lı
ola rak ya kın da ki ana to mik ya pı lar da (yan dal lar,
ko ro ner ven ler, pe ri kar di um) gö rün tü le ne bi lir. Ge -
ri çek me iş le mi es na sın da yan dal lar gö rün tü nün
pe ri fe rin de gö rü ntü le nir ve prok si ma le doğ ru gö -
rün tü le me ya pı lan da mar ile bir le şir. Kar di yak
ven ler de ar te re pa ra lel şe kil de sey re der, fa kat gö -
rün tü le nen da mar ile bir leş mez ler, ay rı ca sis to lik
kom pres yo na uğ ra ma la rı ile ayırt edi le bi lir ler.
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Gö rün tü le me de Ar te fakt lar

Ul tra son trans du se ri nor mal an ji yop las ti kı la vuz
te li üze rin den ha re ket et ti ril di ğin den bu te le ait dar
açı lı bir göl ge şek lin de olan ar te fakt (kı la vuz tel ar -
te fak tı) sık lık la gö rün tü le me ala nı na gi rer. Ge ri
çek me iş le mi es na sın da gö rün tü sü ve ye ri sü rek li
de ği şir.

Trans du ser de ki akus tik os si las yon la rın se bep
ol du ğu “ring-dow n” ar te fak tı di ye ad lan dı rı lan
ka te te rin he men et ra fın da fark lı ka lın lık ta par lak
bir ha lo gö rü nü mü trans du se rin et ra fın da ki böl-
 ge nin de ğer len di ril me sin de be lir siz lik ya ra tır. Her
ne ka dar za man-ka za nım kom pan sas yo nu bu ar te-
 fak tı azalt mak için kul la nı la bil se de bu yol la ya pı -
lan sup res yon et raf do ku lar dan (he def) ge len
sin ya lin de azal ma sı na yol aça bi le cek tir. Me ka nik
sis tem ler de uni form ol ma yan ro tas yo nel dis tor si -
yon da bir ar te fakt şek li dir. Alı nan da ir sel gö rün -
tü nün bir kıs mın da kom pres yo na yol açar.
Se bep ler ço ğun luk la ko ro ner ar ter de akut bir kö şe
var lı ğı, kı lıf ta ki kı rıl ma, kı la vuz ka te te rin iç lü me -
ni nin dar lı ğı ve ya he mos ta tik val fin açık bı ra kıl mış
ol ma sı dır.

Bir di ğer önem li ar te fakt se be bi ise cid di dar-
 lık ya pan ko ro ner lez yo nun ka te ter ile ge çil me si
so nu cu kan akı mın da olu şan stag nas yo na bağ lı
ola rak ka nın hi pe re ko jen şe kil de gö rün tü len me si
ve lü me nin da mar du va rın dan ayırt edi le mez ha -
le gel me si dir. Da ma rın se rum ve ya kon trast ile yı -
kan ma sı bu so ru nu çö ze cek tir. 

Kar di yak sik lus bo yun ca ul tra so nog ra fi trans-
 du se ri lon gi tu di nal ola rak 5 mm ka dar yer de ğiş -
ti re bi lir. Ay rı ca, ko ro ner ar ter çap la rı da sik lus
bo yun ca de ği şik lik gös te rir. Nor mal ko ro ner ar-
 ter de çap sis tol de en ge niş tir. Do la yı sıy la, sa ni ye -
de 30 ka re ola cak şe kil de alı nan gö rün tü le rin
re kons trük si yo nu aşa ma sın da peş pe şe alı nan 2
gö rün tü nün üst üs te bin di ril me si özel lik le fa zik
çap de ği şik li ği do la yı sıy la in ti ma ta ba ka sın da ya -
lan cı sı nır la rın or ta ya çık ma sı na se bep ola bi lir.
Gö rün tü le rin tek tek göz den ge çi ril me si bu so ru -
nu or ta dan kal dı ra cak tır. 

Ate rosk le ro tik plak ta ki kal si yum var lı ğı ko ro -
ner içi ul tra so nog ra fi ile yük sek du yar lı lık la sap-
 ta nır. An cak, kal si fik plak tüm ener ji yi yan sı ta ca ğı
için ya rat tı ğı göl ge ile ya da kon san trik ark lar dan
olu şan çok sa yı da yan sı ma ya yol aça rak al tın da ki
ve et ra fın da ki ya pı la rın gö rün tü len me si ni en gel le -
ye cek tir.

Ko ro ner içi ul tra son re kons trük si yon tek nik le -
ri da ma rın da ire sel, ka te ter da ma rın mer ke zin de
ve da ma rın uzun ek se ni ne pa ra lel ol du ğu nu var -
sa yar. En kuv vet li sin yal ler ka te ter da ma ra ko ak -
si al yer le şim li iken ve ul tra son hüz me si he de fi ni
90 de re ce lik bir açıy la vu rur iken alı nır. Do la yı -
sıy la, trans du se rin da mar içe ri sin de ki ob lik du-
 ru şu elip tik bir gö rün tü dis tor si yo nu na yol
aça rak da mar ça pı nı nın ol du ğun dan bü yük de -
ğer len di ril me si ne ve ay rı ca gö rün tü ka li te si nin
dü şü şü ne yol aça bi lir. 

Ko ro ner İçi Ul tra so nog ra fi Öl çüm le ri

Ko ro ner ar te rin ul tra so nog ra fik gö rün tü le me sin -
de baş lı ca iki sı nır var dır: 1. İn ti mal/lü mi nal sı nır,
2. Eks ter nal elas tik mem bran. 

Da mar lü me nin sı nır la rı çi zil dik ten son ra da -
mar lü me ni ile il gi li ola rak re fe rans her za man
da ma rın mer ke zi ola cak şe kil de (ka te te rin mer -
ke zi de ğil) şu öl çüm ler ya pı la bi lir: a. Mi ni mum
ve mak si mum lü men ke sit sel alan la rı, b. mak si -
mum ve mi ni mum lü men çap la rı ve c. lü men alan
dar lı ğı= re fe rans lü men (prok si mal ve ya dis tal)
ke sit sel ala nı –mi ni mum lü men ke sit sel ala nı/re -
fe rans lü men ke sit sel ala nı. Mi ni mal lü men ala -
nı nın 3-4 mm2 den kü çük ol ma sı söz ko nu su
ko ro ner lez yo nun bes le di ği mi yo kard böl ge sin de
is ke mi ya rat tı ğı nı işa ret eder.

Me di a ile ad ven tis ya ara sın da ki eko lu sent
ola rak gö rü len eks ter nal elas tik mem bra nın sı -
nır la rı çi zil dik ten son ra ise şu he sap la ma lar ya pı -
la bi lir: Eks ter nal elas tik mem bran sı nır la rı
çi zi le rek eks ter nal elas tik mem bran ke sit sel ala nı
he sap la na bi lir. Ben zer şe kil de eks ter nal elas tik
mem bra nın mak si mum ve mi ni mum çap la rı öl -
çü le bi lir. Be lir gin kal si fi kas yon var lı ğı eks ter nal
elas tik mem bra nın gö rün tü len me si ni ve öl çüm -
le ri olum suz et ki le ye bi lir.

Ate rom Pla ğı nı İl gi len di ren Öl çüm ler ise
Şu Şe kil de Sı ra la na bi lir

Plak ke sit sel ala nı=Eks ter nal elas tik mem bran ke sit -
sel ala nı –lü men ke sit sel ala nı, mak si mum ve mi ni -
mum plak ka lın lık la rı = in ti ma dan eks ter nal elas tik
mem bran sı nı rı na ka dar olan en kı sa ve en uzak
me sa fe ler, plak yü kü = ate rom ke sit sel ala nı/eks ter -
nal elas tik mem bran ke sit sel ala nı. Bu nok ta da en
önem li sı kın tı in ter nal elas tik mem bran gö rün tü -
le ne me di ği için me di a ta ba ka sı nı da he sap la nan
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makla birlikte media ile adventisya arasında ekolusent alan
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ate rom ala nı na da hil edil me si dir. His to lo jik ça lış -
ma lar ate rosk le roz da me di a ta ba ka sı nın da et ki le -
di ği ni söy le mek le bir lik te me di a ta ba ka sı ate rom
ke sit sel ala nı nın çok kü çük bir kıs mı nı teş kil et-
 mek te dir. Do la yı sıy la plak+ me di a ta ba ka sı be ra -
ber ce plak ke sit sel ala nı nın ifa de edil me şek li dir. 

Ko ro ner lez yo nun de ğer len di ril me sin de yap-
 tı ğı akus tik göl ge len me ve par lak eko je ni te si ile
be lir le nen kal si yum bi ri kim le ri de lo ka li zas yon -
la rı na gö re yü zey sel ve de rin ol mak üze re 2 gru -
ba ay rı la bi lir.

Ate rosk le ro tik sü reç te eks ter nal elas tik mem-
 bran ala nın da ki de ği şik lik ler ar te ri yel ye ni den şe -
kil len me nin ifa de si dir. Do la yı sıy la ko ro ner içi
ul tra so nog ra fi bi zi bu sü reç hak kın da net bir şe kil -
de il gi len di re bi lir. Lez yon eks ter nal elas tik mem-
 bran ke sit sel ala nı/re fe rans (ço ğun luk la prok si mal)
eks ter nal elas tik mem bran ke sit sel ala nı ora nı >1.05
ise po zi tif ye ni den şe kil len me, <0.95 ise ne ga tif ye -
ni den şe kil len me yi be lir ler (Şe kil 17-2).

Stent içi res te no zun be lir len me si ve imp lan tas -
yon sı ra sın da ve ya son ra sın da stent eks pan si yo nu
ve apo zis yo nun de ğer len di ril me sin de de ko ro ner
içi ul tra son kul la nı mı fay da sağ lar. Stent apo zis yo -
nu eks pan se edil miş sten tin strat la rı nın da mar du-
 va rı ile olan iliş ki si ni an la tır. İyi apo zis yon
du ru mun da sten tin tüm strat la rı da mar du va rı na
ara da boş luk bı rak mak sı zın tam ola rak te mas et-
 mek te dir. Bu du rum ko ro ner içi ul tra so nog ra fi ile
de ğer len di ri lir iken kı la vuz ka te ter den ya pı lan in-
 jek si yon sı ra sın da strat la rın ar ka sın da da mar du va -
rı ile ara sın da kan akı mı olup ol ma dı ğı na ba ka rak
de ğer len di ri le bi lir.

Ate rom Pla ğı nın Mor fo lo jik
De ğer len di ril me si

Ate rosk le ro tik pla ğın geo met rik özel lik le ri nin ta -
ri fi ul tra so nog ra fik in ce le me ile müm kün ola bi lir.
Bu özel lik ler ara sın da pla ğın bü yük lü ğü, ste no -

zun cid di ye ti, lez yo nun lon gi ti dü nal bo yut la rı,
eg zan trik ve ya kon san trik ol ma sı ve ar te ri yel ye -
ni den şe kil len me nin yö nü ve bü yük lü ğü gi bi pa -
ra met re ler yer al mak ta dır. 

Ko ro ner içi ul tra so nog ra fi ça lış ma la rı ate rosk -
le ro zun şid de ti ve yay gın lı ğı nın an ji yog ra fi ile
gös te ril di ğin den çok da ha faz la ol du ğu nu or ta ya
koy muş tur. Ul tra so nog ra fik ça lış ma lar da ate rom
pla ğı nın bü yük lü ğü ile da mar lü me ni nin bü yük -
lü ğü ara sın da ki iliş ki siz lik an ji yog ra fik ola rak
nor mal gö rü nen böl ge le rin as lın da ate rosk le ro tik
ol ma sı ve eks ter nal elas tik mem bran da ki adap tif
ge niş le me (ye ni den şe kil len me) ile açık lan mış tır.
Özel lik le % 40 ve al tın da dar lık ya pan ko ro ner lez -
yon la rın da ar ter ge niş le ye rek (EEM ala nı ar ta rak)
adap te olur ve lü men ala nı nın sta bil ola rak kal ma -
sı sağ la nır. EEM ala nı ile plak ala nı ara sın da bu lu-
 nan iliş ki po zi tif ye ni den şe kil len me nin ka nı tı dır.
Da ha ile ri lez yon lar da ise ye ni den şe kil len me da -
ha az be lir gin dir ve pla ğın prog res yo nu lü me nin
gi de rek da ral ma sı na se bep olur. Öte yan dan, kli -
nik ola rak eks pan sif (po zi tif) ye ni den şe kil len me -
ye da ha çok sta bil ol ma yan ko ro ner ar ter
has ta lık la rın da, kons trik tif (ne ga tif) ye ni den şe kil-
 len me ye ise sta bil ko ro ner ar ter has ta lı ğın da da -
ha sık lık la rast lan mak ta dır (Şe kil 17-3).

Ko ro ner içi ul tra so nog ra fi ate rosk le ro tik pla ğın
mor fo lo jik ya pı sı hak kın da da bil gi ler sağ la ya bi lir.
Li pit ten zen gin plak dü şük yo ğun luk ta hi po-eko ik
eko ve re cek tir. Fib röz ve kal si fik plak la rın eko je ni -
te le ri ise ge nel ola rak da ha faz la ola cak tır. Kal si -
yum ti pik ola rak yap tı ğı akus tik göl ge len me ile
al tın da ki da mar du va rı nı de ğer len di ril me si ni en-
 gel ler ve hi pe re ko jen dir. Ge nel ola rak eko lu sent
plak lar li pit ten zen gin plak lar ola rak de ğer len di ril -
se de plak içe ri sin de nek ro tik böl ge ler, in tra mu ral
he mo ra ji ler ve ya trom büs da eko lu sent gö rü nüm
ve re cek tir. Ate rosk le ro tik plak la rın ço ğun lu ğu eko-
 dens gö rü nüm de dir. Eko dens gö rü nüm pla ğın fib -
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Şekil 17-2. Lümen ve eksternal elastik membran kesitsel alanı ölçümleri. Eksternal elastik membran (EEM) kesit alanı –
lüminal kesit alanı= plak kesitsel alanı.

EEM sınırı

intima Plak kesit
alanı

lüminal
sınır

EEM sınırı



röz ma hi ye ti ni gös te rir. Trom büs ise lü men içe ri -
sin de ta ba ka lı, lo bu le ve ya pe din kü le bir şe kil de
gö rün tü le nir. Re la tif ola rak eko lu sen dir. Trom büs
ima jı nın içe ri sin de ki mik ro ka nal lar içe ri sin de kan
akı mı gö rü le bi lir. Tüm bu sa yı lan mor fo lo jik özel-
 lik ler lez yon spe si fik ol ma yıp tek bir ko ro ner lez -
yon ul tra so nog ra fik ola rak bu özel lik le rin be lir li
kı sım la rı nı ken din de içe re bi lir. Mor fo lo jik iden ti fi -
kas yon ul tra so nog ra fik ola rak gü ve ni lir ol ma yıp
sa de ce fi kir ve ri ci ola rak de ğer len di ril me li dir. Sa -
nal his to lo ji ya pa bi len ve pla ğın mor fo lo jik özel lik -
le ri ne gö re renk kod la ma sıy la fib ro tik, li pit içe ri ği
zen gin, kal si fik ve nek ro tik ola rak grup la ra ayı ra -
bi len ya zı lım la ra sa hip sis tem ler de ge liş ti ril miş tir. 

KKllii  nniikk  KKuull  llaa  nnıımm  AAllaann  llaa  rrıı

Ta nı sal İş lem ler de Ko ro ner İçi Ul tra so nog ra fi

Kli nik ola rak en çok an ji yog ra fik ola rak or ta de re -
ce li dar lık la rın de ğer len di ril me sin de, ta nım lan -
ma sı güç olan lez yon la rın de ğer len di ril me sin de
(trom büs, dis sek si yon, anev riz mal lez yon lar, ül se -
re lez yon lar, an ji yog ra fik ola rak bu la nık gö rü nüm -
lü lez yon lar), os ti al lez yon la rın ve ana ko ro ner
ar te rin de ğer len di ril me sin de, lez yo nun mor fo lo jik
özel lik le ri nin ta nım lan ma sın da kul la nı lır. 

Bir or ta de re ce li ko ro ner lez yo nun kli nik öne m-
i ni de ğer len dir me de ko ro ner içi ul tra so nun yar dı -
mı sı nır lı dır. Ge nel ola rak mi ni mal lü men ala nı 3-4
mm2 al tın da olan lez yon la rın he mo di na mik ola rak
cid di ol du ğu söy le ne bil se de, bu lez yon lar da ya -
pı lan FAR öl çüm le rin de has ta la rın bir kıs mın da 4

mm2’nin al tın da mi ni mal lü men ala nı ol mak la bir-
 lik te bu da ma rın su la dı ğı mi yo kard ala nın da is ke -
mi gös te ri le me miş tir (FAR > 0.75) (Şe kil 17-4).
Do la yı sıy la ko ro ner içi ul tra so nog ra fi nin, or ta de -
re ce li lez yon la rın kli nik an la mı nı de ğer len dir me de
çok yol gös te ri ci ola ma ya bi le ce ği göz önün de bu-
 lun du rul ma lı dır. 

Ana ko ro ner ar te rin an ji yog ra fik ola rak de ğer -
len di ril me si bir ta kım güç lük ve şüp he le ri için de
ba rın dı rır. Ge ri ye ta şan kon trast os ti umun de ğer -
len di ril me si ni güç leş ti rir iken dis tal bi für kas yo nu
uy gun açı lan ma la ra rağ men net gö rün tü le ne me -
ye bi lir. Ay rı ca da ma rın kı sa ol ma sı ve kar şı laş tı rı -
la cak nor mal bir seg men tin ol ma ma sı da
de ğer len dir me yi zor laş tı rır. Bu du rum da ko ro ner
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Şekil 17-3. Üstteki iki şekil: Pozitif arteriyel yeniden şekillenme. B şeklinde lezyon bölgesinde eksternal elastik membran
kesit alanında referans segmentine göre (A) artış görülmekte. Alttaki iki şekil: Negatif yeniden şekillenme. B şeklinde lez-
yon bölgesinde eksternal elastik membran kesit alanında referans segmente (A) göre küçülme gözlenmekte.

Şekil 17-4. Koroner içi ultrasonografi ile minimal lümen
alanı (MLA) 4 mm2 altında olan hastaların yaklaşık yarı-
sında indüklenebilir iskemi olmadığı (FAR > 0.75) görül-
mektedir (grafikte kare içinde bulunan sol üst köşedeki
vakalar). Briguori C et al (2)’dan alınmıştır.

Pozitif yeniden şekillenme

MLA (mm2)

r= 0.41
p < 0.004

F
F

R

Negatif yeniden şekillenme



içi ul tra son de ğer li bil gi ler sağ lar. Ge ri çek me iş le -
mi es na sın da kı la vuz ka te ter ana ko ro ne re an ga je
ol ma ma lı dır. Ge nel bir kon sen sus ol ma sa da ana
ko ro ner için mi ni mal lü mi nal ça pın 6 mm2’den dü -
şük ol ma sı re vas kü la ri zas yon için in di kas yon ola -
rak ka bul edi le bi lir. 

Ko ro ner içi ul tra so nog ra fi ay rı ca kar di yak
trans plant lar da ge li şen trans plant vas kü lo pa ti si nin
(dif fuz [kon san trik] in ti mal ka lın laş ma) gös te ril -
me sin de al tın stan dart tır.

Gi ri şim sel İş lem ler de Ko ro ner İçi
Ul tra so nog ra fi

Gi ri şim ön ce sin de ko ro ner içi ul tra so nog ra fi kul-
 la nı mı he def lez yo nun ana li zi ve bu lez yon için
en uy gun ola cak gi ri şim sel yön te min se çil me si
ko nu sun da fay da sağ lar. Ate rom pla ğı nın bü yük-
 lü ğü, lon gi tu di nal yay gın lı ğı, kal si fi kas yo nun
mik ta rı ve lo ka li zas yo nu, trom büs, dis sek si yon
ve ya ar te ri yel ye ni den şe kil len me nin var lı ğı gi ri -
şim sel amaç lı kul la nı la cak ci ha zın se çi min de be-
 lir le yi ci ola bi lir. 

Ko ro ner içi ul tra son ça lış ma la rı an ji yop las ti
son ra sı lü men de ki ka za nı mın se be bi nin plak kom-
 pres yo nun dan çok pla ğın ak si yal yer de ğiş tir me si
ve da ma rın ge ril me si so nu cun da oluş tu ğu nu, geç
dö nem de ki lü men kay bı nın ma jör se be bi nin ise
ne ga tif ar te ri yel ye ni den şe kil len me ol du ğu nu or-
 ta ya koy muş tur. Öte yan dan an ji yop las ti ön ce si
lez yon ve il gi li da mar böl ge si nin ul tra so nog ra fik
in ce le me si se çi le cek ba lo nun an ji yog ra fik tah mi ne
gö re 0.5 mm da ha bü yük ol ma sı nın uy gun ola ca -
ğı nı gös ter miş tir. 

Stent imp lan tas yo nun da da lez yon için uy gun
stent boy ve ça pı nın se çil me si, imp lan tas yon son ra -
sın da sten tin da mar du va rı na tam ola rak apo zis -
yo nu nun sağ la nıp sağ la na ma dı ğı nın kon tro lü
ko nu sun da ul tra so nog ra fi nin yol gös te ri ci li ği kul-
 la nı la bi lir. Stent ça pı se çi lir iken lez yon böl ge si nin

he men prok si ma li ve ya dis ta lin de ki mak si mal lü -
mi nal çap öl çü le rek stent ça pı be lir le ne bi lir. Sten -
tin in komp let eks pan si yo nu so nu cu da mar
du va rı na tüm strat la rı ile te ma sı nın sağ la na ma ma -
sı er ken dö nem de stent trom bo zu na da ha ile ri dö -
nem de ise res te no za yo la aça rak iş lem ba şa rı sı nı
dü şü rür. Stent imp lan tas yo nu son ra sın da ko ro ner
içi ul tra so nog ra fi ile mi ni mal alan (stent için de) 9
mm2’nin üze rin de öl çül me si  res te noz ola sı lı ğı nın
an lam lı öl çü de dü şük ola ca ğı nın gös ter ge si dir.
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Son yıl lar da baş dön dü rü cü bir hız la iler le yen kar -
di yak gö rün tü le me yön tem le ri nin bi çim len dir di ği
kar di yo vas kü ler tıp içe ri sin de, en az bil gi sa hi bi ol-
u nan ko nu la rın ba şın da kalp ka sı nın ken di si ni tu -
tan has ta lık lar gel mek te dir. Bu ek sik li ğin önem li
ne den le rin den bi ri, el de ki ta nı me tot la rı nın kas do -
ku su hak kın da hüc re sel dü zey de bil gi ver mek ten
zi ya de, ge nel kalp iş le vi hak kın da ve ri ler sağ la ma -
sı dır. Bu açı dan el de ki en gü ve ni lir yön tem ol ma yı
sür dü ren en do mi yo kar di yal bi yop si, ge rek his to lo -
jik anor mal lik ler le sey re den pa to fiz yo lo jik sü reç le -
rin an la şıl ma sın da, ge rek se de in va zif ya da in va zif
ol ma yan test ler le gü ve ni lir bi çim de ta nı ko nu la ma -
yan, ken di ne has prog no zu ve te da vi si bu lu nan
has ta lık la rın teş hi sin de önem li bir yer tut mak ta dır. 

Ta rih sel Ge li şim

Açık cer ra hi ope ras yo na ge rek ol ma dan ya pı lan
kalp bi yop si si uy gu la ma la rı nın baş lan gı cı, 1958’de
ufak bir in ter kos tal ke si ile We in berg, Fell ve Lyn-
fi eld ta ra fın dan ya pı lan ilk de ne me le re ka dar git-
 mek te dir. Bu ge liş me yi ta ki ben trans kü tan bir iğ ne
yar dı mıy la api kal yak la şım uy gu lan mış, ger çek
trans ve nöz yak la şım ilk kez 1965’te Bul loch ta ra -
fın dan, bi yop si iğ ne si nin sağ kalp ka te te ri zas yo nu
yo luy la kul la nıl ma sıy la ger çek leş ti ril miş tir. Sa ka -
ki ba ra ve Konn, bi yop si ma ter ya li alın ma sı için ke -
si ye ri ne par ça ko par ma ama cı ta şı yan bi yop tom
kul la nı mı nı dev re ye sok muş tur. 1972’de Ca ves ve
ar ka daş la rı ise bu nu sağ in ter nal ju gu ler ven den
kul la nım için mo di fi ye et miş ler dir. Bu aşa ma dan
son ra per kü tan trans ve nöz bi yop tom lar ufak mo -
di fi kas yon lar la gü nü müz de kul la nı lan ha li ni al -
mış tır.

Bi yop si İş le mi

En do mi yo kar di yal bi yop si iş le mi ka te te ri zas yon
la bo ra tu arın da, re süs si tas yon için ge rek li ön lem -
ler alı na rak ya pı lır. İş lem sı ra sın da kalp hı zı, kan
ba sın cı ve par mak ucu ok si met ri si ile has ta mo -
ni tö ri zas yo nu ge rek li dir. Ge çi ci kalp pi li ve de fib-
 ri la tör de ha zır bu lun du rul ma lı dır.  

İş lem sık lık la flo uros ko pi al tın da ger çek leş ti ri -
lir, an cak ul tra so nog ra fi kı la vuz lu ğu nun tek ba şı -
na ya da flu ros ko pi ye ek ola rak kul la nıl ma sı da
müm kün dür. Özel lik le lo ka li ze in tra kar di yak küt -
le ler den alı na cak bi yop si ler de eko kar di yog ra fik
kı la vuz lu ğun öne mi art mak ta dır. Üç bo yut lu eko -
kar di yog ra fi nin da ha yay gın kul la nı ma gir me siy -
le eko kar di yog ra fi nin bu alan da ki kul la nı mın da
de ği şik lik ler ol ma sı müm kün dür. Ger çek za man -
lı ol ma sa da, ba zı has ta lar da iş lem ön ce sin de bil gi -
sa yar lı to mog ra fi ya da man ye tik re zo nans gi bi
gö rün tü le me me tod la rı nın kul la nı mı fay da lı ola-
 bi lir. Bu sa ye de ven tri kü ler sep tum ile ve na ka va -
lar ara sın da ki açı ta yin edi le rek flo ros ko pi de
yan lış lık la sağ ven tri kül ser best du va rı nın ör nek -
len me si ola sı lı ğı azal tı la bi lir. Ay rı ca man ye tik re-
 zo nans ile do ku ka rak te ri nin in ce len me si ya ma lı
tu tu lum gös te ren pa to lo ji ler de en çok et ki le nen
böl ge le rin tes pit edil me si ve ör nek le me için bu
nok ta la ra yö ne lin me si ni ola nak lı kı la bi lir.

En do mi yo kar di yal bi yop si için en sık kul la nı -
lan yak la şım sağ in ter nal ju gu ler ven gi riş yo lu dur.
Kul la nı la bi le cek di ğer ven gi riş yer le ri ara sın da fe -
mo ral ve subk la vi yan ven yer alır ken, sol kal be
ula şıl mak is ten di ğin de özel bir kı lıf yar dı mı ile fe -
mo ral ar ter de kul la nı la bi lir. Vas kü ler gi riş sı ra sın -
da ge nel ste ri li te ku ral la rı na dik kat edi lir,
ge re ğin de ponk si yon ba şa rı sı nı ve komp li kas yon
ris ki ni azalt mak için ul tra son kı la vuz lu ğun dan
fay da la nı la bi lir.

En sık kul la nı lan yön tem olan in ter nal ju gu -
ler ven tek ni ğin de, ve nöz gi riş sağ lan dık tan son -
ra ka te ter, bi yop tom ucu sağ at ri yu mun la te ral
du va rı nı gös te re cek ve bi yop tom ağız la rı ka pa lı
ola cak bi çim de ve nöz kı lıf içe ri sin den iler le ti lir.
Sağ at ri yum or ta se vi ye si ne ge lin di ğin de bi yop -
tom göv de si sa at yö nü nün ak si ne çev ri le rek tri -
küs pid ka pak tan ge çi ri lir. Bi yop to mun ya vaş ça
iler le til me siy le sağ ven tri kü le gi ri lir ve in ter -
ventri kü ler sep tu ma yö ne li nir. Bu sü reç bo yun ca
in ce du var lı ve na ka va in fe ri or, sağ at ri yum, ko-
 ro ner si nüs ve sağ ven tri kül ser best du va rı nın sert
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ya pı da ki bi yop tom ta ra fın dan zor lan ma sı ve per-
 fo re edil me si ris ki ne kar şı dik kat li olun ma lı dır.
İler le me sı ra sın da güç lük le kar şı la şıl dı ğın da bi y-
op tom ge ri çe kil me li ve baş ka bir açıy la iler le til -
me si de nen me li dir. Eğer ka te te rin sağ ven tri kü le
gi ri şi ko nu sun da güç lük mev cut sa tri küs pid ka-
 pak tan ge çi len yo lun bir Swan-Ganz ka te te ri ile
gös te ril me si yar dım cı ola bi lir. 

Tri küs pid ka pak tan ge çi lip ge çil me di ği ko nu -
sun da şüp he mev cut sa, 30o sağ ön ob lik (RA O) ve
60o sol ön ob lik (LA O) po zis yon lar da ka te te rin at -
ri yo ven tri kü ler olu ğun ven tri kü ler ta ra fın da ol -
du ğu onay la na bi lir. Sağ ven tri kü le gi ril di ğin de
bi yop tom ağ zı in ter ven tri kü ler sep tu mun or ta
kıs mı na yer leş ti ril me li dir. İn ter ven tri kü ler sep-
 tum sa gi tal düz le me 45o eğik ol du ğun dan bi yop -
tom ağ zı so la ve ar ka ya yö nel miş ol ma lı dır, an cak
kalp oda cık la rın da di la tas yon, bu or yan tas yon da
de ği şik li ğe ne den ola bi lir. 

Bi yop to mun in ter ven tri kü ler sep tu ma te ma sı -
nın ven tri kü ler er ken vu ru la rın or ta ya çık ma sıy la
onay lan ma sı nı ta ki ben bi yop to mun ağız kıs mı açı -
lır ve sep tu ma doğ ru na zik çe iti lir (Şe kil 18-1). Ha -
fif bir it me de vam et ti ri lir ken bi yop tom ağ zı
ka pa tı lır ve ka pa lı hal de iken çe ki lir. Çe kil me sı ra -
sın da ufak bir kop ma his si du yu la bi lir. Eğer çek me
sı ra sın da çok faz la kuv vet ge rek ti ği iz le ni mi alı nı -
yor sa; ka te te rin tri küs pid an nu lu sa sı kış mış ol ma -
sı, trans mu ral bi yop si al ma ya ça lı şı lı yor olun ma sı
ya da bir skar oda ğı na denk ge lin miş ol ma ola sı lı ğı
mev cut tur. Bu du rum da ka te ter ağ zı açı lır ve ör -
nek le me için baş ka bir yer se çi lir. Zor lu ko par ma iş -
lem le ri ge nel lik le kes kin bir gö ğüs ağ rı sı, inat çı
ven tri kü ler arit mi ler ve ya kar di yak per fo ras yo na
ne den ola bi lir. Ge nel lik le ör nek al ma iş le mi müm -
kün ol du ğun ca az ol mak ve ara nan pa to lo ji ye gö re
de ğiş mek kay dıy la 5 ila 10 kez tek rar la nır. 

Alı nan ör nek ler den her bi ri 1-2 mm3 bo yu -
tun da ol ma lı dır. Ör nek ler bi yop tom dan ste ril bir
iğ ne yar dı mıy la doğ ru dan uy gun fik sa ti fe alın-
 ma lı dır. Işık mik ros ko pi sin de ya pı la cak in ce le -
me ler için ge nel lik le % 10 nöt ral tam pon lu
for ma lin kul la nı lır ken, özel lik le an tra sik lin kar -
di yo tok si si te si, ami lo idoz gi bi in fil tra tif sü reç ler,
gli ko jen de po has ta lık la rı, li zo zo mal de po has ta -

lık la rı ve na di ren vi ral has ta lık lar da kul la nı lan
trans mis yon elek tron mik ros ko bi si için % 4’lük
glu ta ral de hit ter cih edi lir. Bu fik sa tif ler oda sı cak-
 lı ğın da sak la nır ve ör nek le rin en kı sa za man da la -
bo ra tu ara ulaş tı rıl ma sı he def le nir. Na di ren
mo le kü ler ça lış ma lar için sı vı azot ta don muş ör -
nek ler de ge re ke bi lir. 

Ru tin ışık mik ros ko bik in ce le me si için alı nan
ör nek ler pa ra fin blok la ra gö mü lür ve bu blok lar -
dan se ri ke sit ler alı nır. Se ri ke sit ler sı ray la nu ma -
ra lan dı rı lır ve ço ğu la bo ra tu ar mi yo kar dit için bir
he ma tok si len-eo zin, iki Mo vat ya da elas tik trik -
rom bo ya sı ile bu pre pa rat la rı bo ya ma yo lu nu se -
çer. Ay rı ca tek bir pre pa rat de mir bi ri ki mi ni
gös te ren bo ya lar ile de ğer len di ri lir. Ami lo idoz
dü şü nü len has ta lar da da ha ka lın ke sit le rin Kon -
go kır mı zı sı ile bo yan ma sı ge re kir.  

Komp li kas yon lar

En do mi yo kar di yal bi yop si ge nel ola rak yük sek
komp li kas yon ora nı na sa hip ol ma yan bir gi ri -
şim dir. Komp li kas yon ris ki has ta nın kli nik du ru -
mu, ope ra tö rün tec rü be si, sol dal bloku var lı ğı ya
da yok lu ğu, gi riş ye ri ve bi yop tom ti pi ne gö re de -
ği şir. Komp li kas yon sık lı ğı ve komp li kas yon la rın
tam ola rak yüz de le ri ko nu sun da net ra kam lar
yok tur; an cak or ta la ma pra ti ği yan sı tan pros pek -
tif bir ça lış ma dan alı nan ve ri ler, has ta la rın %
6’sın da komp li kas yon gö rül dü ğü nü, bu komp li -
kas yon lar dan % 2.7’si nin gi riş ye ri (% 2 ar te ri yel
ponk si yon, % 0.4 va zo va gal re ak si yon, % 0.2 vas -
kü ler gi riş kı lı fı uzak laş tır dık tan son ra ve nöz sı -
zın tı), % 3.3’ü nün bi yop si pro se dü rü (% 1.1
arit mi ler, % 1.0 ile ti de fekt le ri, % 0.7’si gö ğüs ağ -
rı sı [ola sı per fo ras yon], % 0.5’i net per fo ras yon
[pe ri kar di yal sı vı]) ile iliş ki li ol du ğu nu gös ter -
mek te dir. Top lam mor ta li te % 0.3 ola rak ve ril -
miş tir ve ço ğu kez per fo ras yo na bağ lı dır.

Komp li kas yon lar akut ve geç dö nem komp li -
kas yon la rı ola rak iki ye ay rı la bi lir: Akut komp li -
kas yon lar ara sın da kar di yak per fo ras yon ve
pe ri kard tam po na dı, ven tri kü ler ve ya sup ra ven tri -
kü ler arit mi ler, at ri yo ven tri kü ler ile ti bo zuk luk la rı,
mer ke zi ar ter le rin ve ven le rin ya ra lan ma sı, ar te ri -
ove nöz fis tül oluş tu rul ma sı, ve nöz he ma tom, si nir
ya ra lan ma la rı, pnö mo to raks, pul mo ner em bo li ve
tri küs pid ka pak ha sa rı yer alır. Ge cik miş komp li -
kas yon lar ara sın da ise gi riş ye rin den ka na ma, he -
ma tom, tri küs pid ka pak ha sa rı na bağ lı uzun
dö nem so nuç lar, de rin ven trom bo zu ve pe ri kard
tam po na dı sa yı la bi lir. Ba zı komp li kas yon la ra aşa -
ğı da özel ola rak de ği nil miş tir:

Kar di yak Per fo ras yon ve Tam po nad: Per fo ras -
yon ve pe ri kard tam po na dı mor ta li te ye ne den ola-
 bi lir. Ge nel lik le sağ ven tri kül ser best du va rın dan
ör nek alın ma sın dan kay nak la nır. Bi yop si alın ma -
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sı sı ra sın da ge li şen kes kin bir gö ğüs ağ rı sı, inat çı
ven tri kü ler er ken vu ru lar ve kalp göl ge sin de ge -
niş le me gi bi bul gu lar ope ra tö re he men per fo -
rasyon ta nı sı nı dü şün dür me li dir. Kar di yak
per fo ras yon ola sı lı ğı or ta ya çık tı ğın da, he mo di na -
mik du rum iyi ol sa bi le, he men eko kar di yog ra fik
in ce le me ya pıl ma lı dır. Ani he mo di na mik kol laps
du ru mun da eko kar di yog ra fi ol ma sa bi le acil pe ri -
kar di yo sen tez dü şü nül me li dir. He mo di na mik bo -
zuk lu ğu olan has ta lar da acil cer ra hi eks plo ras yon
ge re kir, bu ne den le en do mi yo kar di yal bi yop si işle -
mi bu mü da ha le nin ger çek leş ti re bi le ce ği mer kez -
ler de ya pıl ma lı dır.

Ven tri kü ler Arit mi ler ve İle ti Ku sur la rı: En do mi -
yo kar di yal bi yop si iş le mi sı ra sın da ven tri kül içe -
ri si ne gi ril di ğin de, ven tri kül için de ka te ter
ma ni pü las yon la rı sı ra sın da ve bi yop to mun in ter -
ven tri kü ler sep tu ma yer leş ti ril di ği sı ra lar da ven-
 tri kü ler er ken vu ru la rın ol ma sı bek le nir. Sü rek li
ven tri kü ler arit mi ler na dir dir ve da ha ön ce den de
ven tri kü ler arit mi le ri olan lar da gö rü lür ler. Bi yop -
to mun ven tri kül den uzak laş tı rıl ma sı ço ğun luk la
ye ter li ol sa da, in tra ve nöz an ti-arit mik le rin kul la -
nıl ma sı ya da elek trik sel kar di yo ver si yon ge re ke -
bi lir.

Sol dal bloku olan has ta lar da sağ ven tri kü le
ka te ter yer leş ti ri len ka te ter sep tu ma bas tır dı ğın -
da sağ dal da ile ti blo ke ola rak at ri yo ven tri kü ler
tam blok olu şa bi lir. Bu ne den le özel lik le sol dal
blo ğu olan has ta lar da iş lem ya pı lır ken per kü tan
ve ya trans ve nöz ge çi ci kalp pi li ola nak la rı da ha -
zır da bu lun ma lı dır. Böy le bir du rum la kar şı la şıl -
dı ğın da bi yop tom ge ri çe kil me li ve iş le me de vam
edi le cek se bu ge çi ci kalp pi li des te ği al tın da ya -
pıl ma lı dır. 

Ar te ri yel ve Ve nöz Ya ra lan ma lar: Ve nöz gi riş ye -
ri ne gö re eş lik eden ar ter le rin ponk si yon la rı na dir
ol ma yan komp li kas yon lar dır. Gi ri şim den ön ce
ul tra so nog ra fik ola rak ar ter ve ven le rin ana to mik
iliş ki le ri nin de ğer len di ril me si, bu komp li kas yon -
la ra da ir ola sı lı ğı azal ta bi lir. Lo kal anes te zi sı ra -
sın da da ha kü çük çap lı bir iğ ne ile ve nöz ye rin
bu lun ma sı da kul la nı la bi le cek bir di ğer tem kin li
yak la şım dır. 

Ba zen mi yo kard içe ri sin de ki bi yop si böl ge -
sin de ar te ri yel ve ve nöz ya ra lan ma lar ve ya bun la -
rın so nu cun da ar te ri yel do la şı mın ven tri kü ler
boş lu ğa fis tü li ze ol ma sı ile kar şı la şı la bi lir. Ge nel -
lik le bu du rum ken di ken di ni sı nır la yı cı dır. 

Ge rek iş lem sı ra sın da ge rek se de iş lem son ra -
sın da sı zın tı ya bağ lı ola rak gi riş böl ge sin de ve nöz
he ma tom ge li şe bi lir. Has ta lar bu ne den le gi riş ye ri
komp li kas yon la rı açı sın dan dik kat le iz len me li dir. 

Si nir Ha sar la rı: Ju gu ler ven böl ge si ne lo kal anes -
te zi ama cıy la en jek te edi len li do ka in Hor ner Sen -

dro mu ’na, vo kal kord pa re zi si ne ve na di ren di yaf -
ram za yıf lı ğı na ne den ola bi lir. Ge nel lik le bu bul gu-
 lar li do ka inin et ki si ni yi tir me si ile bir lik te 1-2 sa at te
or ta dan kal kar lar. Bu sü re yi aşan ya ra lan ma lar da
iğ ne gi ri şi ve ma ni pü las yo nu sı ra sın da si ni re doğ -
ru dan ha sar ve ril di ği dü şü nül me li dir.  

Pnö mo to raks: Pnö mo to raks, subk la vi yan ven gi -
riş le rin de, da ha az ola rak da in ter nal ju gu ler ven
gi riş le rin de na dir kar şı la şıl ma yan bir so run dur.
Ul tra son kı la vuz lu ğu, yük sek in ter nal ju gu ler ven
gi ri şi ve iğ ne nin iler le til di ği sü re ce ne ga tif ba sınç -
ta tu tul ma sı için sü rek li as pi ras yon pnö mo to raks
ris ki ni azal ta bi lir. Has ta nın iş lem son ra sın da ne -
fes dar lı ğın dan ya kın ma sı du ru mun da pnö mo to -
raks dü şü nü le rek he men ak ci ğer gra fi si çe kil me li,
ok si jen des te ği ne baş lan ma lı ve ge re ğin de pnö-
 mo to rak sın bo şal tıl ma sı için to raks tü pü ta kıl ma -
lı dır.  

En do mi yo kar di yal Bi yop si İn di kas yon la rı

En do mi yo kar di yal bi yop si in di kas yon la rı, 50 yı lı
aş kın geç mi şi ne kar şın ha len tar tış ma lı dır. Te mel
ola rak ful mi nan ve ya ne de ni açık la na ma yan kalp
ye ter siz li ği, kalp na kil li has ta lar da ru tin kon trol
ve re jek si yon de ğer len dir me si ve açık la na ma yan
ven tri kü ler arit mi ler in di kas yon alan la rı na gir -
mek te dir.

Ame ri kan Kalp Ce mi ye ti, Ame ri kan Kar di yo -
lo ji Ko le ji ve Av ru pa Kalp Ce mi ye ti 2007 yı lın da ya -
yın la nan bir or tak kı la vuz ile trans plan tas yon
ta ki bi dı şı has ta lar da en do mi yo kar di yal bi yop si in-
 di kas yon la rı nı bel li bir te mel oturt ma ya ça lış mış -
lar dır. Bu ya zı da be lir ti len in di kas yon la rı beş ana
baş lık al tın da top la mak müm kün dür: (1) Ne de ni
bi lin me yen kalp ye ter siz li ğin de et yo lo ji nin araş -
tırıl ma sı, (2) res trik tif kar di yo mi yo pa ti de et yo lo ji -
nin araş tı rıl ma sı, (3) kar di yak tü mör ler, (4)
kar di yak arit mi ler ve (5) di ğer öz gün an ti te le re da -
ir ta nı la rın de ğer len di ril me si.
1. Ne de ni Bi lin me yen Kalp Ye ter siz li ğin de Et yo lo ji nin

Araş tı rıl ma sı: Ne de ni bi lin me yen kalp ye ter siz -
li ğin de, te mel nok ta özel lik le bel li et yo lo jik du-
 rum la rın sap tan ma sı na yö ne lik tir. Bu baş lık
dört alt gru ba ay rı la bi lir: Ye ni baş lan gıç lı (<2
haf ta) kalp ye ter siz li ği ve he mo di na mik bo zuk-
 luk tab lo su
a. Ye ni baş lan gıç lı (2 haf ta-3 ay) kalp ye ter siz -

li ğin de, ye ni ma lign ven tri kü ler arit mi ler,
ile ri de re ce de at ri yo ven tri kü ler blok lar ya
da 1-2 haf ta lık stan dart te da vi ye ya nıt ver-
 me me du ru mu 

b. Ye ni baş lan gıç lı ol ma yan (> 3 ay) kalp ye -
ter siz li ğin de ye ni ven tri kü ler arit mi ler, ile -
ri de re ce de at ri yo ven tri kü ler blok lar ya da
1-2 haf ta lık stan dart te da vi ye ya nıt ver me -
me du ru mu
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c. Sü re sin den ba ğım sız ola rak, se be bi bel li ol-
 ma yan di la te kar di yo mi yo pa ti ve kalp ye -
ter siz li ği tab lo su na eo zi no fi li ile bir lik te
al ler jik re ak si yo nun eş lik et me si şüp he si

d. Ye ni baş lan gıç lı (< 2 haf ta) kalp ye ter siz liği
ve he mo di na mik bo zuk luk tab lo sun da ge -
nel lik le so rum lu akut mi yo kar dit tir. Akut
mi yo kar dit ol gu la rı nın ço ğu vi ral ne den le re
bağ lı ol du ğun dan ve bu has ta la rın ço ğun da
his to lo jik ola rak len fo si tik in filtras yon gö -
rül dü ğün den len fo si tik mi yo kar dit ile akut
vi ral mi yo kar dit ne re dey se eş an lam lı ola -
rak kul la nıl mak ta dır. An cak, len fo si tik mi -
yo kar di tin ak tif vi ral rep li kas yo na bağ lı
ola bi le ce ği gi bi post-in fek tif faz da da gö rü -
le bi le ce ği, bu na ek ola rak da ha na dir de ol -
sa oto-im mü ni te, hi per sen si ti vi te ya da
tok sin kay nak lı ola rak or ta ya çı ka bi le ce ği
akıl da tu tul ma lı dır. Ye ni baş lan gıç lı kalp ye -
ter siz li ği ne he mo di na mik bo zuk lu ğun eş lik
et ti ği du rum da en do mi yo kar di yal bi yop si -
nin ama cı; iyi prog no za sa hip olan bu len -
fo si tik mi yo kar dit tab lo su ile bu nun la
ka rış tı rı la bi le cek kö tü prog noz lu ve de ği şik
te da vi yak la şım la rı olan di ğer du rum la rın
ayırt edi le bil me si dir. 

Kalp ye ter siz li ği ata ğı nın baş lan gıç dö ne mi
içe ri sin de ki ilk dört haf ta da en do mi yo kar di yal bi -
yop si ya pıl dı ğın da his to lo jik ola rak len fo si tik mi -
yo kar dit tes pit edil me ola sı lı ğı % 90’la ra
var mak ta dır. Len fo si tik mi yo kar dit te an ti vi ral,
im mü no süp re sif ya da im mü no mo dü la tör te da -
vi kul la nı mı ru tin ola rak öne ril me mek te dir, ge -
nel lik le te da vi des tek le yi ci dir. An cak ay nı tab lo ya
ne den ola bi le cek nek ro ti zan eo zi no fi lik mi yo kar -
dit ve dev hüc re li mi yo kar dit te im mü no süp re sif
te da vi kul la nıl mak ta dır. Ek ola rak, ful mi nan len -
fo si tik mi yo kar di ti olan has ta lar me ka nik des tek
ge rek ti re cek cid di he mo di na mik bo zul ma gös te -
re bil dik le rin den, söz ko nu su ta nı nın ko nul ma sı,
uzun dö nem prog no zu nun iyi ol ma sı açı sın dan
mev cut ola nak la rın tü mü nün kul la nıl ma sı ge rek -
li li ği ne işa ret ede bi lir. 

Di ğer yan dan ay nı tab lo ya ne den ola bi len nek -
ro ti zan eo zi no fi lik mi yo kar dit ve dev hüc re li mi yo -
kar dit te prog noz ful mi nan len fo si tik mi yo kar di te
gö re çok da ha kö tü dür. Nek ro ti zan eo zi no fi lik mi -
yo kar dit, na dir bir hi per sen si ti vi te du ru mu dur.
His to lo jik ola rak yay gın eo zi no fi lik in fil tras yon la
bir lik te mi yo sit nek ro zu iz le nir. Hi per sen si ti vi te
mi yo kar di tin den dif füz tu tu lu mu (pe ri vas kü ler ve
in ters tis yel ye ri ne) ve be lir gin mi yo sit nek ro zu ile
ayırt edi lir. Ge nel lik le im mü no süp re sif ilaç la ra kıs-
 men ya nıt ve rir. Dev hüc re li mi yo kar dit de ol duk -
ça kö tü prog no zu olan na dir bir has ta lık tır.
Ge nel lik le ti mo ma ve ilaç hi per sen si ti vi te si gi bi ba -
zı oto im mün du rum lar la iliş ki li dir. Di ğer an ti te le -

re gö re da ha yük sek ven tri kü ler ta şi kar di ve at ri -
yo ven tri kü ler ile ti bo zuk lu ğu ile ta nı nır. En do mi -
yo kar di yal bi yop si dev hüc re li mi yo kar dit
ol gu la rı nın % 80-85’in de po zi tif bul gu ve rir. İm mü -
no süp re sif te da vi ölü mü en gel le ye bi lir ve trans-
 plan tas yon ih ti ya cı nı ge cik ti re bi lir. Dev hüc re li
mi yo kar dit her iki ven tri kü lü de tut tu ğun dan his-
 to lo jik ta nı nın ko nul ma sı ven tri kü ler des tek ci ha zı
se çi min de iki ta raf lı des tek ge rek si ni mi ni ön gö re -
bi lir. 

Bu ne den le akut baş lan gıç lı, he mo di na mik bo -
zul may la gi den kalp ye ter siz li ği ol gu la rın da en do -
mi yo kar di yal bi yop si prog nos tik bil gi sağ la mak ta
ve te da vi yak la şı mı nı de ğiş tir mek te ol du ğun dan
öne ril mek te dir (Sı nıf I, Ka nıt dü ze yi B).

Ye ni baş lan gıç lı (2 haf ta-3 ay) kalp ye ter siz li -
ğin de, ye ni ma lign ven tri kü ler arit mi ler, ile ri de re -
ce de at ri yo ven tri kü ler blok lar ya da 1-2 haf ta lık
stan dart te da vi ye ya nıt ver me me du ru mu söz ko -
nu su ol du ğun da yi ne ak la dev hüc re li mi yo kar dit
gel me li dir. Bu has ta lar da te da vi siz sağ ka lım idi y-
o pa tik di la te kar di yo mi yo pa ti ye gö re çok da ha dü -
şük ol du ğun dan, dev hüc re li mi yo kar di ti
dü şün dü ren söz ko nu su bul gu la rın var lı ğın da en-
 do mi yo kar di yal bi yop si ya pıl ma sı öne ril mek te dir
(Sı nıf I, Ka nıt dü ze yi B). Ay rı ca ti mo ma ve di ğer
oto im mün du rum la rın var lı ğı da uya rı cı ol ma lı dır. 

Bu kli nik tab lo ya (2 haf ta-3 ay lık kalp ye ter siz -
li ği) ma lign ven tri kü ler arit mi ler, ile ri de re ce de at -
ri yo ven tri kü ler blok lar ya da 1-2 haf ta lık stan dart
te da vi ye ya nıt ver me me du ru mu eş lik et me di ğin -
de en do mi yo kar di yal bi yop si nin ta nı ve te da vi ye
pek ek kat kı sı ol ma dı ğın dan öne ri dü ze yi düş -
mek te dir (Sı nıf IIb, Ka nıt dü ze yi B). 

Ye ni baş lan gıç lı ol ma yan (>3 ay) kalp ye ter -
siz li ğin de ye ni ven tri kü ler arit mi ler, ile ri de re ce -
de at ri yo ven tri kü ler blok lar ya da 1-2 haf ta lık
stan dart te da vi ye ya nıt ver me me du ru mun da ak -
la kar di yak sar ko idoz ve dev hüc re li mi yo kar dit
ge ti ril me li dir. 

Sis te mik sar ko ido zu olan has ta la rın % 25’in de
kar di yak sar ko idoz bu lu nur, an cak kar di yak semp-
 tom la rı olan has ta sa yı sı da ha az dır. Dev hüc re li
mi yo kar di te ben zer bi çim de bu has ta lar da da kalp
blo ğu ve ven tri kü ler arit mi ler, idi yo pa tik di la te
kar di yo mi yo pa ti den da ha sık tır. En do mi yo kar di -
yal bi yop si in ce le me si, sar ko ido zun ya ma lı tu tu lu -
mun dan do la yı is te nen den da ha az so nuç ve ri ci dir,
sar ko ido zun non-ka ze ifi ye gra nü lom la rı nı % 20-30
ci va rın da ol gu da gös te re bi lir. Kar di yak sar ko ido -
zun en do mi yo kar di yal bi yop si ta nı sı, dev hüc re li
mi yo kar dit ten da ha iyi prog no zu ve glu ko kor ti ko -
id te da vi si ne ya nıt ve re bil me si açı sın dan fay da lı -
dır. Bu ne den le ye ni baş lan gıç lı ol ma yan (>3 ay)
kalp ye ter siz li ğin de ye ni ven tri kü ler arit mi ler, ile ri
de re ce de at ri yo ven tri kü ler blok lar ya da 1-2 haf ta -
lık stan dart te da vi ye ya nıt ver me me du ru mu mev-
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 cut sa en do mi yo kar di yal bi yop si ya pıl ma sı öne ril -
mek te dir (Sı nıf II a, Ka nıt dü ze yi C). 

Yan daş bul gu lar ol ma dı ğın da (ye ni ven tri kü ler
arit mi ler, ile ri de re ce de at ri yo ven tri kü ler blok lar ya
da 1-2 haf ta lık stan dart te da vi ye ya nıt ver me me du-
 ru mu) öne ri dü ze yi düş mek te dir (Sı nıf IIb, Ka nıt
dü ze yi C). Son yıl lar da, vi rüs le re bağ lı ge li şen di la -
te kar di yo mi yo pa ti ol gu la rın da, per sis tan im mün
ak ti vas yon gös te ren alt grup la rın (en do mi yo kar di -
yal bi yop si de im mün pe rok si daz bo ya sı ile art mış
HLA-ABC ve HLA-DR ak ti vi te si nin gös te ril me si)
im mü no mo dü las yon ve an ti vi ral te da vi ye ya nıt
ver di ği ni ile ri sü ren ya yın lar ön pla na çık ma ya baş -
la mış tır. Bu ve ri ler da ha bü yük ça lış ma lar da onay -
la nır sa en do mi yo kar di yal bi yop si için öne ri dü ze yi
ar ta bi lir.

Sü re sin den ba ğım sız ola rak, se be bi bel li ol ma -
yan di la te kar di yo mi yo pa ti ve kalp ye ter siz li ği
tab lo su na eo zi no fi li ile bir lik te al ler jik re ak si yon
eş lik et me si şüp he si; ani ölüm, hız lı iler le yen kalp
ye ter siz li ği ve ya da ha kro nik se yir li di la te kar di -
yo mi yo pa ti tab lo la rı na yol aça bi len ve hi per sen -
si ti vi te mi yo kar di ti ola rak isim len di ri len du ru mu
ak la ge ti rir. Ba zı has ta lar da tab lo ya ateş, raş ve
pe ri fe rik eo zi no fi li eş lik eder. Has ta la rın bir ço -
ğun da ye ni baş la nan bir ilaç ya da bir den faz la
ilaç kul la nı mı öy kü sü bu lu na bi lir. Has ta lık ne den
olan et ke nin er ken tes pi ti ve or ta dan kal dı rıl ma -
sı ile yük sek doz kor ti kos te ri od kul la nı mı nı ile te-
 da vi edi le bi lir. Di ğer yan dan, hi pe re ozi no fi lik
sen dro mun bir par ça sı olan eo zi no fi lik mi yo kar -
dit ge nel lik le haf ta lar ila ay lar içe ri sin de ge li şir.
Ge nel lik le bi ven tri kü ler ye ter siz lik le or ta ya çı kar.
Semp tom la ra eo zi no fi li ön cü lük ede bi lir, be ra be -
rin de bu lu na bi lir ya da kalp ye ter siz li ği tab lo su
yer leş tik ten son ra or ta ya çı ka bi lir. Ma lig ni te ve -
ya pa ra zi ter in fek si yon ze mi nin de or ta ya çı ka bi -
lir. Ge nel lik le bu du rum lar ne de nin or ta dan
kal dı rıl ma sıy la te da vi edi le bil di ğin den söz ko nu -
su du rum lar da en do mi yo kar di yal bi yop si ya pıl -
ma sı öne ril mek te dir (Sı nıf II a; Ka nıt dü ze yi C).
2. Res trik tif Kar di yo mi yo pa ti de Et yo lo ji nin Araş tı -

rıl ma sı: Res trik tif kar di yo mi yo pa ti in fil tra tif
sü reç ler, de po has ta lık la rı ve en do mi yo kar di -
yal has ta lık lar dan kay nak la na bi lir. Bun lar dan
ba zı la rı te da vi edi le bi lir ol du ğun dan res trik tif
kar di yo mi yo pa ti ol gu la rın da en do mi yo kar di -
yal bi yop si ya pıl ma sı öne ri lir (Sı nıf II a, Ka nıt
dü ze yi C). 

3. Kar di yak Tü mör ler: Ti pik mik so ma lar dı şın da ki
pri mer ve ya se kon der kar di yak tü mör ler de,
eğer ta nı no nin va zif gö rün tü le me yön tem le ri ile
ko nu la mı yor sa, do ku ta nı sı te da vi şek li ni et ki -
le ye cek se, iş le mi ya pa cak ki şi ta ra fın dan bi yop -
si alın ma ola sı lı ğı yük sek, komp li kas yon ora nı
dü şük ola rak ön gö rü lü yor sa tran sö zo fa ge al
eko kar di yog ra fi ya da ön ce den edi ni len kar di -

yak man ye tik re zo nans gö rün tü le ri kı la vuz lu -
ğun da bi yop si ya pıl ma sı öne ri lir (Sı nıf II a, Ka -
nıt Dü ze yi C).

4. Kar di yak Arit mi ler: Ya pı sal kalp has ta lı ğı yok-
 lu ğun da or ta ya çı kan ve idi yo pa tik ola rak ta -
nım la nan ven tri kü ler arit mi ler ya da ile ti
de fekt le rin de en do mi yo kar di yal bi yop si ya -
yın la rı fark lı ve tu tar sız oran lar bil dir mek te -
dir. Sı nır lı kli nik se nar yo lar da -ör ne ğin
var lı ğın dan şüp he le ni len, an cak net bi çim de
ön gö rü le me yen mi yo kar dit ta nı sı ile kar şı la -
şıl ma sı nın oto ma tik imp lan te kar di yo ver ter
de fib ril la tör imp lan tas yo nu nu er te le ye bil me -
si gi bi – en do mi yo kar di yal bi yop si ya pıl ma sı
dü şü nü le bi lir (Sı nıf IIb, Ka nıt dü ze yi C). An -
cak ay nı öne ri baş ta at ri yal fib ri las yon ol mak
üze re sup ra ven tri kü ler arit mi ler için ge çer li
de ğil dir (Sı nıf II I, Ka nıt dü ze yi C).

5. Di ğer Öz gün An ti te le re Da ir Ta nı la rın De ğer len di -
ril me si: En do mi yo kar di yal bi yop si ay rı ca an tra -
sik lin kar di yo mi yo pa ti si ne bağ lı ol du ğu
dü şü nü len kalp ye ter siz li ğin de (Sı nıf II a, Ka nıt
dü ze yi C), hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ile ka -
rı şan ta nı la ra da ir şüp he nin ekar te edil me sin de
(Sı nıf IIb, Ka nıt dü ze yi C) ve arit mo je nik sağ
ven tri kül disp la zi sin de (Sı nıf IIb, Ka nıt dü ze yi
C) kul la nı la bi lir. 

So nuç

En do mi yo kar di yal bi yop si, de ne yim li mer kez ler -
de ve se çil miş has ta lar da, mi yo kar dın ken di si ni tu -
tan sü reç le rin pa to fiz yo lo ji si ni ay dın la ta rak
prog nos tik bil gi ver me de ve te da vi sü re ci ni et ki le -
me de önem li bir kı la vuz ola rak kul la nı la bi lir. Has -
ta se çi min de pro se dü rün po tan si yel ya rar la rı,
du yar lı lık ve öz gün lü ğü, risk le ri ve kli nik gi di şa ta
et ki si ön ce den dik kat le de ğer len di ril me li, bu tar -
tış ma ya mut la ka has ta nın ka na ati de ka tıl ma lı dır. 
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Kalp için den elek tro kar di yog ra fi sin yal le rin kay -
dı ve de ği şik prog ram lar la kal bin uya rıl ma sı su -
re tiy le ya pı lan elek tro fiz yo lo jik tet kik (EFT) son
30 yıl içer sin de yay gın ola rak kul la nı lan bir tek -
nik ol mak la bir lik te son 10-15 yıl içer sin de ka te ter
ab las yo nu nun ru tin ola rak kul la nı lan bir te da vi
me to du ol ma sı ile da ha da ön pla na çık mış tır. His
de me ti kay dı ilk kez Scher lag BJ ve ark. ta ra fın -
dan 1969 yı lın da ger çek leş ti ril miş tir.

İn tra kar di yak Elek tro fiz yo lo jik İn ce le me
Tek nik le ri

Ru tin EFT has ta aç iken, ge nel lik le se das yon uy gu -
la ma dan ve in ce le me so nuç la rı nı et ki le ye bi le cek
(özel lik le an ti-arit mik) ilaç lar ya rı lan ma ömür le ri
göz önü ne alı na rak uy gun bir sü re ön ce sin den ke-
 si le rek ya pı lır. Çok hu zur suz has ta lar da ha fif bir
se das yon ya pı la bi lir. EFT in ce le me an ti-arit mik ila -
cın et kin li ği nin be lir len me si ama cıy la ya pı lı yor sa
söz ko nu su ila cın ve ril me si ne de vam edi lir. İn tra -
kar di yak ka yıt ve uya rı ve ril me si için “e lek tro fiz -
yo lo ji ka te te ri ” de ni len, mul ti po lar (qu ad ri po lar,
de ka po lar vb) ve çap la rı de ği şen (4F-8F) özel ka te -
ter ler kul la nı lır (Şe kil 19-1).

Ka te ter ler kalp içer si ne uy gun she at’ ler kul la -
nı la rak an te ku bi tal, fe mo ral, subc la vi an ve ya in-
 ter nal ju gu lar ven ler va sı ta sıy la, sol ven tri kü le
gi ri le cek se ço ğu kez fe mo ral ar ter kul la nı la rak so -
ku lur lar. Ay nı böl ge de ki tek ve ne ge re kir se 3 adet

she at so ku la bi lir. Ti pik bir EF T’ te 3 adet elek tro -
fiz yo jik ka te ter le ri sağ at ri yum üst bö lü mü
(HRA), His de me ti (HRA) ve sağ ven tri kül apek-
 si ne (RVA) yer leş ti ri lir, ge re kir se at ri yum de ği şik
böl ge le ri, tri küs pid an nu lus çev re si ve ya sağ ven-
 tri kül çı kış yo lu na ko nu la cak şe kil de yer de ğiş ti -
ri lir. Ba zen dör dün cü bir ka te te ri ko ro ner si nus
(CS) ya da sol ven tri kü le iler let mek, ba zen de pa -
tent fo ra men ova le yo luy la ya da in te rat ri yal sep-
 tum de li ne rek sol at ri yu ma geç mek ve bu
böl ge ler den ka yıt ve/ve ya uya rı yap mak ge re ke -
bi lir. Özel lik le sol kal be gi ril miş se ve ya iş lem
uzun sü re cek se sağ kal be gi ril se bi le 2500-5000
üni te/sa at İV he pa rin ve ril me li, ge re kir se 1000
üni te/sa at do zun da tek rar edil me li dir.

Elek tro fiz yo lo jik Ka yıt lar

Elek trot ka te ter ler kalp içi ne uy gun bi çim de yer-
 leş ti ril dik ten son ra, ka te ter ler özel ir ti bat ku tu su -
na ve aşı rı akı mı en gel le mek için izo las yon
üni te si ne bağ la nır. Tüm elek trog ram lar, bir çok
ka nal lı osi los ko pik kay de di ci sa ye sin de eş za-
 man lı ola rak bir mo ni tör de gös te ri lir. İn tra kar di -
yak sin yal le re ila ve ten, fil tre edil me miş yü ze yel
EKG de ri vas yon la rı da (I, II, II I, aVF, V1, V6 gi bi)
kay de di lir. İn tra kar di yak sin yal ler, özel lik le His
de me ti ve ya ak se su ar yol po tan si ye li nin de net
gö rü le bil me si için 30-500 Hz ara sın da fil tre edi lir
(Şe kil 19-2). Kay dı ar zu edil me yen dü şük-fre -
kans lı sin yal le ri azalt mak için yük sek fil tre aya rı
(>50-100 Hz) kul la nı lır.

İn tra kar di yak tra se le rin öne mi elek trik sel ha -
di se le rin za man la ma sı nı ve uya rı ya yı lı mı nın yö -
nü ne be lir le mek tir. Ger çek lo kal elek trik sel
ak ti vi te yi kay det mek için elek trot lar ara sın da ki
me sa fe nin 1 cm’ den da ha az ol du ğu bi po lar ka te -
ter ler kul la nıl ma lı dır. Na di ren uni po lar ka yıt la -
rın kul la nıl ma sı da ek kat kı sağ la ya bi lir. 

At ri yal fib ri las yon lu has ta lar da arit mi ço ğu
kez pul mo ner ven ler den kay nak lan dı ğı için sol
at ri yu ma da gir mek ge re kir. At ri yal mi yo kard lif -
le ri pul mo ner ve nin baş lan gıç bö lü mü ne ka dar
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uza nır ve at ri yal fib ri las yon bu do ku lar dan kay-
 nak la na bi lir. Bu has ta lar da pul mo ner ven ağ zın -
dan elek trot ka te ter ler va sı ta sıy la pul mo ner ven
po tan si ye li kay de di le bi lir (Şe kil 19-3).

İn tra-ope ra tif ha ri ta la ma es na sın da epi kard ve -
ya en do kard içi ne di rekt ola rak yer leş ti ri len ka te -
ter ler sa ye sin de arit mi kay na ğı ve uya rı nın se yir
yo lu kay de di le bi lir. 

Tüm elek trik sel sin yal ler CD, DVD ve ya op tik
dis ke sak lan mak üze re kay de di le bi lir ve la ser
prin ter va sı ta sıy la yaz dı rı la bi lir. Elek tro fiz yo lo jik
tet kik Tab lo 19-1’de özet le nen be lir ti len amaç lar -
la kul la nıl mak ta dır:

Elek tro fiz yo lo jik in ce le me te mel pro to ko lü ve
nor mal de ğer ler Tab lo 19-2’de özet len miş tir.

Si nüs Dü ğü mü Dis fonk si yo nu: Baş dön me si,
pre sen kop ve ya sen kop gi bi şi ka yet le ri olan ve ne-
 de ni di ğer kan sız me tod lar la be lir le ne me yen has -
ta lar da si nüs  dü ğü mü dis fonk si yo nu dü şü nü len
has ta lar da si nüs dü ğü mü fonk si yon la rı nın be lir -
len me si ama cıy la EFT ya pıl ma lı dır. Sen kop ya da
pre sen kop es na sın da si nus du rak la ma sı ya da cid -
di si nüs bra di kar di si elek tro kar di yog ra fik ola rak
sap tan mış sa ve semp tom lar la ke sin iliş ki si or ta ya
ko nul muş sa EFT yap ma ya ge rek yok tur. Bu amaç -
la si nüs dü ğü mü to par lan ma za ma nı (SNRT) ve si -
no at ri yal ile ti za ma nı (SACT) be lir le nir. An cak her
iki me to dun da spe si fi te si % 80 cı va rın da dır ve öl -
çü len de ğer le rin nor mal bu lun ma sı si nus dü ğü mü
has ta lı ğı nı ekar te et tir me di ği gi bi anor mal de ğer -
ler sap tan ma sı da mut la ka si nus dü ğü mü has ta lı -
ğı ol du ğu nu gös ter mez. Ay rı ca söz ko nu su test ten
ma kul sü re ön ce si nüs dü ğü mü nü et ki le ye bi le cek
ilaç la rın (di gok sin, be ta-blo ker gi bi) ke sil miş ol ma -
sı ge rek mek te dir.

Si nus dü ğü mü to par lan ma za ma nı nı (SNRT)
ölç mek için de ği şik hız lar da (700 msan, 600 msan,

500 msan, 400 msan, 300 msan) at ri yum dan 30-60
sa ni ye sü re ler ile “o ver dri ve pa cin g” ya pı lır ve ani -
den uya rı son lan dı rı lır. Uya rı yı ta ki ben olu şan at -
ri yal ak ti vi te (A1) ile ilk spon tan olu şan at ri yal
ak ti vi te (A) ara sın da ki me sa fe öl çü lür, da ha son -
ra dü zel til miş SNRT (CSNRT), ba zal sik lus hı zı na
gö re he sap la nır. Nor mal de ğer ler Tab lo 19-2’de
gö rül mek te dir. Si no-at ri yal ile ti za ma nı ise di rekt
ya da in di rekt yol lar la öl çü le bi lir. 

At ri yo ven tri kü ler Blok: At ri yo ven tri kü ler blok
(AV) üç de re ce de ola bi lir. I. Bi rin ci de re ce de AV
blok: İle ti uza ma sı var dır, II. İkin ci de re ce de AV
blok: ara lık lı ile ti ke sil me si var dır a. Tip I: prog re -
sif uza ma, Tip II: Ani kop ma, II I. Üçün cü de re ce de
AV blok: İle ti ol ma ma sı. At ri yo ven tri kü ler blok
yer le ri ve sık lı ğı Tab lo 19-3’de gö rül mek te dir.

I. Bi rin ci de re ce de AV blok: Asemp to ma tik bi rin -
ci de re ce de AV blok ta elek tro fiz yo lo jik in ce le me
ya pıl ma sı na ge rek yok tur.
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Şekil 19-3. Pulmoner ven ağzına yerleştirilen Lasso kate-
teri ile pulmoner ven potansiyeli (PVP) kaydı. Koroner si-
nusden yapılan pacing esnasında uyarı (S), atriyal aktivite
(A) ve pulmoner ven potansiyeli (PVP) kaydı görülmektedir.

• Sino-atriyal düğümünün fonksiyonlarının değerlendi-
rilmesi

• Atriyoventriküler düğüm fonksiyonlarının değerlendi-
rilmesi

• İntraventriküler fonksiyonlarının değerlendirilmesi
• Aritmilerin ayırtedici tanısı ve aritmi oluşum mekaniz-

malarının tayini
- Reentri
- Otomatisite
- Tetiklenmiş aktivite

• Aritmilerin odağının yerini tayin etmek ve ablasyon için
haritalama yapmak

• Anti-aritmik ilaç ve araçların etkinliğini test etmek
• Senkop nedeninin belirlenmesi
• Ani kardiyak ölüm sonrası yaşatılan hastaların değer-

lendirilmesi

Tablo 19-1. Elektrofizyolojik Tetkikin Kullanma Alanları

Şekil 19-2. Elektrofizyoloji kateterleri kullanılarak kalp içer-
sinde yapılan kayıtlarda HRA kateteri ile  atriyal aktivasyon
(A), RVA’dan ventrikül aktivasyonu (V), His’den atriyum ve
ventrikül aktivasyonlar yanı sıra His demetine yakınlık ne-
deniyle His demeti (H) kaydı, diğer yandan koroner sinus
içersinden ise hem atriyal (A), hem de ventriküler (V) akti-
vasyon kayıtları alınması mümkün olmaktadır.



II. İkin ci de re ce de AV blok: Asemp to ma tik ikin ci
de re ce de AV blo ku olan lar da blok ye ri ni be lir le -
mek ama cıy la EFT ya pı la bi lir.  Asemp to ma tik AV
no dal blok ta kalp pi li ne ge rek yok tur. İn tra-His
ve ya İn fra-His blo ku sey ri de ğiş ken dir ve prog-
 no zu ön gör mek da ha zor dur ve cid di bo zuk luk
var sa kalp pi li ta kı la bi lir. 

Semp to ma tik bra di kar di ye yol açan ikin ci de -
re ce de AV blok ta ke sin pil ta kıl ma in di kas yo nu
var dır ve EFT ya pıl ma sı na ge rek yok tur. An cak
semp tom la rın AV blo ka bağ lı ol du ğun dan emin
olu na maz sa sup ra ven tri kü ler ya da ven tri kü ler
ta şi kar di ge li şi min den şüp he edi li yor sa EFT ya -
pıl ma sı dü şü nül me li dir.

II I. De re ce de AV Blok: Na di ren EFT ge re kir.
Semp to ma tik has ta la ra kalp pi li ta kıl ma lı dır.

İn tra ven tri kü ler Blok

İn tra ven tri kü ler ile ti bo zuk luk la rı Tab lo 19-4’de
gö rül mek te dir.

Ta şi arit mi le rin Ayır te di ci Ta nı sı ve Arit mi
Me ka niz ma la rı nın Be lir len me si

Dar QRS’ li (QRS > 0.12 san) ta şi kar di ler yü ze yel
EKG ile sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ta nı sı ko lay lık -
la ko nu la bi lir. Dü zen siz bir ri tim söz ko nu su ol du -
ğun da at ri yal fib ri las yon, na dir ola rak da de ği şen
blok lu at ri yal flut ter ve ya mul ti fo kal at ri yal ta şi kar -
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Birinci derecede İkinci Derecede İkinci Derecede Üçüncü derecede
Tip I Tip II

Atriyum Sık Nadir Yok Yok
AV düğüm Sık Sık Yok Sık
İntra-His Sık Seyrek Sık Sık
İnfra-His Sık Seyrek Sık Sık

Tablo 19-3. AV Blok Yerleri

Teknik Normal Anormal

Bazal HV <55 msan >60 msan
(LBBB varsa <60 msan)

Atriyal pacing Dal bloku gelişmemesi (infra-His) veya Dal blokunun (İnfra-His) 150/dk’ın
150/dk’dan hızlı pacing ile oluşması altında hızda pacing ile ortaya çıkması

Programlı atriyal erken uyarılar His-ERP<450 msan His-ERP>450 msan

Tablo 19-4. İntraventriküler İleti Bozuklukları

Bazal ileti zamanı PA intervali: 25-60 msan
aralıklarının ölçülmesi AH intervali: 60-125 msan

HV zamanı: 35-55 msan

Atriyal “pacing” Sinoatriyal düğümün otomatisite ve cSNRT<550 msan
iletiminin değerlendirilmesi SACT: 45-125 msan

Atriyoventriküler düğümün ileti ve AVN-ERP: 230-425 msan
refrakterliğinin değerlendirilmesi

His-Purkinje sisteminin ileti ve refrakterliğinin His-ERP: 330-450 msan
değerlendirilmesi V-ERP : 170-290 msan

Supraventriküler aritmilerin uyarılması Normalde uyarılamaz.

Ventriküler “pacing” Retrograd iletimin değerlendirilmesi

Ventriküler aritmilerin uyarılması Normalde uyarılamaz.

Aksesuar yol varlığının aranması

İlaçlarla test yapma

A: Atriyal aktivasyon, H: His aktivasyonu, HV: His ve ventriküler aktivasyon, cSNRT: Düzeltilmiş-sinus düğümü toparlanma
zamanı, AVN: Atriyoventriküler düğüm, ERP: Efektif refrakter period, V: Ventriküler aktivasyon

Tablo 19-2. Elektrofizyolojik İnceleme Temel Protokolü ve Normal Değerler



di söz ko nu su dur. Dü zen li dar QRS’ li ta şi kar di ler -
de ise 4 ih ti mal var dır: 1. At ri yal ta şi kar di, 2. at ri yal
flut ter, 3. at ri yo ven tri kü lo no dal re en trant ta şi kar di
ve 4. or tod ro mik at ri yo ven tri kü ler re en trant ta şi -
kar di. Söz ko nu su ta şi kar di le rin aı yırt edi ci ta nı sın -
da ba zen EFT ya pıl ma sı ge re ke bi lir.

Ge niş QRS’ li (QRS > 0.12 san)’de ise ço ğu kez
ven tri kü ler ta şi kar di söz ko nu su dur. An cak 3 du-
 rum da sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler de ge niş
QRS’ li ola bi lir: 1. Pre ek si tas yon, 2. hı za bağ lı
aber ran ile ti ve 3. ön ce den dal blo ku nun bu lun -
ma sı. Söz ko nu su ta şi arit mi le rin ayırt edi ci ta nı -
sın da da EFT kul la nıl ma lı dır.

Ge nel ola rak ge niş QRS’ li ta şi kar di le re EFT
ya pıl ma lı dır. Dar QRS’ li ta şi kar di ler de ise ab las -
yon plan la nı yor sa EFT ge re kir.

Ka ba bir ta nım la ma ile ta şi-arit mi EFT es na -
sın da prog ram lı uya rı lar ile oluş tu ru la bi li yor sa
“re ent ry” ’in, an cak isop rot re nol per füz yo nu so -
nu cu olu şu yor sa “te tik le nen ak ti vi te ”nin, prog -
ram lı uya rı lar+isop ro te re nol ile in dük le ne mi yor
ise “o to ma ti ti se ” bo zuk lu ğu nun arit mi den so-
 rum lu ol du ğu ka bul edil mek te dir. At ri yal ve ya
ven tri kü ler ta şi kar di gi bi ta şi-arit mi ler her üç me -
ka niz ma ile or ta ya çı ka bi lir ken, AV no dal ta şi kar -

di ve ya AV re en tran ta şi kar di gi bi arit mi ler sa de -
ce “rent ry” me ka niz ma sı ile oluş mak ta dır.

YYee  nnii  HHaa  rrii  ttaa  llaa  mmaa  TTeekk  nniikk  llee  rrii

Son za man lar da kon ven si yo nel elek tro fiz yo lo ji
sis tem le ri ne ila ve ten ye ni ha ri ta la ma tek nik le ri
ge liş ti ril miş tir. Bu sis tem ler için de en yay gın ola -
rak kul la nı lan la rı te mas sız ha ri ta la ma (“non-con -
tact map pin g”, Ncv_X, En do car di al So lu ti ons,
Sa int Pa ul, MN) ve non-flu oros ko pik elek tro -
man ye tik en do kar di yal map ping (CAR TO, Bio -
sen se, Cor dis Webs ter) sis tem le ri dir.

Non-Con tact Map ping (Te mas sız Ha ri ta la ma) 
(EN SI TE) Sis te mi

En si te sis te min de de bir am li fi er ve özel bir “soft-
 wa re ” ih ti va eden bil gi sa yar kul la nı lır (Şe kil 19-4).
En si te ka te te ri bir ba lon üze ri ne yer leş ti ril miş 64
elek trot tan oluş muş tur, ka te te rin (9F) ucu kal be ha -
sar ver me me si için do muz kuy ru ğu (“pig ta il”) şek-
 lin de dü zen len miş tir.

Ba lon ka te ter arit mi den so rum lu ol du ğu dü şü -
nü len kalp boş lu ğu içi ne yer leş ti ri lir ve se rum fiz y-
o lo jik-kon trast mad de ka rı şı mı ile şi şi ri lir, bu
es na da kalp du va rı na te mas et mez. Üze rin de 64-
elek trot bu lu nan ba lon ka te ter, ay nı an da 3000’den
faz la sin yal al gı la na rak en do kard yü ze yin de ki elek-
 trik sel ak ti vas yon sı ra la ma sı nı eş za man lı ola rak
kay de dir. İlk ola rak il gi li boş lu ğa bir kon ven si yo nel
ka te ter (ab las yon ka ta te ri ola bi lir) yer leş ti ri lir ve
boş luk du va rın da de ği şik nok ta la rı na gez di ri le rek
te mas et ti ri lir. Kon ven si yo nel ka te te rin ucun dan 5-
kHz sin yal ya yı lır, bil gi sa yar ge zi ci ka te te rin ba lon
ka te te ri ne gö re po zis yo nu nu be lir le ye rek boş lu ğun
geo met ri si ni be lir ler. Geo met ri ya ra tıl dık tan son ra,
si nus rit mi es na sın da ha ri ta la ma baş la tı lır. Tüm bu
iş lem ler bil gi sa yar oto ma tik ola rak ya pı lır. Da ha
son ra he def arit mi baş la tı lır ve özel bir renk kod la -
ma sis te mi kul la nı la rak en er ken ak ti vas yon ye ri,
ak ti vas yo nun sey ri ve re entry sik lu su nun kri tik
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Şekil 19-4. “Non-contact Mapping” sistemi ve balon kateter.

Şekil 19-5. A. Geometri tayini, B. Gerçek zamanlı olarak global endokardiyal potansiyellerin ölçülmesi, C. Aritminin oluş-
turulması ve kritik aktivasyon yerlerinin ve yollarının belirlenmesi, D. Ablasyon kateteri lokalizasyonunun belirlenmesi (na-
vigasyon).



nok ta la rı (çı kış ye ri, “e xit po in t”) sap ta nır. Ab las yon
ya pı la cak sa ab las yon ka te te ri nin sü rek li ta ki bi (na -
vi gas yo nu) müm kün ola bi lir (Şe kil 19-5).

Bu sis tem sa ye sin de tek bir vu ru ile ye ter li
ana liz ya pı la bil di ği için sü rek li ol ma yan (“non-
sus ta ine d”) ya da he mo di na mik ola rak to le re edi -
le me di ği için kon ven si yo nel tek nik le
ha ri ta la ma ya izin ve re cek ka dar sür dü rü le me yen
arit mi le rin, po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di le rin
ana li zi, do la yı sıy la ab las yo nu da müm kün ola bi -
lir. Fo kal arit mi ler, at ri yal flut ter, skar la iliş ki li
sup ra ven tri kü ler ta şi-arit mi ler (Şe kil 19-6) ve is -
ke mik kalp has ta lı ğı ze mi nin de ge li şen ven tri -
kü ler ta şi kar di le rin te da vi sin de önem li avan taj
sağ la ya bi lir. Ba lon ka te ter sağ at ri yum, sağ ven-
 tri kül, sağ ven tri kül çı kış yo lu ve sol ven tri kül de
kul la nı la bi lir. Kul la nı mı çok pra tik ol ma sa da
trans sep tal tek nik le sol at ri yu ma da gi ri le rek sol
at ri yal ta şi kar di ve at ri yal fib ri las yon ab las yo nu -
na kı la vuz luk ama cıy la da kul la nı la bi lir.

NA VEX Sis te mi

En si te sis te mi nin ge liş ti ril me si ile kalp boş luk la -
rı na özel ba lon ka te ter yer leş ti ril me den non-in -

va zif ola rak kalp boş luk la rı nın geo met ri si nin ta -
yi ni de müm kün ol muş tur (En do car di al So lu ti -
ons, St. Pa ul, MN). Bu me tod la kalp boş luk la rı nın
ana to mi si nin be lir len me si ya nı sı ra, ka te ter le rin
lo ka li zas yo nu ve ta ki bi, ay rı ca oluş tu ru lan ab las -
yon yer le ri nin be lir len me si de sağ lan mış tır. Söz
ko nu su iş lem ler vu cüt yü ze yi ne yer leş ti ri len 5
adet “patc h” elek trot ve bir adet elek tro fiz yo lo ji
ka te te ri ile ya pı la bi lir. At ri yal fib ri las yon gi bi ab -
las yon stra te ji si ana to mik te me le da ya nı lan arit -
mi le rin te da vi sin de kul la nı la bi lir (Şe kil 19-7).

Non-Flo ros ko pik Elek tro man ye tik
En do kar di yal Map ping (CAR TO) Sis te mi

CAR TO sis te mi, has ta ma sa sı al tı na yer leş ti ril miş
man ye tik alan lo ka li zas yo ne sağ la yan pad, al gı -
la yı cı-yer leş ti ril miş (“sen sor-mo un te d”) ka te ter ve
kalp içer si ne yer leş ti ri len re fe rans ka te te ri, bir ha -
ri ta la ma sis te mi ve gra fik bil gi sa yar dan olu şur.
Ka te ter ucu re fe rans sin yal ler ile iliş ki ku ra rak or -
yan tas yo nu sağ lar. Sen sör se qu en ti al ola rak ha -
re ket et ti ri le rek, üç bo yut lu ak ti vas yon ha ri ta sı
çı ka rı lır. Özel bir renk kod la ma sis te mi kul la nı la -
rak, elek trik sel ak ti vas yo nun en er ken ve en geç
ol du ğu alan lar kay de di lir (Şe kil 19-8). Bir kez flo -
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Şekil 19-6. Fallot operasyonundan yıllar sonra 1:1 AV ge-
çişli atriyal flutter sonrasında “kardiyak arrest” gelişen ve
defibrile edilerek yaşama döndürülen bir hastamızda “non-
contact mapping” sistemi ile yapılan haritalamada sağ at-
riyum içersinde skar etrafında dönen ve iki ayrı flutter
halkası oluşturan reentant taşikardi belirlenmiş ve söz ko-
nusu sistem sayesinde yapılan radyofrekans kateter ab-
lasyonu ile şifa sağlanmıştır (Adalet K).

Şekil 19-7. NAVEX sistemi ile sol atriyumun atanatomik
modelinin oluşturulması. Sol üst pulmoner ven (LSPVS)
ağzında Lasso kateteri, Lasso kateteri hizasında ise ab-
lasyon kateterinin üç boyutlu olarak lokalize edildiği izlen-
mektedir.

Şekil 19-8. Şekil 19-8. İdiyopatik dilate kardiyomiyopatili bir
hastamızda CARTO sistemi ile yapılan elektro-anatomik
haritalama yapılmış, bu suretle belirlenen aritmi odağı ve
cıvarına radyofrekans akımı (kırmızı noktalar) verilerek ba-
şarılı ventriküler taşikardi ablasyonu yapılmıştır (Adalet K).



ros ko pi kı la vuz lu ğun da re fe rans ka te ter ve di ğer
ka te ter ler yer leş ti ril dik ten son ra, çok sa yı da nok -
ta iş le nir, üç-bo yut lu ha ri ta oluş tu ru lur ve da ha
son ra flo uros ko pi ye ge rek kal ma dan sen sör yer-
 leş tir miş ka te ter ler ge re ği gi bi ha re ket et ti ri lir ve
ger çek za man lı ola rak iz le nir.

Elek trik sel ak ti vas yon kay na ğı ve ge çiş yer le -
ri kı la vuz lu ğun da ke sin bir ha ri ta el de et tik ten
son ra, mik ro-re enty  ve mak ro-rentry sik lus la rı
ayırt edi le bi lir.
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BBee  ttaa--BBlloo  kkeerr  lleerr

Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri (be ta-blo ker -
ler), is ke mik kalp has ta lı ğı nın bü tün şe kil le rin de,
hi po tan si yon, hi pet ro fik kar di yom yo pa ti ve arit-
 mi le rin te da vi sin de ol mak üze re kar di yo lo ji de
ge niş bir kul la nım ala nı na sa hip tir. Kar di yo lo ji
dı şın da ki tıp dal la rın da da yay gın ola rak kul la -
nıl mak ta dır lar. Ahl qu is t’ in ori ji nal sı nıf lan dır -
ma sı na gö re, kar di yo vas kü ler sis tem si nir sis te mi,
so lu num yol la rı ve kas lar da bu lu nan be ta-ad re -
ner jik re sep tör ler al fa (α) ve be ta (β) re sep tör ler
ola rak iki ye ay rı lır lar. Be ta-ad re ner jik re sep tör ler
ise β1- re sep tör ler (kalp ka sın da bu lu nur lar) ve β2-
re sep tör ler (bron ki yal ve vas kü ler düz kas lar da
bu lu nur lar) ol mak üze re ay rı ca iki ye ay rıl mak ta -
dır lar. Kalp ka sın da, β1-re sep tör le rin ya nın da bir
mik tar da β2-re sep tör bu lun mak ta dır. Be ta-ad re -
ner jik re sep tör ler hüc re mem bra nın da bu lu nur -
lar ve “a deny la te cycla se ” sis te mi nin bir par ça sı
ola rak yer alır lar. Ad re ner jik ak ti vi te sı ra sın da, G-
pro te in sis te mi be ta-ad re ner jik re sep tö rü adeny-
 la te cycla se sis te mi ne bağ lar. Va gal ak ti vi te
sı ra sın da ise, yi ne G-pro te in ara cı lı ğı ile, be ta-ad -
re ner jik re sep tör ile adeny la te cycla se sis te mi ara -
sın da ki bağ lan tı ke sin ti ye uğ rar. Ad re ner jik
ak ti vas yon es na sın da adeny la te cycla se ade no si -
ne trip hosp ha te (ATP)’den sik lik ade no si ne mo -
nop hosp ha te (cyclic AMP) mey da na ge ti rir. Sik lik
AMP, be ta-ad re ner jik sti mu las yo nun in tra sel lü -
ler “mes sen ge r” dir. Bu in tra sel lü ler “mes sen ge r”
Ca++ ka nal la rı nı aça rak hüc re içi ne Ca++ gi ri şi ni
art tı rır. Hüc re içi ne gi ren Ca++ sar kop las mik re ti -
ku lum dan da ha faz la kal si yum sa lın ma sı na ne -
den olur. Hüc re de si to so lik kal si yu mun ar tı şı,
kal bin kon trak si yo nu nu, kalp atım sa yı sı nı ve ile -
ti hı zı nı art tı rır. Hüc re mem bra nın da yer alan be -
ta-ad re ner jik re sep tör le rin, bir be ta-blo ker ile
blo ka jı ise, AT P’ den sik lik AMP mey da na ge li şi ni
en gel le ye rek, yu ka rı da sı ra la nan bir di zi re ak si -
yon la rı ön ler ve so nuç ta kal bin kon trak ti li te si ni
(ne ga tif inot ro pik et ki), kalp atım sa yı sı nı (ne ga -

tif kro not ro pik et ki) ve ile ti hı zı nı (ne ga tif dro not -
ro pik et ki) azal tır.

Be ta-ad re ner jik blo ker le rin bir kıs mın da, bağ-
 lan dı ğı re sep tör le ri ak ti ve et me özel li ği de var dır.
Be ta-blo ker le rin bu özel li ği ne par si yel ago nist ak-
 ti vi te (PA A) ya hut in trin sik sem pa to mi me tik ak-
 ti vi te (ISA) adı ve ri lir. Be ta-ad re ner jik re sep tör
blo ker le ri ara sın da, pin do lol en faz la (+++) ISA
öze li ği ne sa hip ola nı dır. Ox pre no lol ve ace bu ta -
lo lun de da ha az ol mak üze re, ISA özel li ği var dır.

Be ta-Ad re ner jik Re sep tör Blo ker le ri nin
Far ma ko lo jik Özel lik le ri

Be ta-ad re ner jik blo ker le rin pro ti pi ve bu gü ne ka -
dar en çok kul la nıl mış ola nı prop ro na lol dur. Prop -
ra no lol ilk ne sil be ta-ad re ner jik blo ker le rin en es ki
tem sil ci si olup, β1 ve  β2 re sep tör le rin hep si ni blo ke
eder (non se lek tif). İkin ci ne sil be ta-ad re ner jik blo -
ker ler (me top ro lol, ate no lol) mi yo kard da bu lu nan
β1 re sep tör le ri blo ke eder ler (kar di yak se lek tif).
Üçün cü ne sil be ta-blo ker ler ise va zo di la ta tör et ki li
olan la rı dır. Far ma ko ki ne tik ve far ma ko di na mik
özel lik le ri ba kı mın dan be ta-ad re ner jik re sep tör blo -
ker le ri ara sın da ki fark lar bun la rın has ta ya uy gu -
lan ma sı ha lin de göz önün de bu lun du ru la rak
mak si mum ya rar ve en az yan et ki sağ lan ma sı na
ça lı şı lır. Aşa ğı da, be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker -
le ri nin far ma ko ki ne tik ve me ta bo lik baş lı ca özel lik-
 le ri göz den ge çi ri le cek tir (Tab lo 20-1).

Kar di yo se lek ti vi te

Non-se lek tif be ta-ad re ner jik blo ker ler be ta-1 (mi -
yo kard da bu lu nan) ve be ta-2 (bron ki yal ve düz
kas lar da bu lu nan) re sep tör le ri blo ke eder ler. Be ta-
1 re sep tör le rin blo ka jı ne de ni ile kalp atım sa yı sı -
nı, ile ti mi ya vaş la tır lar, kon trak ti li te yi azal tır lar;
be ta-2 ad re ner jik re sep tör le rin blo ka jı se be bi ile de
va zos pasm ve bron kos pas ma yol aça bi lir ler. Non-
se lek tif be ta-ad re ner jik blo ker le re ör nek ola rak
baş ta prop ra no lol ol mak üze re, na do lol, so ta lol,
ox pre no lol, pin do lol ve ti mo lol ve ri le bi lir. 

KARDİYOVASKÜLER İLAÇLAR

Prof. Dr. Yılmaz Nişancı
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Jenerik İsim Absorp- Biyoya- Yarılanma Yağda İlk geçiş Plazma Vücuddan ISA MSA Adrenerijk 
siyon % rarlılık Ömrü Erime etkisi Proteinine Atılım reseptör

(saat) Bağlanma Yolu bloker
aktivite

Nonselektif

Propranolol >90 ~30 1-6 +++ ++ 93 Karaciğer - ++ Beta-1, Beta-2

Nadolol ~30 ~30 16-24 - - ~30 Böbrek - - Beta-1, Beta-2

Timolol >|90 ~75 4-5 + + ~10 Karaciğer, - - Beta-1, Beta-2

Penbutolol >90 ~90 27 +++ ++ 98 Karaciğer + - Beta-1, Beta-2

Carteolol 90 85 5-7 + 23-30 Böbrek + - Beta-1, Beta-2

Oxprenolol ~90 ~40 2 ++ ++ 80 Karaciğer ++ Beta-1, Beta-2

Pindolol >90 ~90 4 + + 55 Karaciğer, +++ + Beta-1, Beta-2
Böbrek

Sotalol ~70 ~60 15-17 - - 0-5 Böbrek - - Beta-1, Beta-2

Kardiyoselektif

Atenolol ~50 ~40 6-9 - - <5 Böbrek - - Beta-1

Metoprolol >90 ~50 3-4 ++ ++ 12 Karaciğer - - Beta-1

Acebutolol ~70 ~40 3-4 ++ ++ 15-25 Karaciğer, ++ + Beta-1
böbrek

Nebivolol  ~90 ~90 - - + Karaciğer, - Beta-1
böbrek

Bisoprolol 90 80 7-15 ++ 30 Karaciğer, - - Beta-1
böbrek

Betaxolol 90 90 12-22 ++ 50-60 Karaciğer - - Beta-1

Esmolol 100 4.5 dk + 55 - - Beta-1

Alfa-Beta
Bloker

Labetolol >90 ~33 3-4 +++ ++ 90 Karaciğer - - Beta-1, Beta-2 
Alfa-1

Carvedilol _ 30 6-10 +++ 95-98 Karaciğer - + Beta-1, Beta-2 
Alfa-1

Vazodilatör+
betabloker

Bucindolol 30 3.6 Karaciğer + Beta-1, Beta-2 
ve Alfa-1
bloker

Celiprolol 30-74 4-10 Böbrek + Beta-1
(% 50) antagonist, 

Beta-2 agonist

Xamoterol Parsiyel
Beta-1 agonist

ISA: İntrensek sempatik aktivasyon, MSA: Membran stabilizasyon aktivasyon

Tablo 20-1. Beta-Adrenerjik Reseptör Blokerlerinin Farmakokinetik Özellikleri
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Kar di yo se lek tif be ta-ad re ner jik blo ker ler, da ha
çok mi yo kard da ki be ta-1 ad re ner jik re sep tör le ri blo -
ke eder ler. Bu ilâç lar kro nik obs trük tif ak ci ğer has -
ta lı ğı (ast hma bronc hi ale), pe ri fe rik obs trük tif ar ter
has ta lı ğı ve in sü li ne ba ğım lı di abe tes mel li tus ta kul-
 la nı la bi lir. Kar di yo se lek tif be ta-ad re ner jik blo ker le -
rin baş lı ca la rı, ate no lol, me top ro lol, ace bu ta lol ve
ne bi vo lol dur. Bu ilâç lar ara sın da kar di yo se lek ti vi te

fark la rı var dır. Me se la, ate no lol me top ro lol dan da -
ha kar di yo se lek tif tir. Ate no lol ve me top ro lo lun ace -
bu ta lol dan da ha faz la kar di yo se lek tif ol du ğu
bi lin mek te dir. Kar di yo se lek tif be ta-ad rener jik blo -
ker ler yük sek doz da kul la nıl dık la rı takdir de, kar di -
yo se lek ti vi te le ri aza lır ya hut kay bo la bi lir. Bu
ne den le be ta-ad re ner jik blo ker kul lan ma in di kas -
yo nu bu lu nan ve ast hma bronc hi ale gi bi kro nik ob-
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s trük tif ak ci ğer has ta lı ğı ile komp li ke du rum lar da
kü çük doz da kar di yo se lek tif bir ilâç kul la nıl ma lı -
dır. Bu özel du rum lar dı şın da, hi per tan si yon ve an -
gi na pek to ris gi bi has ta lık lar da, kar di yo se lek tif
be ta-ad re ner jik blo ker ler ile non se lek tif be ta-ad re -
ner jik blo ker ara sın da et ki ba kı mın dan her han gi bir
fark yok tur. Akut mi yo kard in fark tü sü nü ta ki be den
dö nem de or ta ya çı kan arit mi le rin te da vi ve pro fi -
lak si sin de non-se lek tif be ta-ad re ner jik blo ker le rin
kar di yo se lek tif ilâç lar dan da ha et ki li ol du ğu bil di -
ril miş tir.

Va zo di la ta tör Be ta-Blo ker ler

İn trin sik sem pa to mi me tik ak ti vi te si bu lu nan be ta-
ad re ner jik blo ker le rin kalp atım sa yı sı nı azal tı cı ve
kalp de bi si ni dü şü rü cü et ki le ri da ha az dır. Bir ad re -
ner jik be ta-blo ke rin kalp atım sa yı sı üze ri ne olan et -
ki si, sem pa tik sti mu las yo nun de re ce si ne ve be ta-1
ya hut be ta-2 par si yel ago nist et ki (İSA) ora nı na
bağlı dır. İSA ’lı olan be ta-ad re ner jik blo ker le rin baş -
lı ca la rı pin do lol, ox pre no lol, ace bu ta lol ve ce lip -
rolo l’ dur. Bun lar dan pin do lol ve ox pre no lol
non-se lek tif, ace bu ta lol ve ce lip ro lol ise kar di yo se -
lek tif ajan lar dır. Pin do lol hem be ta-1 par si yel ago -
nist, hem de be ta-2 par si yel ago nist et ki ye sa hip tir.
An cak be ta-2 par si yel ago nis tik et ki si be ta-1 par si yel
ago nist et ki sin den da ha faz la ol du ğun dan önem li
de re ce de pe ri fe rik va zo di la tas yon et ki si ne sa hip tir.
Ay nı ne den le sey rek ola rak bron kos paz ma se bep
olur. Ce lip ro lol, pra tik ola rak, yal nız be ta-2 par si yel
ago nist et ki si olan ve va zo di la ta tör özel li ği bu lu nan
bir be ta-blo ker dir. İs ti ra hat ha lin de sem pa ti ko-ad -
re ner jik to nus yük sek ise İSA ’lı bir be ta-blo ker kalp
atım sa yı sı nı azal tır, eğer bu to nus dü şük ise kalp
atım sa yı sı de ğiş mez ya hut ha fif çe ar ta bi lir. Ye ni be -
ta-ad re ner jik blo ker ler ara sın da yer alan ve ül ke -
miz de bu lun ma yan xa me te rol, ile ri de re ce de be ta-1
par si yel ago nist et ki ye sa hip tir. Bu, ne den le, bu ilâ -
cın an ti hi per tan sif et ki si he men he men yok tur, bu -
na kar şı lık pe ri fe rik va zo di la tas yon et ki si ile po zi tif
inot ro pik et ki si ön plan da dır. Pe ri fe rik obs trük tif ar -
ter has ta lı ğı bu lu nan hi per tan si yon lu va ka lar da
İSA ’sı bu lu nan be ta-ad re ner jik blo ker ler, is ke mik
kalp has ta lı ğı bu lu nan ve kalp atım sa yı sı ile kalp
de bi si nin dü şü rül me si ter cih edi len has ta lar da
İSA’sız be ta-ad re ner jik blo ker ler ter cih edi le bi lir ler.
İn trin sik sem pa to mi me tik ak ti vi te le ri bu lu nan be -
ta-blo ker ler, ge ce mer ke zî si nir sis te mi ni uya ra rak
uy ku bo zuk luk la rı na yol aça bi lir ler.

Al fa ve Be ta Blo kaj Ya pan Ajan lar
(La be ta lol, Car ve di lol)

Kom bi ne al fa ve be ta blo kaj ya pan ajan lar dır. Kro-
 nik obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı ve pe ri fe rik vas kü ler
has ta lı ğı bu lu nan hi per tan si yon lu has ta lar da ter ci -
hen kul la nı la bi lir. La be ta lol İSA ’lı bir ajan olup ilâ -

cın be ta blo kaj ya pı cı et ki si al fa blo kaj ya pı cı et ki -
sin den da ha faz la dır. Hi per tan si yon te da vi sin de
kul la nıl mak ta olan la be to lo lun, an gi na pek to ris te ki
et ki si be lir le ne me miş tir. İlâ cın in tra ve nöz for mu -
nun akut hi per tan si yon kriz le rin de ve ge be lik tok-
 se mi sin de ba şa rıy la kul la nıl dı ğı bil di ril mek te dir.

Kom bi ne Va zo di la ta tör ve Be ta-Blo ker İlaç lar

Ha len ül ke miz de bu lun ma yan bu cin do lol ve ce -
lip ro lol bu grup ta yer alan ilâç lar dır. Bu cin do lol,
hydra la zi ne ben zer bir ya rı mo le kül ya nın da be -
ta blo kaj ya pan bir mo le kül ya pı sı na sa hip tir. Ce -
lip ro lol ise yük sek de re ce de kar di yo se lek tif bir
ajan olup be ta-2 par si yel ago nist et ki si ve ay rı ca
nons pe si fik va zo di la ta tör ya pı sı var dır.

Mem bran Sta bi li ze Edi ci Et ki

Kli nik ola rak önem li ol ma yan bu et ki, de ney sel
ola rak ba zı be ta-blo ker ler de gös te ri le bi lir. Yük-
 sek doz lar kul la nı la rak ya pı lan de ney ler de, prop -
ra no lo lun mem bran ak si yon po tan si ye li eğ ri si
üze rin de qu ini di ne ’ne ben zer bir et ki ye sa hip ol -
du ğu, ak si yon po tan si ye li eğ ri si nin 0 Fa zı ’nın hı -
zı nı azalt tı ğı gös te ril miş tir.

Far ma ko ki ne tik Özel lik ler

Prop ra no lo lun plaz ma ya rı lan ma öm rü 3 sa at tir, fa -
kat kro nik kul la nım sı ra sın da ka ra ci ğer de ki me ta -
bo lik iş lem ilâ cı do la şım dan ala rak ak tif bir
me ta bo li ti olan 4-hydroxy prop ra no lol mey da na ge-
 ti rir. Böy le ce prop ra no lo lun bi yo lo jik ya rı lan ma
öm rü uzar. Ay ni du rum me top ro lol ve di ğer be ta-
ad re ner jik blo ker ler için de ge çer li dir. Bu ne den le
hi per tan si yon ve an gi na pek to ris te bu ilâç lar gün de
iki de fa ve ril mek su re tiy le  et ki li so nuç alı na bi lir.
İla cın do zu art tı rıl dı ğı oran da, bi yo lo jik ya rı lan ma
öm rü uzar ve da ha faz la kli nik et ki bek le nir. Na do -
lol, so ta lol, ate no lol gi bi plaz ma ya rı lan ma öm rü
uzun olan ilâç lar la prop ra no lol ve me top ro lo lun ya -
vaş sa lı nım lı (“s low re le ase ”) form la rı hi per tan si yon
ve an gi na pek to ris te da vi sin de ter cih edi le bi lir.

Be ta-ad re ner jik blo ker ler den prop ra no lol, la be -
ta lol, ox pre no lol, pen bu to lol, ti mo lol ve pin do lol
yük sek oran da plaz ma pro te in le ri ne bağ la nır lar.
Bu ajan la rın ço ğu (prop ra no lol, ox pre no lol, ace bu-
 ta lol, me top ro lol, la be to lol, pen bu to lol, ti mo lol,
pin do lol) ka ra ci ğer de me ta bo li ze olur lar ve ak tif
me ta bo lit ler mey da na ge lir. Bun lar dan ace bu ta lo -
lun ak tif me ta bo li ti olan di ace to lo lun öm rü ol duk -
ça uzun olup böb rek ler ara cı lı ğı ile vü cut tan atı lır.
Ka ra ci ğer de me ta bo li ze olan bu be ta-ad re ner jik
blo ker le rin do zu ka ra ci ğer has ta lı ğı var lı ğın da uy -
gun şe kil de azal tıl ma lı dır.

Ka ra ci ğer de me ta bo li ze olan (“first-pas s”, ilk
ge çiş et ki si) be ta-ad re ner jik blo ker le rin ço ğu yağ -
da erir (li po fi lik). Li po fi lik be ta-blo ker le rin baş lı -
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ca la rı prop ra no lol, la be to lol, al pra no lol, ox pre -
no lol, me top ro lol, ti mo lol, pen bu to lol ve pin do -
lol dur. Su da eri yen (hid ro fi lik) ad re ner jik
blo ker ler böb rek ler ara cı lı ğı ile vü cut tan atı lır lar
ve bun la rın mer ke zî si nir sis te mi ne pe net ras yo -
nu ih mal edi le cek ka dar az dır. Hid ro fi lik olan la -
rın baş lı ca la rı na do lol, ate no lol ve so ta lol dur.
Li po fi lik be ta-blo ker ler gas tro in tes ti nal sis tem -
den hız la emi lip ka ra ci ğer de me ta bo li ze ol duk la -
rı hal de, hid ro fi lik olan lar gas tro in tes ti nal
sis tem den nis pe ten ya vaş emi lir ler, ka ra ci ğer de
me ta bo li ze ol maz lar, plaz ma ya rı lan ma ömür le ri
da ha uzun dur ve vü cut tan id rar yo lu ile atı lır lar.
Bu far ma ko ki ne tik özel lik ler göz önün de bu lun -
du rul du ğu tak dir de, ka ra ci ğer has ta lı ğı olan lar -
da hid ro fi lik be ta-blo ker ler (ate no lol, na do lol,
so ta lol), böb rek ye ter siz li ği olan lar da ise li po fi lik
ajan lar (prop ra no lol, ace bu ta lol, me top ro lol, ox-
 pre no lol, ti mo lol v.s.) ter cih edil me li dir.

Be ta-Ad re ner jik Blo ker le rin Re nal Et ki le ri

Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri, va zo di la ta tör et -
ki le ri olan lar ha riç, kalp de bi si ni ve böb rek kan akı -
mı nı azal tır lar. Böb rek kan akı mı nın azal ma sı na
kalp de bi si nin düş me si ya nın da re nal ar ter le rin va-
 zo kons trik si yo nu da se bep olur lar. Kar di yo se lek tif
be ta-blo ker ler ile İSA ’lı be ta-blo ker le rin bu et ki le ri
nis be ten da ha az dır. Bu nun la be ra ber re nal oto -
kom pan sas yon ne de ni ile glo me rü ler fil tras yon
mik ta rı de ğiş mez. An cak bu oto kom pan sas yon me -
ka niz ma sı na rağ men be ta-blo ker ler ara sın da yal nız
prop ra no lo lun glo me rü ler fil tras yon mik ta rı nı dü -
şür dü ğü bi lin mek te dir. Bü tün be ta-blo ker ler do la -
şan re nin dü zey le ri ni dü şü rür ler. Bu ilâç la rın
an ti hi per tan sif et ki si ni açık la mak ta do la şan re nin
se vi ye si nin azal ma sın da bir fak tör ola rak ka bul edi -
lir. Fa kat be ta-blo ker le rin an ti hi per tan sif et ki le ri nin
bu ilâç la rın an ti re nin et ki le ri ile doğ ru dan doğ ru ya
bir iliş ki si yok tur. Böb rek yo lu ile atı lan hid ro fi lik
be ta-blo ker ler ile ka ra ci ğer de me ta bo li ze edi len ve
me ta bo lit le ri id rar la atı lan be ta-blo ker le rin te da vi
doz la rı böb rek ye ter siz li ği va ka la rın da uy gun şe k-
il de azal tıl ma lı dır.

Be ta-Blo ker le rin Mer ke zî Si nir
Sis te mi ne Et ki le ri

Li po fi lik be ta-blo ker le rin (prop ra no lol, pin do lol,
me top ro lol v.s.) be yi ne pe net re ola rak mer ke zî si -
nir sis te mi yan et ki le ri ne yol aça bil di ği ka bul edil -
mek te dir. Ni te kim prop ra no lol, pin do lol ve
me top ro lol uy ku suz lu ğa se bep ola bil di ği hal de
su da eri yen ate no lo lun böy le bir et ki si yok tur.
Ate no lol, su da eri yen bir be ta-blo ker ol du ğu hal -
de ba zen komp leks psi ko lo jik fonk si yon bo zuk -
luk la rı na ne den ola bil di ği hal de, yağ da eri yen
me top ro lo lun böy le bir yan et ki si yok tur. Kar di -

yo se lek tif be ta-blo ker le rin (ate no lol, me top ro lol,
ace bu to lol) mer ke zî si nir sis te mi ne ait yan et ki le -
ri nin, non se lek tif be ta-blo ker le re gö re çok da ha
az ol du ğu bi lin mek te dir.

Be ta-Blo ker le rin Plaz ma Li pid le ri Üze ri ne
Et ki le ri

Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri ile uzun sü re -
li te da vi sı ra sın da, trig li se rid ve çok dü şük dan si -
te li li pop ro te in (VLDL)-ko les te rol dü zey le rin de
art ma ve yük sek dan si te li li pop ro te in (HDL)-ko -
les te rol dü ze yin de düş me gö rül me si bu ilâç la rın
po tan si yel ola rak “a te ro je ni k” ol du ğu nu dü şün -
dür mek te dir. Bu ilâç la rın, li pid me ta bo liz ma sı
üze ri ne olan bu yan et ki le ri ate no lol ve İSA ’lı be -
ta-blo ker ler ile da ha az gö rül mek te dir.

Be ta-Ad re ner jik Re sep tör Blo ker le ri nin
Kar di yo lo ji de Kul la nı mı

Be ta ad re ne jik re sep tör blo ker le ri kar di yo lo ji de
yay gın ola rak kul la nı lan ilâç lar ara sın da yer al-
 mak ta dır. Bu ilâç la rın baş lı ca in di kas yon la rı Tab -
lo 20-2’de özet len miş tir.

An gi na Pek to ris: Bü tün be ta-blo ker ler an gi na pek-
 to ris hec me le ri nin sa yı sı nı ve sü re si ni azal ta bi lir -
ler ya hut an gi na pek to ri si or ta dan kal dı ra bi lir ler.
Çok de fa bu ilâç la rı kul la nan lar da nit rog li se rin ih -
ti ya cı aza lır ve eg ser siz to le ran sı ar tar. Be ta-ad re -
ner jik re sep tör blo ker le ri bu et ki le ri ni kalp hı zı nı
ve kan ba sın cı nı dü şü re rek, kalp kon trak ti li te si ni
ve mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı nı azal ta rak gös te -
rir ler. Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri nin et ki
me ka niz ma la rın dan bi ri si is ti ra hat te ve eg zer siz sı -
ra sın da kalp atım sa yı sı nın dü şü rül me si (55-60/dk)
ol du ğu için İSA’ sız be ta-blo ker le rin te da vi de kul-
 la nıl ma sı da ha uy gun dur. Sa bah er ken sa at ler de
an gi na pek to ris ten şi kâ yet eden has ta lar da uzun
et ki li ajan la rın (na do lol) ya hut ilâç la rın ya vaş sa lı -
nım (SR) form la rı nın kul la nıl ma sı uy gun olur. An -
gi na pek to ris li has ta la rın yak la şık % 20’si
be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri ile te da vi ye ce -
vap ver mez. Bu nun se bep le ri ara sın da obs trük tif
ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın çok şid det li ol ma sı, ilâ -
cın ne ga tif inot ro pik et ki si ne de ni ile sol ven tri kül
di yas tol so nu ha cim ve ba sın cı nın art ma sı, ko ro -
ner ar ter ler de va zos pasm (al fa-ad re ner jik re sep -
tör le rin ha ki mi ye ti ne bağ lı va zo kons trik si yon) gi bi
fak tör ler sa yı la bi lir. An gi na pek to ris te da vi sin de
be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri, nit rat lar ve kal -
si yum an ta go nist le ri ile kom bi ne ola rak kul la nı la -
bi lir ler. Kal si yum an ta go nist le rin den ni fe di pi ne
ya hut di ğer dihy drop yri di ne tü re vi kal si yum an ta -
go nist le ri nin be ta-blo ker ler le kom bi ne edil me si
da ha uy gun dur. Ve ra pa mil ve dil ti aze min be ta-
blo ker ler le kom bi nas yo nu ile ri de re ce de bra di kar -
di, at ri yo ven tri kü ler (AV) blok ve ne ga tif inot ro pik



Jenerik İsim Piyasa Adı Doz ve Kullanımı İV İndikasyon
Oral Günlük FDA onayı

Nonselektif
Propranolol Dideral t 2x20 mg 1-10 mg • Post-Mİ

• Angina pektoris
• Hipertansiyon

Nadolol 40-320 mg - • Angina pektoris
• Hipertansiyon

Timolol 20-160 mg 0.4-1 mg • Post-Mİ
• Hipertansiyon

Penbutolol Levatol t 10-20 mg - • Hipertansiyon

Carteolol Cartrol t 2.5 mg 2.5-10 mg • Hipertansiyon

Oxprenolol 80-320 mg 1-12 mg

Pindolol Visken t 5-10 mg 5-30 mg 0.4 mg • Hipertansiyon

Sotalol Darob t 160 mg 80-320 mg 10-20 mg • Supraventriküler aritmiler
(Sınıf III • Ventriküler aritmiler
anti-aritmik)

Kardiyoselektif

Atenolol Tensinor t 100 mg 50-200 mg 5-10 mg • Post-Mİ
• Angina pektoris
• Hipertansiyon

Metoprolol Beloc zok t 50-400 mg 5-15 mg • Post-Mİ
25-50-100 mg • Angina pektoris

• Hipertansiyon
• Kalp yetersizliği

Acebutolol Prent t 200 mg 200-800 mg 25 mg • Hipertansiyon

Nebivolol  Vasoxen t 5 mg 2.5-5 mg   - • Hipertansiyon
• Kalp yetersizliği

Bisoprolol Concor t 5-10 mg 5-10 mg • Hipertansiyon

Betaxolol Kerlone t 5-20 mg • Hipertansiyon

Esmolol Brevebloc ampul - İV bolus 500 • Post-Mİ
µg, infüzyon • Hipertansiyon
50-200 • Supraventriküler
µg/kg/dk taşiaritmi atağı

Alfa-Beta 5-20 mg
Bloker
Labetolol Trandate t 200 mg 200-600 mg 1-2 mg/kg • Hipertansiyon

Carvedilol Dilatrend t 3.125-50 mg • Kalp yetersizliği
6.25-12.5-25 mg • Hipertansiyon

Vazodilatör+
betabloker
Bucindolol Bextra t • 2x6.25-100 mg • Kalp yetersizliği

• 3x50-200 mg - • Hipertansiyon

Celiprolol Selecor t 1x200-600 mg - • Hipertansiyon
• Angina pektoris

Xameterol Corwin t 2x200 mg - • Kalp yetersizliği

Tablo 20-2. Beta-Adrenerjik Reseptör Blokerlerinin Dozları, İndikasyon ve Yan Etkileri

213

et ki ne de ni ile cid dî he mo di na mik ve ile ti bo zuk -
luk la rı na se bep ola bi lir. 

Uzun sü re dir be ta-ad re ner jik re sep tör blo ke ri
ile te da vi edil mek te olan an gi na pek to ris li has ta -
lar da be ta-blo ker le rin bir den bi re ke sil me si, an gi -

na yı şid det len di re bi lir ve akut mi yo kard in fark tü -
sü ile son la na bi lir. Bu se bep ten be ta-blo ker ler doz -
la rı ted ri cen azal tı la rak ke sil me li dir.

İs tik rar sız (“uns tab le ”) an gi na pek to ris te, alt ta
ya tan me ka niz ma ne olur sa ol sun di ğer ilâç lar ve



ted bir le re ilâ ve ola rak özel lik le yük sek tan si yon -
lu ve ta şi kar di li has ta lar da be ta-ad re ner jik re sep -
tör blo ker le ri nin kul la nıl ma sı ru tin bir te da vi
yön te mi dir. İs tik rar sız an gi na pek to ris te İSA’ sız
be ta-blo ker ler ter cih edil me li dir.

Va ri ant an gi na pek to ris te be ta-ad re ner jik re sep -
tör blo ker le ri et ki siz dir ler, hat ta za rar lı ola bi lir ler.
Bu has ta lar da kal si yum an ta go nist le ri ve nit rat la -
rın kul la nıl ma sı da ha doğ ru dur. Be ta-ad re ner jik re-
 sep tör blo ker le ri, be ta re sep tör le ri blo ke ede rek
al fa-re sep tör le rin nis pi ola rak ha ki mi ye ti ne ve ko-
 ro ner va zos paz mı na ne den olur.

Akut Mi yo kard İn fak tü sü: Be ta-ad re ner jik re sep -
tör blo ker le ri nin in fak tüs ala nı nı da ralt tı ğı ve ven tri -
kü ler arit mi le rin in si den si ni azalt tı ğı bi lin mek te dir.
Bu ne den le son yıl lar da, aşi kâr bir kon trin di kas yon
bu lun ma dı ğı tak dir de, akut mi yo kard in fark tü sü -
nün er ken dö ne min de in tra ve nöz (İV) be ta-blo ker
te da vi si git tik çe ar tan sık lık la kul la nıl mak ta dır. An -
cak be ta-blo ker le rin olum suz ve ön ce den tah min
edi le me yen he mo di na mik yan et ki le ri nin or ta ya çı -
ka bi le ce ği her za man göz önün de bu lun du rul ma lı -
dır. Akut mi yo kard in fark tü sü nün baş lan gı cın dan
iti ba ren ilk dört sa at zar fın da İV yol dan kul la nı lan
bir be ta-blo ke rin ven tri kü ler fib ri las yon ris ki ni
azalt tı ğı ve in fark tüs ala nı nı da % 30’a ka dar ge ri -
let ti ği bil di ril miş tir. Bu amaç la İV prop ra no lol, İV
me top ro lol ya hut İV ate no lol kul la nı la bi lir. Bu has -
ta lar da baş lan gıç ta ki İV be ta-blo ker uy gu la ma sı nı
ta ki ben ağız yo luy la ay nı ilâ ca üç ay sü rey le de vam
edil me si ha lin de ven tri kü ler fib ri las yon ris ki nin ve
mor ta li te nin azal dı ğı gös te ril miş tir. Tİ Mİ II ça lış -
ma sın da trom bo li tik te da vi ye ilâ ve ola rak ve ri len
İV me top ro lo lun has ta la rın prog no zu nu da ha da
dü zelt ti ği göz lem len miş tir. Post-in fark tüs dö nem -
de bir be ta-blo ker (ti mo lol, prop ra no lol, me top ro lol
ve ya ate no lol) ile te da vi ye de vam edil me si nin ani
ölüm ve tek rar la yı cı in fark tüs ris ki ni azalt tı ğı mü şa-
 ha de edil miş tir. Ace bu ta lol ile ya pı lan bir ça lış ma da
da yük sek risk li pos tin fark tüs has ta la rın da to tal
mor ta li te ve vas kü ler mor ta li te nin azal dı ğı gös te ril -
miş tir. İSA ’lı bir be ta-blo ker olan ox pre no lol ile ya -
pı lan bir ça lış ma da prog noz ba kı mın dan ilâ cın
et ki siz ol du ğu so nu cu na va rıl mış tır. Bu ça lış ma la rın
ışı ğı al tın da an gi na pek to ris, hi per tan si yon ve ven-
 tri kü ler arit mi si olan post-in fark tüs has ta la rın da be -
ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri di ğer ilâç la ra ter cih
edil me li dir.

Ses siz Mi yo kard İs ke mi si: Ses siz mi yo kard is ke -
mi si nin prog noz ba kı mın dan öne mi aşi kâr ko ro ner
kalp ye ter siz li ği be lir ti le ri olan has ta lar dan fark lı
de ğil dir. Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri nin ses-
 siz mi yo kard is ke mi si hec me le ri nin süresi ni ve sa -
yı sı nı azalt mak ta kal si yum an ta go nist le ri ne gö re
da ha et ki li ol du ğu gös te ril miş tir.

Hi per tan si yon: Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker -
le ri, hi per tan si yon te da vi sin de yay gın ola rak kul-
 la nı lan ilk ba sa mak ilâç la rı ara sın da yer
al mak ta dır. Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri nin
aşa ğı da ki me ka nizm lar ile kan ba sı ncı nı azal tır:
a) Kalp atım sa yı sı nın azal ma sı, b) Kalp de bi si nin
düş me si, c) Plaz ma re nin ak ti vi te si nin in hi bis yo -
nu, d) Pre si nap tik be ta-ad re ner jik re sep tör le re et -
ki ile no rad re na lin sa lı nı mı nın azal tıl ma sı, e)
Ve no mo tor to nu sun azal ma sı, f) Plaz ma hac mi -
nin azal ma sı, g) Ba ro re sep tör du yar lı lı ğı nın azal-
 ma sı ya hut ye ni den ayar lan ma sı, h) Eg zer siz ve
stres es na sın da ka te ko la min le re kar şı va zop res -
sor ce va bın azal ma sı, j) ISA ’lı be ta-blo ker le rin pe -
ri fe rik vas kü ler di ren ci azalt ma sı ve k) San tral
si nir sis te mi ne et ki le ri. 

Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri, an ti hi per -
tan sif ola rak, genç ler de yaş lı lar dan, be yaz lar da
zen ci ler den da ha et ki li dir ler. Plaz ma re nin ak ti -
vi te si yük sek, sem pa ti ko-ad re ner jik sis te mi hi pe -
rak tif, hi per ki ne tik ve la bil hi per tan si yon lu
has ta lar, be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri ile te-
 da vi ye da ha iyi ce vap ve rir ler. Ven tri kül fonk si -
yon la rı nor mal hi per tan dü has ta la rın da bu
ilâç lar la te da vi ye iyi ce vap ver dik le ri bi lin mek te -
dir. Hi per tan si yon la bir lik te ko ro ner kalp has ta lı -
ğı ve ya kar di yak arit mi le ri bu lu nan has ta lar da
be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri ilk ter cih edi le-
 cek ilaç lar dır. Hi per tan si yon ve ank si ye te sen dro -
mu (tre mor, ter le me, ta şi kar di) bu lu nan
has ta lar da be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri çok
et ki li dir ler. An ti hi per tan sif ola rak se çi le cek bir
be ta-blo ke rin uzun et ki li ve kar di yo se lek tif ol ma -
sı, ka ra ci ğer de me ta bo li ze ol ma yan, yağ da eri -
me yen, plaz ma pro te in le ri ne bağ lan ma ora nı
dü şük ve ak tif me ta bo li ti bu lun ma yan bir ilâç ol-
 ma sı, te da vi ba şa rı sı nı art tı rır. Bu na rağ men, be -
ta-blo ker ler ler le te da vi edi len has ta la rın % 30-40’ı
te da vi ye ce vap ver mez. Bu tak tir de be ta ad re ner -
jik re sep tör blo ker le ri di ğer an ti hi per tan sif ler le
(di üre tik ler, dihy drop yri ne tü rü kal si yum ka nal
blo ker le ri ve di ğer an ti hi per tan sif ler) kom bi ne
kul la nı la rak an ti hi per tan sif te da vi nin ba şa rı ora -
nı art tı rı la bi lir. Fe ok ro ma si to ma ya bağ lı hi per -
tan si yo nun te da vi sin de be ta-blo ker ler tek ba şı na
kul la nıl ma ma lı, bir al fa-blo ker ile bir lik te ve ril -
me li dir, ak si hal de al fa-ad re ner jik re sep tör le rin
ha ki mi ye ti so nu cu cid dî hi per tan sif kriz ler mey-
 da na ge le bi lir. Fe ok ro ma si to ma da bir al fa ve be -
ta-blo ker olan la be ta lol tek ba şı na kul la nı la bi lir.
Be ta-blo ker ve clo ni di nin bir lik te kul la nıl dı ğı va -
ka lar da clo ni di nin bir den ke sil me si nin, al fa sti -
mülas yo nu nun ha kim kıl ma sı so nu cu, bir
hi per tan sif kri ze ne den ola bi le ce ği ha tır da tu tul -
ma lı dır.

Arit mi ler: Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri nin,
kal bin elek tro fiz yo lo jik özel lik le ri üze ri ne iki esas
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et ki si var dır. Bun lar dan bi rin ci si be ta-ad re ner jik
re sep tör le rin blo ka jı dır. Böy le ce, ad re ner jik sti mü -
las yo nun in hi bis yo nu pa ce ma ker hüc re le rin de
mem bran ak si yon po tan si ye li eğ ri si nin IV. fa zı nın
eği mi ni azal ta rak, si no-at ri yal dü ğüm den ve ek to -
pik odak lar dan sti mu lus çı kı şı nı ya vaş la tır, ya ni
oto ma ti si te yi azal tır. Bu ne den le, mi yo kard in fak -
tü sü, di gi ta lis ze hir len me si, hi per ti ro idi gi bi oto -
ma ti si te ar tı şı ze mi nin de arit mi le rin oluş tu ğu
du rum lar da or ta ya çı kan arit mi ler be ta-ad re ner jik
re sep tör blo ker te da vi si ne iyi ce vap ve rir ler. Be ta-
ad re ner jik re sep tör blo ker le ri nin ikin ci an ti-arit mik
et ki si, bu ilâç la rın mem bran sta bi li ze edi ci (qu ini -
di ne ’in et ki si ne ben zer) fa ali ye ti dir. Yük sek doz -
lar da ilâç kul la nı la rak, de ney sel ola rak gös te ril miş
olan bu et ki nin kli nik te öne mi yok tur. Be ta-ad re -
ner jik re sep tör blo ker le ri, sup ra ven tri kü ler (sinüs
ta şi kar di si, at ri yal ta şi kar di, at ri yal flut ter, at ri yal
fib ri las yon) ve ven tri kü ler (eks tra sis tol ler, ven tri -
kü ler ta şi kar di ve ven tri kü ler fib ri las yon) ta şi-arit -
mi le rin te da vi si ve pro fi lak si sin de yay gın ola rak
kul la nıl mak ta dır.

Bir be ta-ad re ner jik re sep tör blo ke ri olan so ta lol,
ay rı ca Sı nıf III an ti-arit mik özel lik le re de sa hip tir.
Bu se bep ten, so ta lo lun an ti-arit mik ilâç lar ara sın da
özel bir ye ri var dır ve di ğer be ta-blo ker ler den tü -
mü ile ay rı de ğer len di ril me li dir (Ba kı nız: An ti-arit -
mik ilâç lar). Be ta-blo ker ler arit mi le rin âcil
te da vi sin de in tra ve nöz yol dan kul la nıl dık la rı tak -
dir de, has ta nın mo ni tör al tın da iz len me si ge rek li -
dir. Çok kı sa et ki li (plaz ma ya rı lan ma öm rü 9
da ki ka) be ta-blo ker olan es mo lol, bu ba kım dan di -
ğer le ri ne oran la da ha em ni yet le kul la nı la bi lir.

Kalp Ye ter siz li ği: Kalp ye ter siz li ği nin pa to ge ne -
zin de önem li me ka niz ma lar dan bi ri sem pa ti ko -
ad re ner jik sis te min ak ti vas yo nu dur. Sem pa ti ko-
ad re ner jik sis te min ak ti vas yo nu so nu cu açı ğa çı -
kan ve plaz ma dü ze yi yük se len no rad re na lin,
baş lan gıç ta inot ro pi yi art tı ra rak kal bin ça lış ma sı -
nı des tek ler. Kalp ye ter siz li ğin de bu sis te min kro-
 nik sti mü las yo nu, baş lan gıç ta ki he de fi ni aşa rak
pe ri fe rik va zo kons trik si yo na, sod yum tu tul ma sı -
na, ven tri kü ler ha cim ve ba sınç la rın art ma sı na,
kar di yak hi per tro fi ve mi yo kard is ke mi si ne ne -
den olur. Kar di yak arit mi le ri pro vo ke eder, kalp
atım sa yı sı nı art tı rır ve di ğer nö ro hor mo nal sis-
 tem le ri uya ra rak kalp ye ter siz li ği nin iler le me si ne
yol açar. Ay rı ca, no rad re na lin bü yü me fak tör le -
ri ni uya ra rak ve ok si da tif stre si art tı ra rak apop-
 to si si baş la ta bi lir. Sem pa ti ko-ad re ner jik sis te min
kro nik sti mü las yo nu ile or ta ya çı kan bu za rar lı et -
ki le ri α1, β1 ve  β2 re sep tör ler ara cı lı ğı ile ger çek le -
şir. Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri sem pa tik
sis te min bu za rar lı et ki le ri ni blo ke eder ler. Kalp
ye ter siz li ği nin te da vi sin de et ki li ol du ğu gös te ri -
len be ta-blo ker ler, β1–se lek tif olan bi sop ro lol ve
me top ro lol ile β1-, β1- ve α1- ad re ner jik re sep tör le -

ri blo ke eden car ve di lol dur. Be ta-blo ker ler, bir
kon trin di kas yon bu lun ma dı ğı tak dir de, sta bil
olan bü tün kalp ye ter siz li ği va ka la rın da kul la nıl -
ma lı dır lar. 

Akut sol kalp ye ter siz li ğin de ve ağır kon jes tif
kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da be ta-blo ker te-
 da vi si ne baş lan ma ma lı dır. Has ta lar, di üre tik, an ji -
yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi tö rü,
di gi ta lis gi bi ilâç lar la sta bi li ze edil dik ten son ra, be -
ta-blo ker te da vi si  ek len me li dir. Kalp ye ter siz li ğin -
de be ta-blo ker te da vi si ne dai ma kü çük doz lar da
baş lan ma lı, doz 1-2 haf ta lık ara lar la ted ri cen art tı rı -
la rak he def ilâç mik ta rı na ula şıl ma lı dır.

Kalp ye ter siz li ğin de be ta-blo ker ile ya pı lan te -
ra pö tik ça lış ma lar, bu ilâç la rın to tal mor ta li te ve
anî ölüm üze ri ne olan olum lu et ki le ri nin bir “sı -
nıf et ki si ” ol ma dı ğı nı gös ter miş tir (Ay rın tı lı bil gi
için ba kı nız: Kalp Ye ter siz li ği nin Te da vi si).

Kar di yo lo ji de Di ğer Kul la nım Alan la rı

Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le rin kul la nıl dı ğı
di ğer kar di yo vas kü ler has ta lık lar kı sa ca aşa ğı da
sı ra lan mış tır.

Hi per tro fik Obs trük tif Kar di yom yo pa ti: Be ta-
ad re ner jik re sep tör blo ker le ri hi per tro fik obs -
trük tif kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da has ta la rın
arit mi, disp ne, an gi na pek to ris ve sen kop gi bi
semp tom la rı kon trol al tı na al mak ta ol duk ça et ki -
li dir.

Mit ral Ka pak Pro lap su su: Bu has ta lar da gö rü le -
bi len gö ğüs ağ rı sı ve ven tri kü ler arit mi le ri azalt-
 ma da et ki li ola bi lir ler.

Dis se kan Aort Anev riz ma sı: Be ta-ad re ner jik re-
 sep tör blo ker le rin, dis se kan aort anev riz ma sı nın
te da vi sin de çok önem li yer le ri var dır. Has ta lı ğın
hi pe ra kut fa zın da İV yol dan kul la nı lan bir be ta-
ad re ner jik re sep tör blo ke ri (prop ra no lol, me top -
ro lol) kalp atım sa yı sı nı ve kal bin kon trak ti li te si ni
azal ta rak ve kan ba sın cı nı dü şü re rek dis sek si yo -
nu nun iler le me si ne en gel olur. Has ta is tik rar lı bir
du ru ma gel dik ten son ra te da vi ye oral yol dan de -
vam edi lir.

Kon je ni tal Uzun QT sen dro mu: Bu çok de fa sa -
ğır lık, sen kop ve ani ölüm ile bir lik te gö rü lür. Be -
ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri (prop ra no lol
gi bi) bu sen drom da gö rü len sen kop ve arit mi le ri
azal tır lar ve ani ölü mü en gel le ye bi lir ler.

Sol Ven tri kül Hi per tro fi si nin Ge ri le me si: Sol
ven tri kül hi per tro fi si kar di yo vas kü ler mor bi di te
ve mor ta li te ba kı mın dan ba ğım sız bir risk fak tö -
rü dür. Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri, hi per -
tan si yon lu has ta lar da tes bit edi len sol ven tri kül
hi per tro fi si ni ge ri le te bi lir ve has ta prog no zu na
olum lu et ki ya pa bi lir ler.
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Fal lot Tet ra lo ji si: Be ta-blo ker ler, sağ ven tri kül
kon trak ti li te si ni azal ta rak, şid det li hi pok sik hec -
me le ri ve hi per si ya no tik kriz le ri azal tır lar. Ame -
li yat ön ce si, uzun sü re li be ta-blo ker kul la nı mı
hi pok sik hec me le ri ön le mek te çok ya rar lı olur.

Mit ral Dar lı ğı: Sinüs rit min de bu lu nan mit ral dar-
 lı ğı va ka la rı na da, is ti ra hat te ve eg zer siz es na sın da
kalp atım sa yı sı nın azal tıl ma sı, di yas to lik do luş za-
 ma nı nı uza ta rak, has ta la rın efor to le ran sı nı art tı rır.
Kü çük doz lar da kul la nı lan be ta-ad re ner jik re sep -
tör blo ker le rin den bu amaç la ya rar la nı la bi lir.

Be ta-Ad re ner jik Re sep tör Blo ker le ri nin
Kar di yo vas kü ler Has ta lık Dı şın da
Kul la nıl ma sı

Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri, kar di yo vas kü -
ler has ta lık lar dı şın da, nö rop si ki yat rik has ta lık lar
(mig ren pro fi lak si si, ai le vi tre mor, ank si ye te sen -
dro mu, de li ri um tre mens, su ba rak no idal ka na ma),
en dok rin has ta lık lar (ti re otok si koz, hi per pa ra ti ro -
idizm), gas tro-in tes ti nal has ta lık lar (por tal hi per -
tan si yon ve gas tro-in tes ti nal ka na ma) ve glo kom da
kul la nı lır lar.

Be ta-Ad re ner jik Re sep tör Blo ker le ri nin
Yan Et ki le ri

Bu ilâç la rı bel li baş lı yan et ki ler Tab lo 20-3’de ve -
ril miş tir. Has ta la rın dik kat li bir şe kil de mu aye -
ne si, iyi bir anam nez alın ma sı ve bu na gö re,
uy gun bir be ta-ad re ner jik re sep tör blo ke ri se çi mi
yan et ki ler den ko run ma ya yar dım cı olur. Özel lik -
le yaş lı lar da, far ma ko ki ne tik özel lik ler göz önün -
de bu lun du ru la rak, be ta-blo ker ler ile te da vi ye
kü çük doz lar da baş lan ma lı dır. 

Hi per li pi de mi li va ka lar da, li pid pro fi li üze ri -
ne olum suz et ki si bu lun ma yan ISA ’lı ya hut se lek-
 tif be ta-blo ker ler ter cih edi le bi lir. Si ga ra içen ler de
ve ha fif bron ko-obs trük tif bo zuk lu ğu olan lar da,
yan et ki ler den ko run mak ama cıy la, se lek tif ya hut
ISA ’lı be ta-blo ker ler de ne ne bi lir. 

Ka ra ci ğer has ta lı ğı bu lu nan lar da yağ da eri -
me yen ve ka ra ci ğer de me ta bo li ze ol ma yan lar
(ate no lol, na do lol, so ta lol, pin do lol) kul la nıl ma -
lı dır. 

Böb rek ye ter siz li ğin de, va zo di la ta tör et ki si
kuv vet li bir be ta-blo ker (pin do lol) kul la nıl ma lı,
ya hut kul la nı la cak ilâ cın do zu uy gun şek li de
azal tıl ma lı dır.

İn sü li ne ba ğım lı di abe tes mel li tus lu va ka lar da
se lek tif be ta-blo ker ler (ate no lol, me top ro lol) ter cih
edil me li dir. 

Ha fif pe ri fe rik vas kü ler bo zuk lu ğu olan lar da
da va zo di la ta tör et ki li (ISA ’lı) be ta-blo ker ler ter cih
edil me li dir.

İm po tans, yor gun luk, gör me hal lü si nas yon la rı
be ta-blo ke ri de ğiş tir mek le, dep res yon, ka bus ve

hal lü si nas yon lar yağ da eri me yen bir be ta-blo ker
kul lan mak la gi de ri le bi lir. 

Ge be ler de be ta-blo ker ler kul la nı la bi lir, an cak
ye ni do ğan da vi tal be lir ti le ri dep res yo na uğ ra ta -
bi le ce ği, ge be lik sı ra sın da ute rus kon trak si yo nu -
na se bep ola bi le ce ği ha tır da tu tul ma lı dır. Ne den
ola rak, be ta-blo ker le re bağ lı fe tal ge liş me ge ri li ği
va ka la rı bil di ril miş tir. Ge be ler de en çok de nen -
miş be ta-blo ker ler ate no lol ve la be ta lol dür. 

Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri SA ve AV
dü ğüm le ri in hi be eden di ğer ilaç lar la (ve ra pa mil,
dil ti azem, di gi ta lis, an ti-arit mik ilaç lar) bir lik te kul-
 lan mak tan ka çın ma lı dır.

Be ta-Ad re ner jik Re sep tör Blo ker le ri nin
Kon trin di kas yon la rı

Bu grup ta ki ilâç la rın kon trin di kas yon la rı Tab lo 20-
4’de gös te ril miş tir.

Bun la ra ila ve ola rak ha fif bron ko-obs trük tif ak-
 ci ğer has ta lı ğı, de kom pan se kalp ye ter siz li ği, kar di -
yo me ga li, va ri ant an gi na pek to ris, psi ki yat rik
bo zuk luk lar, so ğuk eks tre mi te ler ve na bız sız lı ğa
se bep olan du rum lar, in sü li ne ba ğım lı di abe tes
mel li tus ve böb rek ye ter siz li ği be ta-blo ker le rin nis -
bi kon trin di ke ol duk la rı du rum lar dır.

İlâç Et ki le şim le ri: Ci me ti di ne prop ro na lo lün plaz -
ma ya rı lan ma öm rü nü uza tır, bu ne den le prop ro -
na lol do zu uy gun şe kil de azal tıl ma lı dır. Ve ra pa mil,
dil ti azem, di gi ta lis, be ta-blo ker le rin sinüs ve AV dü -
ğüm üze ri ne olan in hi be edi ci et ki le ri ni art tı rır lar.
Bu ne den le bu ilâç la rı bir lik te kul lan mak tan sa kın -
ma lı dır. Ve ra pa mil ay rı ca, me top ro lo lun plaz ma
dü ze yi ni art tı ra bi lir. Be ta-ad re ner jik blo ker ile clo -
ni di ne ’nin bir lik te kul la nıl dı ğı va ka lar da, clo ni di -
ne ’in bir den bi re ke sil me si, hi per tan sif bir kri ze
se bep ola bi lir. Prop ra no lol al mak ta olan has ta lar da
li do ca ine kul la nıl dı ğı tak dir de, li do ca ine’ nin plaz -
ma dü ze yi bek le ni len den yük sek ola ca ğın dan yan
et ki le ri or ta ya çı ka bi lir. Re ser pi ne sem pa tik blo ka jı
art tı rır. Ri fam pi cin ve si ga ra iç me be ta-blo ker le rin
me ta bo liz ma sı nı hız lan dı rır. Qu ini di ne be ta-blo -
ker le rin ne ga tif inot ro pik et ki si ni, ami oda ro ne ise
ne ga tif kro not ro pik et ki si ni art tı rır. Di ğer an ti hi -
per tan sif ler de ol du ğu gi bi, in do met ha cin be ta-blo -
ker le rin an ti hi per tan sif et ki si ni azal tır.

KKaall  ssii  yyuumm  AAnn  ttaa  ggoo  nniisstt  llee  rrii

Kal si yum an ta go nist le ri, hi per tan si yon ve an gi na
pek to ris te da vi sin de kul la nı lan stan dart ilâç lar
ara sın da yer alır lar. Kal si yum an ta go nist le ri ya -
hut kal si yum ka nal blo ker le ri, kal si yum ka nal la -
rın dan hüc re içi ne doğ ru kal si yum gi ri şi ni blo ke
eder ler. Bu et ki le ri ni düz kas ve mi yo kard hüc re -
le rin de gös te rir ler. So nuç ta, va zo di la tas yon, ne -
ga tif inot ro pik, ne ga tif kro not ro pik ve ne ga tif
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Kardiyovasküler Yan Etkiler • Konjestif kalp yetersizliği.
• Sinüs bradikardisi
• Atriyoventriküler bloklar.
• Periferik vasküler spasm, Raynaud fenomeni
• Koroner arter spasmı

Pulmoner yan etkiler • Bronkospasm 
• Asthma bronchiale

Merkezî sinir sistemi bozuklukları • Şiddetli depresyon
• Kabus 
• Hallüsinasyon
• Uykusuzluk
• İmpotens

Hipoglisemi ve hiperglisemi • İnsülinin hipoglisemik etkisinin artması sonucu hipoglisemi
• İnsülin duyarlılığının bozulmasına bağlı hiperglisemi
• Hipoglisemi belirtilerinin (taşikardi) maskelenmesi

Dislipoproteinemi • Hipertrigliseridemi
• HDL-kolesterolün düşmesi

Gastrointestinal • Bulantı, kusma
• Konstipasyon ve karın şişliği
• Diare

Hematolojik yan etkiler • Purpura
• Agranülositoz

Genel • Yorgunluk, halsizlik

Okülomukokütanöz sendrom Karakteristik bir immun reaksiyon olup, gözler, mukozalar, membranlar ile
deride meydana gelen ciddî fibrotik değişiklikler; peritoneal ve retroperitoneal 
fibrosis, Peyroni hastalığı v.s. ile teşhis edilebilir. Anti-nükleer antikor çok
defa pozitiftir.

Tablo 20-3. Beta-Adrenerjik Reseptör Blokerlerinin Başlıca Yan Etkileri

dro not ro pik et ki mey da na ge ti rir ler. Da ha ön ce
kal si yum an ta go nist le ri nin ya vaş kal si yum ka nal-
 la rı nı blo ke et ti ği zan ne dil mek te idi. Bu gün ise en
az iki kal si yum ka na lı nın bu lun du ğu bi lin mek te -
dir. Da ha ön ce var lı ğı ka bul edi len ya vaş kal si -
yum ka na lı ye ri ne ha len “L-ti pi kal si yum ka na lı ”
de yi mi kul la nıl mak ta dır. Ye ni ta rif edi len di ğe ri
ise ”T-ti pi ka na l” dır. Bu so nun cu ka nal özel lik le
sinüs dü ğü mü ve AV dü ğü mün de po la ri zas yo -
nun da rol oy na mak ta dır.

Kal si yum an ta go nist le ri kim ya sal ya pı ba kı -
mın dan üç grup ta top la nır lar:
1. Pa pa ve ri ne gru bu: Ve ra pa mil, gal lo pa mil, ti -

apa mil 

2. Ben zot hi aze pi ne gru bu: Dil ti azem 
3. Dihy drop yri di ne gru bu: Ni fe di pi ne, nit ren di -

pi ne, ni car di pi ne, is ra di pi ne, am lo di pi ne, fe lo -
di pi ne, ni mo di pi ne, ni sol di pi ne, ni lu di pi ne

Kim ya sal ba kı mın dan bu grup la ra gir me yen
di ğer bir kal si yum an ta go nis ti de bep ri dil dir.

Kal si yum ka nal blo ker le ri nin far ma ko ki ne tik
özel lik le ri ve in di kas yon la rı Tab lo 20-5’de gös te -
ril miş tir.

Ve ra pa mil (İsop tin dra je 40 mg, İsop tin KKH film
tab let 120 mg, İsop tin SR film tab let 240 mg, İsop -
tin amp. 5 mg): Ve ra pa mil kal si yum an ta go nist le -
ri nin pro to ti pi olup, ilk de fa 1963 yı lın da kli nik te
kul la nıl ma ya baş lan mış tır. Ön ce an ti-an gi nal, da ha
son ra bu na ilâ ve ten an ti hi per tan sif ola rak kul la nı -
lan ve ra pa mi lin sup ra ven tri kü ler arit mi le re olan et -
ki si de keş fe dil dik ten son ra kul la nıl ma ala nı çok
ge niş le miş tir. Bir bi ri ni iz le yen kli nik ça lış ma lar ve-
 ra pa mi lin obs trük tif kar di yo mi yo pa ti ler de ve post-
in fark tüs va ka la rın da da ya rar lı et ki le ri ni or ta ya
koy muş tur.

Ve ra pa mil elek tro fiz yo lo jik ola rak, AV dü ğü -
mün üst ve or ta bö lüm le rin de mem bran ak si yon
po tan si ye li ni in hi be ede rek AV dü ğü mün efek tif
ref rak ter pe ri yo du nu uzat ma sı so nu cu at ri yal fib-
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Kardiyovasküler • Ciddi sinüs bradikardisi
hastalıklar • AV bloklar

• Kalp yetersizliği.
• Ciddi periferik arter yetersizliği, 
• Raynaud fenomeni.

Pulmoner • Astma bronchiale
hastalıklar • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Merkezi sinir • Ciddi mental depresyon
sistemi hastalıkları

Tablo 20-4. Beta-Adrenerjik Reseptör Blokerlerinin
Kontrindikasyonları



Jenerik Absorp- Biyoya Yarılanma Vücuddan Kalp Periferik Doz İndikasyon
İsim siyon % rarlılık % Ömrü Atılım hızı vasküler

(saat) Yolu direnç

Verapamil 90 20-35 3-7 Karaciğer, Oral: 3x40-120 • Hipertansiyon (SR)
ilk geçiş ↓ ↓↓ mg/gün • Angina pectoris

SR: 1x120-480 • Koroner spazm
mg/gün • Supraventriküler 
İV: 0.075-0.15 taşi-aritmiler
mg/kg • Verapamile duyarlı 

ventriküler taşikardi
• Hipertrofik
kardiyomiyopati

Diltiazem 80-90 40-70 3.5-7 Karaciğer, ↓ ↓ Oral: 3x30 • Hipertansiyon (SR)
böbrek � mg/gün • Angina pektoris 

SR: 2x60-180 • Koroner spazm (PO)
mg/gün • Supraventriküler
İV: 0.25 mg/kg taşi-aritmiler
bolus, sonra
5-15 mg/saat

Nicardipine 100 30 2-4 Karaciğer, ↑ ↓↓↓ Oral: 3x240 • Hipertansiyon
ilk geçiş � mg/gün • Angina pectoris

SR: 2x30-60
mg/gün
İV: 3-15 mg/saat 

Nifedipine 90 65-85 2-5 Karaciğer, ↑↑ ↓↓↓ Oral: 3x10-30 • Hipertansiyon (SR)
ilk geçiş �� ��� mg/gün • Angina pectoris

SR: 1x90 • Koroner spazm
mg/gün

Amlodipine 90 60-90 30-50 Karaciğer 0 ↓↓↓��� 1x2.5-10 • Hipertansiyon
mg/gün • Angina pectoris

• Koroner spazm

Felodipine 90 20 11-16 Karaciğer, ↑ ↓↓↓ 1x2.5-10 • Hipertansiyon
ilk geçiş � ��� mg/gün

İsradipine 90 25 8 Karaciğer, 0 ↓↓↓ 2x2.5-10 • Hipertansiyon
ilk geçiş mg/gün

Nisoldipine - 5 7-12 Karaciğer 0 ↓↓↓��� 1x10-40 • Hipertansiyon
mg/gün • Angina pectoris

SR: Slow relase, yavaş salınımlı, 

Tablo 20-5. Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Farmakokinetik Özellikleri ve İndikasyonları

 ril las yon ve at ri yal flut ter da ven tri kü ler ce va bı nı
ya vaş la tır. He mo di na mik ola rak ve ra pa mil pe ri fe -
rik ar te ri yo ler di la tas yon ile bir lik te mi yo kard kon-
 trak ti li te si ni azalt mak su re ti ile et ki ya par. Bu
se bep ten, ve ra pa mi lin et ki si ile pe ri fe rik ar te ri yel
va zo di la tas yo na bağ lı ola rak kalp de bi sin de ve sol
ven tri kül ejek si yon frak si yo nun da bir ar tış mey-
 da na gel mez. Ve ra pa mi lin si nüs dü ğü mü üze ri ne
ha fif bir in hi be edi ci et ki si var dır, fa kat pe ri fe rik
va zo di la tas yon ne de niy le, kalp atım sa yı sın da
önem li bir de ği şik lik gö rül mez.

Far ma ko ki ne tik Özel lik le ri: Oral yol dan ve ri len
ve ra pa mi lin he men ta ma mı emi lir, et ki si iki sa at
zar fın da baş lar ve üç sa at te mak si mu ma va rır. İlk-
ge çiş (“first-pas s”) ka ra ci ğer me ta bo liz ma sı çok
yük sek ol du ğun dan ilâ cın bi yo ya rar lı lı ğı % 10-
20’dir. Ve ra pa mi lin plaz ma eli mi nas yon ya rı öm -
rü 3-7 sa at tir, kro nik kul la nım sı ra sın da bu sü re

uzar, ka ra ci ğer ve böb rek has ta lık la rın da eli mi -
nas yon ya rı öm rü çok uza ya bi lir. Ve ra pa mi lin ka -
ra ci ğer de mey da na ge len ak tif me ta bo li ti
nor-ve ra pa mil dir. Ve ra pa mil ve nor ve ra pa mil %
75 böb rek yo lu ile % 25 de ka ra ci ğer yo lu ile vü-
 cut tan atı lır lar. Ilâç % 87-93 ora nın da plaz ma pro-
 te in le ri ne bağ la nır.

Doz ve Kul la nı mı: Ve ra pa mi lin ağız yo lu ile te-
 da vi do zu 3x40-120 mg/gü n’ dür. Ya vaş sa lı nım lı
(slow-re le ase, SR) pre pe rat lar la te da vi de 1-2x240
mg/gün kul la nı la bi lir. Yaş lı lar da, ka ra ci ğer ve
böb rek has ta lı ğı bu lu nan lar da bu doz lar uy gun
şe kil de azal tıl ma lı dır. 

Ilâ cın İV kul la nı mı has ta ha ne de dik kat li kon-
 trol al tın da ya pıl ma lı dır. Ve ra pa mil İV yol dan 5–
10 mg (0.1-0.15 mg/kg) do zun da bo lus şek lin de 1
da ki ka zar fın da zer ke di lir ve ge re kir se bu doz 10
da ki ka son ra tek rar la nır. So nuç alın dı ğı tak dir de
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0.005 mg/kg/dk şek lin de in füz yo na ge çi lir, bu na
30-60 da ki ka de vam edi lir. Da ha ön ce be ta-ad re -
ner jik re sep tör blo ke ri, di gi ta lis, di sop yra mi de
kul lan mış olan lar da, mi yo kard ye ter siz li ği ya hut
hi po tan si yon teh li ke si bu lu nan lar da bo lus ve in-
 füz yon do zu azal tıl ma lı dır.

İn di kas yon la rı: Kar di yo lo ji nin he men her ala nın -
da kul la nı lan bir ilaç tır. Ve ra pa mil is tik rar lı ve  is-
 tik rar sız an gi na pek to ris, va ri ant an gi na pek to ris
ve ses siz mi yo kard is ke mi si te da vi sin de tek ba şı -
na ya hut nit rat lar la bir lik te kul la nı la bi lir.  

Pa rok sis mal sup ra ven tri kü ler ta şi kar di le rin İV ve-
 ra pa mil ile te da vi si, va ka la rın % 75’in de sinüs rit-
 mi ne dö nü şü sağ la mak ta dır. Ta şi kar di nük sü nün
pro fi lak si sin de de ve ra pa mil en az di gok sin ya hut
prop ra no lol ka dar et ki li ol mak ta dır. Hız lı ven tri kü -
ler ce vap lı at ri yal fib ril las yon da ve ra pa mil ven tri -
kül ce va bı nın sa yı sı nı azalt mak ama cıy la kul la nı lır.
Ay nı et ki at ri yal flut ter için de söz ko nu su dur. Te -
tik le nen oto ma ti si te ye bağ lı eg zer siz sı ra sın da or ta -
ya çı kan idi yo pa tik ven tri kü ler ta şi kar di le rin
ve ra pa mi le iyi ce vap ver di ği bil di ril miş tir. 

Ha fif-or ta de re ce de hi per tan si yon te da vi sin -
de ve ra pa mil te da vi si et ki li ola rak kul la nıl mak -
ta dır. Ve ra pa mil ile mo no te ra pi nin ba şa rı sı nın %
45-90 ara sın da de ğiş ti ği bil di ril mek te dir. Ve ra pa -
mil di üre tik ler le ya hut di ğer uy gun an ti hi per tan -
sif ler le kom bi ne edil di ği tak dir de te da vi nin
ba şa rı sı ar ta bi lir. 

Hi per tro fik obs trük tif kar di yo mi yo pa ti le rin te da vi -
sin de ve ra pa mil en çok de nen miş olan kal si yum an-
 ta go nis ti dir. Bu ilâç su ba or tik gra di en ti azalt mak ta
ve eg zer siz to le ran sı nı art tır mak ta dır. An cak is ti ra -
hat ha lin de sol ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı faz la olan
va ka lar da prop ra no lol ya hut di sop yra mi de ’nin et -
ki le ri nin da ha iyi ol du ğu bil di ril mek te dir. Ve ra pa -
mi lin, bu has ta lar da, sol ven tri kül di yas to lik
dis fonk si yo nu nu dü zelt ti ği de gös te ril miş tir. 

Yan Et ki le ri ve Kon trin di kas yon la rı: Ve ra pa mi lin
yan et ki le ri na dir olup, baş lı ca la rı baş ağ rı sı, yüz -
de kı za rık lık, baş dön me si, or tos ta tik hi po tan si -
yon, ayak lar da şiş me ve ka bız lık tır. Bun lar
ara sın da en sık ka bız lı ğa rast la nıl mak ta dır. Çok
na di ren diş et le rin de ve yüz de ağ rı, he pa to tok si si -
te gö rü le bi lir. İlâ cın ne ga tif inot ro pik et ki si ne de ni
ile kalp ye ter siz li ği, sinüs dü ğü mü, AV dü ğüm ve
ile ti sis te mi ne ne ga tif kro not ro pik ve ne ga tif dro -
not ro pik et ki le ri ne de ni ile si nüs dis fonk si yo nu ve
de ği şik de re ce de AV blok la ra rast la nı la bi lir. Ve ra -
pa mi lin baş lı ca kon trin di kas yon la rı, has ta sinüs
sen dro mu, AV blok ve kalp ye ter siz li ği dir. Ak se -
su ar yol dan an teg rad ile ti li at ri yal fib ri las yon ile
komp li ke WPW sen dro mun da ve ra pa mi lin tek
başı na kul la nıl ma sı, at ri yal fib ri las yo nun da ha da
hız lan ma sı na ve ven tri kü ler fib ri las yon la son lan -
ma sı na ne den ola bi lir.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şim: Ve ra pa mil da ha ön ce be -
ta-ad re ner jik re sep tör blo ke ri, di gi ta lis, qu ini di ne
ya hut di sop yra mi de kul la nan lar da özel lik le, İV
yol dan ve ril me me li dir. Bu nun la be ra ber, has ta yı
ya kın dan kon trol et mek kay dıy la, an gi na pek to ris
ve hi per tan si yon ile sup ra ven tri kü ler ta şi kar di le -
rin pro fi lak si sin de ve ra pa mi lin bir be ta-ad re ner jik
re sep tör blo ke ri kom bi ne edi le bi lir.

Di gok sin ve ve ra pa mil bir lik te kul la nıl dık la rı
tak tir de, di gok si nin böb rek yo lu ile atıl ma sı nın
azal ma sı na bağ lı ola rak plaz ma di gok sin dü ze yi
yük se lir.

Dil ti azem (Dil ti zem tab let 30-60 mg, Dil ti zem-
SR tab let 90-120 mg; Dil ti zem amp. 25-50 mg):
Dil ti aze min te ra pö tik spek tru mu in di kas yo nu ve
kon trin di kas yon la rı ve ra pa mi le ben zer. An cak,
dil ti aze min sinüs dü ğü mü üze ri ne et ki si, ve ra pa -
mi le nis bet le da ha faz la dır, bu ne den le sinüs rit-
 mi ni da ha çok ya vaş la tır. Bu na kar şı lık
ve ra pa mi lin AV dü ğüm üze ri ne et ki si dil ti aze me
nis bet le da ha be lir gin dir. Di ğer ta raf tan, dil ti aze -
min ne ga tif inot ro pik et ki si, ve ra pa mi le nis pet le
da ha az, ni fe di pi ne gö re da ha faz la dır.

Far ma ko ki ne tik Özel lik le ri: Oral yol dan ve ri len
dil ti aze min % 90’ın dan faz la ab sor be edi lir. Ilâ cın
bi yo ya rar lı lı ğı yak la şık % 45’tir (ilk-ge çiş he pa tik
me ta bo liz ma sı). Ağız yo lu ile alı nan ilâ cın et ki si 15-
30 da ki ka da baş lar, 1-2 sa at te mak si mu ma ula şır.
Dil ti aze min plaz ma eli mi nas yon ya rı öm rü 4-7 sa -
at tir, bu se bep ten ilâ cın gün lük do zu 6-8 sa at te bir
ol mak üze re 3-4 de fa da ve ril me li dir. Dil ti azem ka -
ra ci ğer de de acy ldil ti aze me de ği şir. Bu me ta bo lit
dil ti aze min yak la şık % 40 ak ti vi te si ne sa hip tir. Dil-
 ti aze min % 35’I böb rek ler den, % 65’i gas tro in tes ti -
nal yol dan atı lır.

Doz ve Kul la nı mı: Dil ti aze min gün lük to tal do zu
120-360 mg olup, bu mik tar 3-4 eşit do za bö lü ne -
rek ve ri lir. Ya vaş sa lı nım (SR) for mu gün de iki de-
 fa da (2x60-180 mg/gün) ve ri le bi lir. Dil ti azem İV
yol dan 0.15-0.25 mg/kg do zun da ol mak üze re 2
da ki ka zar fın da zer ke di lir. Dil ti azem İV yol dan,
dik kat li EKG ve kan ba sın cı kon tro lü al tın da ve
has ta ne şart la rın da kul la nıl ma lı dır.

Dil ti aze min in di kas yon ve kon trin di kas yon la rı
ile kli nik kul la nı mı ve ra pa mil de ol du ğu gi bi dir. İla -
cın yan et ki le ri de ve ra pa mi lin yan et ki le ri ne ben-
 zer, an cak kons ti pas yo na da ha sey rek rast la nır.

Ni fe di pi ne: (Ada lat tab let 10 mg, Ada let Cro no
tab let, Kar di lat tab let 10 mg, Kar di lat Re tard Kap-
 sül 20 mg, Ni di lat Kap sül 10 mg): Ni fe di pi ne di-
hy drop yri di ne tü rü kal si yum an ta go nist le ri nin
ilk ve en yay gın kul la nı lan tem sil ci si dir. Ni fe di -
pi ne ve di ğer dihy drop yri di ne ’ler kuv vet li ar te ri -
yo ler va zo di la ta tör ler dir. Bu ilâç la rın AV dü ğüm
üze ri ne et ki le ri ih mal edi le bi lir, ne ga tif inot ro pik
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et ki le ri ise za yıf tır. Ni fe di pi ne in de ney sel ola rak,
ko ro ner ar ter le rin düz kas la rın üze ri ne di la ta tör
et ki si ve ra pa mi le gö re 10-12 mis li da ha faz la ol-
 ma sı na rağ men, in vi vo, bu et ki far kı da ha az dır.

Far ma ko ki ne tik Özel lik le ri: Ağız yo lu ile ve ri len
ni fe di pi ne ’in he men he men ta ma mı emi lir, ilâ cın
hi po tan sif et ki si 20 da ki ka zar fın da baş lar, plaz ma
ya rı lan ma öm rü yak la şık 3 sa at tir, et ki sü re si 4-8
sa at tir. Ya vaş sa lı nım (SR) form la rın da, ni fe di pi -
ne ’in plaz ma ya rı lan ma öm rü 5-11 saa te ula şır. Ilâç
sub lin gu al kul la nıl dı ğı tak dir de, hi po tan sif et ki 5
da ki ka zar fın da baş lar, bu ne den le akut hi per tan -
si yon kriz le rin de sub lin gu al ni fe di pi ne sık kul la -
nı lan bir te da vi şek li dir. Do la şı ma ka rı şan
ni fe di pi ne nin ta ma mı ka ra ci ğer de inak tif me ta bo -
lit le re de ği şir (ilk-ge çiş me ta bo liz ma sı). Bu me ta -
bo lit le rin hep si böb rek yo lu ile atı lır. Ka ra ci ğer
ye ter siz li ğin de ve yaş lı lar da ni fe di pi ne do zu azal -
tıl ma lı dır. Böb rek ye ter siz li ğin de ni fe di pi ne do zu -
nu azalt ma ya ge rek yok tur. Dihy drop yri di ne
tü re vi kal si yum an ta go nist le ri nin böb rek ler üze ri -
ne de et ki le ri var dır. Âcil kul la nım sı ra sın da akut
nat ri ure si si ya par lar. Bu et ki kro nik kul la nım sı ra -
sın da da de vam ede bi lir. Kal si yum an ta go nist le ri -
nin bu nat ri-üre tik et ki le ri, an ti hi per tan sif
me ka niz ma la rı nın bir kıs mın dan so rum lu ola bi lir.
Bu ilâç lar akut ola rak glo me rü ler fil tras yon mik ta -
rı nı da art tı ra bi lir ler.

Doz ve Kul la nı mı: Ni fe di pi ne ’in ağız yo lu ile te-
 da vi do zu 3x10-30 mg/gü n’ dür. Yaş lı has ta lar da
ani va zo di la tas yon ve hi po tan si yon so nu cu se reb -
ral hi po per füz yo nu ön le mek ama cı ile te da vi ye
da ha kü çük doz lar da baş la ma lı dır. Hi per tan si yon
kriz le rin de sub lin gu al ve ri len 10 mg ni fe di pi ne,
kan ba sın cı nı 20-60 da ki ka da dü şü re bi lir. Ge rek ti -
ğin de bu doz tek rar la na bi lir. 

İn di kas yon la rı: Ge niş bir kul la nım ala nı var dır. İs -
ke mik kalp has ta lı ğı ve hi per tan si yon baş lı ca kul la -
nım alan la rı ol mak la bir lik te özel du rum lar da
dik kat li kul la nı mı ge rek ti rir. Kro nik is tik rar lı an gi -
na pek to ris te ni fe di pi ne ba şa rı ile kul la nı lan bir
ilâç tır. Ni fe di pi ne tek ba şı na kul la nıl dı ğı gi bi ad re -
ner jik blo ker ler ya hut nit rat lar la kom bi ne edi le bi lir.
Ni fe di pi ne ’in bir be ta-blo ker ile kom bi nas yo nu -
nun, tek ba şı na ni fe di pi ne ya hut be ta-blo ker den ve -
ya be ta blo ker ile nit rat kom bi nas yo nun dan da ha
iyi bir an ti-an gi nal et ki sağ la dı ğı bil di ril miş tir. Si ga -
ra içen has ta lar da ni fe di pi ne ’nin si ga ra kul lan ma -
yan la ra gö re da ha az et ki li ol du ğu bil di ril miş tir.
Ko ro ner ar ter spas mı na bağ lı an gi na pek to ris te
(Prinz me tal an gi na sı), ni fe di pi ne ilk ter cih edi len
ilâç lar ara sın da yer alır. Nit rat lar la kom bi ne edil di -
ği tak dir de da ha iyi bir et ki sağ la ya bi lir. 

An ti hi per tan sif ola rak, ni fe di pi ne, be ta-blo -
ker ler, methy ldo pa, ACE in hi bi tör le ri ve di üre tik
ile kom bi ne edi le bi lir. Al fa-blo ker ler (pra zo sin,

do xa zo sin) ile kom bi ne kul la nıl dık la rı tak dir de,
or tos ta tik hi po tan si yo nu ön le mek için doz ayar la-
 ma sı ya pıl ma lı dır. 

Pri mer pul mo ner hi per tan si yon, Ray na ud Sen dro -
mu ve je ne ra li ze skle ro der ma ni fe di pi ne ’nin di ğer
kul la nım alan la rı dır.

Kul la nı mı kı sıt lı du rum lar: İs tik rar sız an gi na pek toris -
te ve mi yo kard in fark tü sü teh di di al tın da bu lu nan
has ta lar da ni fe di pi ne tek ba şı na kul la nıl ma ma lı dır.
Be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri kul lan mak ta
olan has ta nın te da vi sin de ni fe di pi ne ilâ ve edi le bilir.
Bu du rum da üç lü kom bi nas yo na da (be ta-blo ker,
nit ra te ve ni fe di pi ne) gi di le bi lir. Mi yo kard in fark -
tü sü nün er ken dö ne min de ni fe di pi ne kon trin di ke -
dir ve post-mi yo kar di al in fark tüs pro fi lak si sin de
ni fe di pi ne ’nin her han gi bir ya ra rı yok tur. Hi per tro -
fik obs trük tif kar di yo mi yo pa ti de, sol ven tri kül çı -
kış yo lu ba sınç gra di en ti ni art tı ra ca ğı için ni fe di pi ne
tek ba şı na kul la nıl ma ma lı, an cak bir be ta-ad re ner jik
re sep tör blo ke ri (me se la prop ra no lol) ile bir lik te ve -
ril me li dir.

Yan et ki le ri ve Kon trin di kas yon la rı: Pe ri fe rik va-
 zo di la tas yo na bağ lı yüz de kı za rık lık ve yan ma,
baş ta ser sem lik, ba şağ rı sı ve çar pın tı dır. Ba zen
alı nan ni fe di pi ne do zun dan yak la şık 30 da ki ka
son ra, ta şi kar di ye ya hut ko ro ner hi po per füz yo na
bağ lı ola rak gö ğüs ağ rı sı or ta ya çı ka bi lir. Bu yan
et ki ler va ka la rın yak la şık % 5’i nin ilâ cı nın ke sil -
me si ni ge rek ti re bi lir. Va ka la rın yak la şık %10’un -
da pre ti bi al ödem gö rü le bi lir. Bu ödem
pre ka pil ler va zo di la tas yo na bağ lı olup, ilâ cın ke-
 sil me si ni ge rek tir mez. Ni fe di pi ne et ki si ile diü rez
ar tar, bu ne den le, has ta lar nok tü ri den şi kâ yet
ede bi lir ler. Sol ven tri kül dis fonk si yo nu bu lu nan
has ta lar da, ilâ cın ne ga tif inot ro pik et ki si ile kalp
ye ter siz li ği ge li şe bi lir. Va zos pas tik an gi na pek to -
ris te ni fe di pi ne ’nin bir den ke sil me si an gi na hec -
me le ri nin sık lı ğı nı ve sü re si ni art tı ra bi lir (Ge ri
tep me, “re bo un d”). Efor an gi na sın da “re bo un d”
ola yı na sık rast lan maz. Ni fe di pi ne ’nin çok na dir
gö rü len di ğer yan et ki le ri mi yal ji, kas kramp la rı,
hi po ka le mi ve gin gi va hi per tro fi si dir.

Aort dar lı ğı, obs trük tif kar di yo mi yo pa ti (her
iki sin de de ba sınç gra di en ti ni art tı rır) ve kalp ye -
ter siz li ğin de kul la nı mı sa kın ca lı dır. İs tik rar sız an -
gi na pek to ris te, an cak be ta-blo ker ler le bir lik te
kul la nıl ma lı dır.

İkin ci-Ne sil Kal si yum An ta go nist le ri: Kli nik
kul la nım ala nı na gi ren ikin ci ne sil kal si yum an-
 ta go nist le ri nin ço ğu dihy drop yri di ne tü re vi dir -
ler ve ni fe di pi ne ’e ben zer bir kim ya sal ya pı ya
sa hip tir ler.

Nit ren di pi ne (Bay press tab let 10-20 mg): Nit ren -
di pi ne, or ta de re ce de uzun et ki li bir kal si yum ka -
nal blo ke ri dir. Gün lük to tal doz 20-40 mg olup, 1
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ya hut 2 de fa da ve ri lir. Hi per tan si yo na olan et ki -
si ami lo ri de, ni fe di pi ne ve ate no lo le eş de ğer dir.
Nit ren di pi ne, plaz ma di gok sin dü ze yi ni iki mis-
 li ne çı ka ra bi lir.

Ni car di pi ne (Lo xen tab let 20 mg): Ni fe di pi ne ’e
ben zer şe kil de, plaz ma eli mi nas yon ya rı-öm rü kı -
sa bir dihy drop yri di ne tü re vi dir. Vas kü ler spe si -
fi te si nin da ha faz la, ne ga tif inot ro pik et ki si nin
da ha az ol du ğu id di a edil mek te dir. Gün lük te da -
vi do zu 3x20-40 mg’ dır.

Am lo di pi ne (Nor vasc tab let 5-10 mg, Va zo card
tab let 5-10 mg, Am lo din tab let 5 mg, Mo no vas
tab let 5-10 mg): Am lo di pi ne, ni fe di pi ne ile mu ka -
ye se edil di ğin de et ki si nin ya vaş baş la ma sı ve ak-
 ti vi te si nin çok da ha uzun sür me si gi bi avan taj la ra
sa hip tir. Ağız yo luy la ve ri len am lo di pi ne ya vaş
ab sor be edi lir, ilâç mak si mum plaz ma dü ze yi ne
6-12 sa at son ra ula şır, ka ra ci ğer de inak tif me ta -
bo li te le re dö nü şür. Am lo di pi ne ’nin plaz ma eli m-
i nas yon ya rı-öm rü 35-48 sa at olup, kro nik kli nik
kul la nım es na sın da da ha da uzar. Yaş lı has ta lar -
da ilâ cın atı lı mı da ha da ya vaş ol du ğun dan, ilâç
mik ta rı uy gun şe kil de ayar lan ma lı dır. Am lo di pi -
ne ’in di gok sin ve ci me ti di ne ile et ki le şi mi yok tur. 

Gün de bir de fa ve ri len am lo di pi ne ’in an ti-an -
gi nal ve an ti hi per tan sif et ki si 24 sa at de vam eder.
Hi per tan si yon da, mo no te ra pi ola rak, gün de 5-10
mg ve ri len am lo di pi ne ’in % 56-73 va ka da ba şa rı lı
ol du ğu bil di ril miş tir. Di ğer dihy drop yri di ne tü -
rev le rin den fark lı ola rak, am lo di pi ne kul la nıl ma sı
sı ra sın da ta şi kar di gö rül mez. Ba şağ rı sı na da sey -
rek rast la nı lır. An cak am lo di pi ne ile te da vi edi len
has ta la rın yak la şık %10’un da ret ro mal le oler ödem
gö rü lür.

Fe lo di pi ne (Plen dil tab let 5-10 mg): Fe lo di pi ne nife -
di pi ne ’den da ha vas kü ler se lek tif bir dihydropyri -
di ne tü re vi dir. Plaz ma eli mi nas yon ya rı-öm rü
ol duk ça uzun olup et ki si 10-12 sa at sü rer. Mo no te -
ra pi ola rak en az ni fe di pi ne ka dar et ki li dir. Gün lük
te da vi do zu, 5—20 mg olup bir ve ya iki ye bö lü ne -
rek ve ri lir. Kli nik kul la nım in di kas yon la rı, kon trin -
di kas yon la rı ve yan et ki le ri ni fe di pi ne ’e ben zer.

İs ra di pi ne (Dyna circ SRO kap sül 5 mg, Dyno circ
amp. 1 mg): İs ra di pi ne ’nin plaz ma eli mi nas yon
ya rı-öm rü or ta uzun luk ta olan, dihy drop yri di ne
tü re vi bir kal si yum an ta go nis ti dir. De ney sel ola -
rak an ti-ate ro je nik et ki ye sa hip ol du ğu gös te ril -
miş tir. An ti hi per tan sif et ki si prop ra no lol ve
pra zo sin den üs tün, hydroch lo rot hi azi de ve dil ti -
aze me eş de ğer, an ti an gi nal et ki si ise ni fe di pi ne
eş de ğer dir. İla cın en önem li özel lik le rin den bi ri -
si alı nan her doz dan son ra nat ri ürez ve diü rez
mey da na ge tir me si dir. Is ra di pi ne ’nin gün lük te-
 da vi do zu 2x5-10 mg’ dır. Is ra di pi ne yük sek doz -
lar da (2 x10 mg) kul la nıl dı ğı za man ol duk ça sık

pre ti bi al ödem (% 25), yor gun luk ve yüz de yan -
ma-kı za rık lık, baş ağ rı sı ve ar tral ji şek lin de yan
et ki le re se bep ola bi lir. Dü şük doz lar da yan et ki -
le ri da ha az dır.

Ni mo di pi ne (Ni mo top tab let 30 mg, Ni mo top In-
 fu si on So lu ti on’ u 50 mL = 10 mg): Ni mo di pi ne
özel lik le, se reb ral ar ter ler için spe si fik ol du ğu bil -
di ri len bir dihy drop ri di ne tü re vi kal si yum an ta -
go nis ti dir. Su ba rak no id ka na ma lar da 6x60
mg/gün doz da te da vi ye baş la nı lır, 21 gün de vam
edi lir, ya hut san tral ka te ter ara cı lı ğı ile 1-2 mg/sa -
at do zun da ol mak üze re 5 gün ve ri le bi lir. İs ke mik
in me le rin er ken dö ne min de 4x30 mg/gün do zun -
da te da vi ye baş la na bi lir. Baş lı ca yan et ki si hi po -
tan si yon dur.

Ni sol di pi ne (Syscor tab let 5-10 mg): Ni sol di pi ne
ya vaş kal si yum ka nal la rı nın spe si fik bir an ta go -
nis ti dir. Ni sol di pi ne ’in, ni fe di pi ne ’den 20 mis li,
da ha spe si fik bir va zo di la ta tör ol du ğu bil di ril -
mek te dir. İlâ cın ko ro ner ar ter ler için spe si fik ol -
du ğu da id di a edil mek te dir. Ni sol di pi ne ’nin
hi per tan si yon ve an gi na pek to ris te gün lük te da -
vi do zu 2x5-10 mg’ dır. İn di kas yon la rı, kon trin di -
kas yon la rı ve kli nik kul la nım spek tru mu
ni fe di pi ne ’ne ben zer. 

La ci di pi ne (La ci pil tab let 4 mg): Uzun ve spe si fik
et ki li bu kal si yum ka nal blo ke ri hi per tan si yon te-
 da vi sin de et ki li bir al ter na tif tir. Di ğer kal si yum
ka nal blo ker le rin de gö rü len et ki ve yan et ki özel-
 lik le ri ni gös te rir. Gün lük 2-6 mg, tek doz ola rak
ve ril me li dir.

Ler ca ni di pi ne (Ler ca dip tab let 10 mg): Or ta ve
cid di hi per tan si yon te da vi sin de tek ba şı na ve ya
kom bi ne ilaç ola rak kul la nı lır. Aç kar na, gün de
tek doz 10-20 mg ve ri lir. Has ta sinüs sen dro mu,
kalp ye ter siz li ği ve böb rek ye ter siz li ği olan has -
ta lar da  dik kat li ol mak ge re kir. Di ğer kal si yum
ka nal blo ker le ri nin yan et ki le ri ni gös te rir.

Bep ri dil (Vas cor tab let 200 mg): An gi na  pek to ris
te da vi sin de öne ril mek te dir.

PPoo  zzii  ttiiff  İİnnoott  rroo  ppiikk  EEtt  kkii  llii  İİllaaçç  llaarr

Mi yo kard kon trak ti li te si ni art tı ran ve kalp ye ter -
siz li ğin de kul la nı lan ilâç lar üç grup ta top la na bi lir:
1. Di gi ta lis gli ko zid le ri, 2. Sem pa ti ko mi me tik ilâç -
lar, 3. Phosp ho di es te ra se in hi bi tör le ri (bip yri di ne
tü rev le ri) ve 4. Kal si yum Du yar laş tı rı cı lar.

Di gi ta lis Gli ko sid le ri (Di gok sin pre pa rat la rı:
Digok sin tab let 0.5 mg, Di gok sin dam la 0.50
mg/mL, Di gok sin Am pul 0.50 mg/2 mL; Di gi toxin
pre pa ra tı: Di gi merck tab let 0.10 mg): Di gi ta li s’ in
ilk de fa 1785’de Wit he ring ta ra fın dan kon jes tif



kalp ye ter siz li ği te da vi sin de kul la nıl ma sı nın üze -
rin den iki yüz yıl dan faz la bir za man geç miş tir.
Bu na rağ men di gi ta lis gru bu ilâç lar kalp ye ter siz -
li ği ve sup ra ven tri kü ler arit mi le rin te da vi sin de ki
yer le ri ni mu ha fa za et mek te dir ler. Di gi ta lis inot -
ro pik et ki si ya nın da kalp atım sa yı sı nı ya vaş la tı cı
et ki si ve ya kın za man da or ta ya çı ka rıl mış olan
sem pa ti ko li tik özel li ği ile di ğer inot ro pik ajan lar -
dan ay rıl mak ta ve on la ra üs tün lü ğü nü sür dür -
mek te dir. An cak, te ra pö tik/tok sik doz oranı çok
dü şük ol du ğun dan, op ti mal bir te da vi so nu cu el -
de ede bil mek için, di gi ta li sin far ma ko ki ne ti ği ni ve
et ki le ri ni çok iyi bil mek la zım dır. Di gi ta lis gli ko -
zid le ri nin mo le kü ler ya pı sı bir ste ro id çe kir de ği
ve bu na bağ lan mış olan bir lak ton hal ka sın dan
iba ret tir. Bu bi le şi ğe ag li kon (“agl yco ne ”) adı ve -
ri lir. Bu ag li ko na bir ya hut da ha faz la şe ker mo le -
kü lü nün ilâ ve si, el de edi len gli ko zid le rin su da
eri ye bi lir li ği ni ve far ma ko ki ne ti ği ni et ki ler.

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Di gi ta lis gli ko zid le ri
bar sak lar dan ko lay ab sor be olur lar ve ab sorp si yon
yak la şık 2 sa at te ta mam la nır. Ağız dan ve ri len kar -
di yak gli ko zid le rin bi yo ya rar lı lı ğı ti ca rî pre pa rat -
lar da ve de ği şik ilâç form la rın da (tab let, kap sül,
dam la, şu rup) birbi rin den fark lı ola bi lir.

Di gok sin: Gas tro in tes ti nal ab sorp si yo nu % 55-
100, bi yo ya rar lı lı ğı % 60-100 ara sın da de ği şir. İlâ -
cın plaz ma eli mi nas yon ya rı-öm rü or ta la ma 1.7
gün dür ve % 25 ora nın da plaz ma pro te in le ri ne
bağ la nır. Oral di gok si nin et ki si 15-30 da ki ka da
baş lar, 1.5-5 sa at te mak si mu ma ula şır. Böb rek
fonk si yon la rı nor mal kim se ler de di gok si nin bü -
yük bir kıs mı (% 85) de ği şik li ğe uğ ra mak sı zın
böb rek ler den atı lır. Ge ri ye ka lan kıs mı da saf ra
yo luy la bar sak lar dan atı lır. Ağız yo lun dan, ida -
me do zun da te da vi ye baş la nan di gok sin, 5-7 gün -
de is tik rar lı plaz ma ve do ku dü ze yi ne ula şır.
Böb rek ye ter siz li ğin de ilâ cın kli ren si aza lır, vü -
cud da bi rik me ve ze hir len me ih ti ma li ar tar. Böb -
rek ye ter siz li ği bu lu nan va ka lar da di gok sin do zu
uy gun şe kil de azal tıl ma lı dır. Bir lik te kul la nı lan
di üre tik ler, di gok si nin gün lük it ra hı nı et ki le mez -
ler, fa kat spi ro no lac to ne, ila cın tü bü ler atı lı mı nı
in hi be et ti ği için, di gok sin bi ri ki mi ne yol aça bi lir.
Di gok si nin plaz ma da ki mik ta rı vü cut ta do ku lar
ta ra fın dan tu tu lan gli ko zi din yak la şık % 1’in den
faz la de ğil dir. Bu ne den le di ya liz, to tal kan de ği -
şi mi, kar di yo-pul mo ner “by pas s” ile vü cut ta ki
di gok si ni çı kar mak müm kün de ğil dir. Di gok sin
vü cut ta baş ta kalp ol mak üze re bü tün do ku la ra
yay gın şe kil de bağ la nır. İlâ cın kalb de ki kon-
 santras yo nu plaz ma da ki kon san tras yo nu nun 30
ka tı dır. Yaş lı lar da kas küt le si nin azal ma sı di gok -
si nin do ku lar da tu tul ma sı nın da azal ma sı na ne -
den ol du ğun dan in tok si kas yon ih ti ma li ni
azalt mak için, ilâç do zu uy gun şe kil de azal tıl malı

ve ilâç ara lık lı ve ril me li dir. Tam ak si ne, 2 ay lık -
tan bü yük ye ni do ğan lar da ve ço cuk lar da di gok -
sin, eriş kin le re gö re vü cut do ku la rın da da ha
yük sek kon san tras yon da tu tul du ğun dan ilâ ca to -
le rans da faz la dır.

Di gi to xin: Gas tro in tes ti nal ab sorp si yo nu he men
he men tam (% 100) ve bi yo ya rar lı lı ğı % 100’dür. Di -
gi to xi nin plaz ma eli mi nas yon ya rı-öm rü or ta la ma
7 gün dür ve ilâç yak la şık % 97 ora nın da plaz ma
pro te in le ri ne bağ la nır. Oral di gi to xi nin et ki si 25-
120 da ki ka da baş lar, 4-12 sa at te mak si mu ma ula -
şır. Di gi to xi nin en bü yük kıs mı (% 85-90)
ka ra ci ğer de me ta bo li ze edi lir, di gok si nin ak si ne, en
çok % 10-15’I de ği şik li ğe uğ ra ma dan böb rek ler yo -
lu ile atı lır. Dip henyl hydan to in, phe no bar bi tal ve
pheny lbu ta zo ne gi bi ilâç lar ka ra ci ğer de mik ro so -
mal en zim le rin fa ali yet le ri ni art tır dık la rın dan, di -
gi to xi nin me ta bo liz ma sı nı hız lan dı rır lar. Bu
tak dir de di gi to xi nin do zu nu art tır mak ge re ke bi lir.
Ka ra ci ğer fonk si yon bo zuk lu ğun da ise, di gok sin
do zu azal tıl ma lı dır. Ağız yo lun dan ida me do zun -
da ve ril me ğe baş la nan di gi to xin, is tik rar lı do ku ve
plaz ma dü ze yi ne an cak 3-4 haf ta zar fın da var dır.
Di gi to xin, vü cut ta bü tün do ku la ra bağ la nır. İlâ cın
kalp do ku sun da ki kon san tras yo nu, plaz ma kon-
 san tras yo nu nun 7 ka tı dır. Ko les ti ra min, an ti di -
yare ik ilâç lar, an ta sid ler, ne omy cin ve ba zı
an ti bi yo tik ler di gok sin ve di gi to xi nin gas tro-in tes -
ti nal ab sorp si yo nu nu azal tır lar.

Et ki me ka niz la rı: Di gi ta lis gli ko zid le ri nin önemli
he mo di na mik elek tro fiz yo lo jik, sem pa ti ko li tik ve
pe ri fe rik vas kü ler et ki le ri var dır. Bu et ki ler, bü -
tün kar di yak gli ko zid ler için müş te rek tir. Di gi ta -
lis gli ko zid le ri nin en önem li et ki si po zi tif
inot ro pik et ki si dir. Di gi ta lis, mi yo kard hüc re si -
nin sar ko lem ma sın da bu lu nan “sod yum po tas -
yum-AT Pa se ”ı in hi be ede rek in tra sel lü ler Na+

muh te va sı nı art tı rır. Bu nun so nu cu Na+/Ca++ de -
ği şim me ka niz ma sı ile in tra sel lü ler Ca++ mik ta -
rının art tı rır. Mi yo kard hüc re le rin de ar tan
kal si yum muh te va sı, uya rı sı ra sın da mi yo fi la -
ment le re da ha faz la Ca++ ve ril me si so nu cu nu do -
ğu rur. Böy le ce, “u ya rı-ka sıl ma iki li si ”ni
(“ex ci ta ti on-con trac ti on co up lin g”) et ki le ye rek po z-
i tif inot ro pik et ki mey da na ge ti rir.

Di gi ta lis gli ko zid le ri mi yo sit ler de ve özel “pa -
ce ma ke r” hüc re le rin de elek tro fiz yo lo jik de ği şik -
lik ler mey da na ge ti rir. Di gi ta li sin dü şük
kon san tras yon lar da mem bran ak si yon po tan si -
ye li üze ri ne et ki si aza lır, fa kat yük sek kon san tra -
si yon lar da mem bran is ti ra hat po tan si ye lin de (Faz
4) azal ma ve di yas to lik de po la ri zas yon fa zın da
art ma mey da na ge ti rir. İs ti ra hat po tan si ye lin de
azal ma, hüc re yi uya rıl ma eşi ği ne yak laş tı rır. Di -
yas to lik de po la ri zas yo nun hız lan ma sı da hüc re de
uya rı la bil me eşi ği ne ça buk ula şıl ma sı na ne den
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olur. Böy le ce di gi ta li sin bu iki elek tro fiz yo lo jik et -
ki si, oto ma ti si te yi ve ek to pik uya rı fa ali ye ti ni art-
 tı rır. Ay rı ca mem bran is ti ra hat po tan si ye li nin
azal ma sı, mem bran ak si yon po tan si ye li nin çı kış
eğ ri si nin (Faz O) hı zı nı azal tır, do la yı sıy la, ile ti
hı zın da ya vaş la ma se bep olur. İle ti hı zı nın ya vaş -
la ma sı “tek rar gi ri ş” (re entry) ola yı nı baş la ta rak
ta şi arit mi le re yol aça bi lir (di gi ta lis in tok si kas yo -
nu). Di gi ta lis gli ko zid le ri, va go mi me tik et ki ile,
AV dü ğü mün efek tif ref rak ter pe ri yo du nu uza tır,
bu na kar şı lık at ri yal ve ven tri kü ler kas hüc re le ri -
nin ref rak ter pe ri yot la rı nı kı sal tır. At ri yal kas
hücre le rin de olu şan kü çük mem bran ak si yon po -
tan si yel le ri AV kav şak böl ge sin de ki hüc re le re ya -
yı lır lar, fa kat bun la rın ço ğu ven tri kü le re
ula şamaz. An cak AV kav şak hüc re le ri ni ref rak ter
kı lar lar (giz li ile ti). Di gi ta li sin bu di rekt elek tro -
fiz yo lo jik ve va go li tik et ki le ri, ila cın sup ra ven tri -
kü ler ta şi kar di le rin ve at ri yal fib ri las yo nun
te da vi sin de hız lı ven tri kü ler ce va bı azal tı cı et ki -
si ni açık lar. Kalp ye ter siz li ğin de, di gi ta li sin ne ga -
tif kro not ro pik et ki si nin mey da na ge li şin de,
ilâ cın va go mi me tik et ki si ya nın da, do la şım ye ter -
siz li ği nin ak ti ve et ti ği se kon der sem pa tik hi per-
ak ti vas yo nu gi der me si nin de ro lü var dır.
Di gi ta li sin po zi tif inot ro pik te si ri ile dü ze len he-
 mo di na mi, sem pa tik ak ti vas yo nun azal ma sı na ve
sinüs rit mi nin ya vaş la ma sı na se bep olur. Ni te kim
kalp ye ter siz li ği ne bağ lı ol ma yan sinüs ta şi kar di -
le rin de di gi ta li sin sinüsü ya vaş la tı cı et ki si ih mal
edi le bi lir. Esa sen, bu va ka lar da di gi ta lis kul la nıl -
ma ma lı dır. Di gi ta lis ze hir len me sin de gö rü len
sinüs bra di kar di si, sinüs dur ma sı ve kar di yak
“ar res t”, da ha çok si no-at ri yal blo ka bağ lı dır.

Di gi ta lis gli ko zid le ri nin pe ri fe rik vas kü ler he-
 mo di na mik üze ri ne de et ki le ri var dır. Nor mal bi -
rey ler de di gi ta lis pe ri fe rik ar te ri yel ve ve nöz
kons trik si yon mey da na ge ti rir. Bu na kar şı lık,
kalp ye ter siz li ği nin he mo di na mik du ru mu nu dü -
zel te rek sem pa tik fa ali ye ti azal tır, sem pa tik va zo -
kons trik tif et ki yi or ta dan kal dı rır ve ref leks
va zo di la tas yon mey da na ge ti rir.

Doz ve Kul la nı mı: Di gi ta lis do zu has ta ya gö re ta -
yin edil me li ve dik kat le kul la nıl ma lı dır. Di gi ta li -
sin bir has ta için baş lan gıç ve ida me do zu nun
ta yi ni he ki min iyi bir far ma ko ki ne tik bil gi ye ve
tec rü be ye sa hip ol ma sı nı ge rek ti rir.

Âcil du rum lar da ça buk bir et ki ede bil mek için
bir yük le me do zu ge re ke bi lir. Di gok si nin İV yük-
 le me do zu 0.75-1 mg, oral yük le me do zu da 1
mg’ dır. Di gok si nin İV ya hut oral yük le me do zu,
bö lün müş doz lar ha lin de, 1-2 gün de ve ri lir, son -
ra ida me te da vi si ne ge çi lir. Di gok sin için gün lük
ida me do zu 0.125-0.5 mg ara sın da dır. Di gi to xi nin
yük le me do zu, 0.8-1.2 mg olup, bö lün müş doz lar
ha lin de 1-2 gün de ve ri lir ve ar ka sın dan ida me te-
 da vi si ne (0.1-0.15 mg/gün) ge çi lir. Son za man lar -

da, özel lik le âcil ol ma yan du rum lar da, di gok sin
ve di gi to xin te da vi si ne ida me do zun da baş la mak
ve de vam et mek su re tiy le di gi ta lis in tok si kas yo -
nu na da ha az rast lan dı ğı ka na ati ha kim dir. İda -
me do zun da te da vi ye baş lan dı ğı tak dir de,
di gok si nin 5-7 gün de, di gi to xi n’ in 4 haf ta da is tik -
rar lı bir plaz ma dü ze yi ne ula şa ca ğı ha tır da tu tul -
ma lı dır.

İn di kas yon la rı: Di gi ta li s’ in baş lı ca kul la nıl dı ğı
kli nik du rum lar, kon jes tif kalp ye ter siz li ği, pa rok -
sis mal  at ri yal ta şi kar di, at ri yal fib ri las yon ve at -
ri yal flut ter dir. Val vü ler, hi per tan sif, is ke mik,
kon je ni tal, kon jes tif kalp ye ter siz li ği bu lu nan has -
ta lar ile di la te kar di yo mi yo pa ti li va ka la rın ço ğun -
da, di gi ta lis mi yo kard kon trak ti li te si ni  art tı ra rak
kalp de bi si ni yük sel tir, di üre zi art tı rır, ön yü kü
ve pul mo ner kon jes yo nu azal tır, kalp atım sa yı sı -
nı ya vaş la tır. So nuç ta kalp ye ter siz li ği nin be lir ti
ve bul gu la rı nı ge ri le tir. 

Di gi ta li sin en ya rar lı ol du ğu kli nik kul la nım
ala nı at ri yal fib ri las yon ile bir lik te kon jes tif kalp
ye ter siz li ği nin bu lun ma sı dır. An cak sinüs ri tim li
kro nik kon jes tif kalp ye ter siz li ği va ka la rın da da di -
gi ta li sin yu ka rı da sı ra la nan olum lu et ki le ri gö rül -
mek te dir. Di gok si nin, va zo di la ta tör ve di üre tik ler
ile te da vi edi len kon jes tif kalp ye ter siz li ği va ka la -
rın da, semp to ma tik dü zel me yi da ha da art tı rı cı et -
ki si gös te ril miş tir. Cid di (Sı nıf IV) kon jes tif kalp
ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da di üre tik ve va zo -
di la ta tör ler ile el de edi len op ti mal bir dü zel me nin,
sinüs rit min de ol sa lar bi le di gok sin ilâ ve si ile da ha
da dü zel di ği, kalp de bi si sin de % 27, sol ven tri kül
atım işi in dek sin de % 50 ve sol ven tri kül ejek si yon
frak si yo nun da % 29 art ma ve pul mo ner ve nöz ka -
pil ler ba sınç ta ise % 29 azal ma kay de dil di ği bil di -
ril miş tir. 

Kar di yak trans plan tas yon lu ve kalp ye ter siz li -
ğin de bu lu nan has ta lar, be ta-ad re ner jik re sep tör
ago nist le ri ve phosp ho di es te ra se in hi bi tör le ri ne iyi
ce vap ver me dik le ri hal de, bu va ka lar da acetyl stro-
p han ti di ne ce va bın iyi ol du ğu gös te ril miş tir. 

Sol ven tri kül hi per tro fi si bu lu nan, sol ven tri kül
di yas tol so nu ba sınç la rı yük sek, fa kat sis to lik fonk -
si yon la rı nor mal olan di yas to lik dis fonk si yon lu va -
ka lar da di gi ta lis te da vi sin de bir ya rar bek len mez.
Si nüs rit min de bu lu nan mit ral dar lı ğın da, akut
epanş man lı pe ri kar dit ve kro nik kons trik tif pe ri -
kar dit te di gi ta lis te da vi si nin in di kas yo nu yok tur.
At ri yal fib ri las yon lu ve su be pi kar di yal mi yo kard
ha sa rı ile bir lik te olan kro nik kons trik tif pe ri kar dit -
ler de ise di gi ta lis kul la nı la bi lir.

Di gi ta lis ile te da vi edi len kon jes tif kalp ye ter -
siz li ğin de, kalp ye ter siz li ği nük sü nü ön le mek
için, ilâ ca ida me do zun da de vam edi lir. Ara ya gi -
ren bir akut pre si pi tan fak tör (in fek si yon, ane mi,
hi per ti ro idi v.s.) ne de niy le kalp ye ter siz li ği ge li -
şen va ka lar da, has ta nın du ru mu dü zel dik ten son -
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ra di gi ta lis ke si le bi lir. 
Di gi ta li sin kon jes tif kalp ye ter siz li ğin den son -

ra en çok kul la nıl dı ğı alan sup ra ven tri kü ler arit -
mi ler dir. Bun lar ara sın da, özel lik le yük sek
ven tri kül ce vap lı at ri yal fib ri las yon ve at ri yal flut-
 ter sa yı la bi lir. Bu has ta lar da di gi ta lis ven tri kül ge -
çi şi ni ya vaş la ta rak olum lu et ki sağ lar. 

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: İla cın kon trin -
di kas yon la rı: 1) Di gi ta lis ze hir len me si ih ti ma li nin
bu lun ma sı, 2) AV blok lar: De ği şik de re ce de in ter-
 mit tent ya hut sa bit AV blok lar da di gi ta lis kul la -
nıl ma ma lı dır. Di gi ta lis ge re ken an cak AV blok
bu lu nan has ta lar da ge çi ci ya hut per ma nen pa ce -
ma ker ko ru yu cu lu ğun da ilâç ra hat lık la kul la nı -
la bi lir. 3) Has ta sinüs sen dro mun da pa ce ma ker
ko ru yu cu lu ğun da kul la nı la bi lir. 4) Hi per tro fik
obs trük tif kar di yo mi yo pa ti: Di gi ta li s’ in inot ro pik
et ki si ile sol ven tri kül çı kış yo lun da ki dar lık ar ta -
ca ğın dan, has ta nın kli nik du ru mu ağır la şır. An -
cak, at ri yal fib ri las yon ile bir lik te kon jes tif kalp
ye ter siz li ği ge liş miş se di gi ta lis kul la nı la bi lir. 5)
WPW sen dro mu ze mi nin de ge li şen at ri yal fib nri -
las yon da di gi ta lis ak se su ar yol dan an teg rad ile -
ti yi hız lan dı ra rak ven tri kü ler ta şi kar di ve
fib ri las yo na yol aça bi lir, bu ne den le kul la nıl ma -
ma lı dır.

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Ba zı kli nik du rum lar ve
ilâç lar di gi ta li s’ in plaz ma dü ze yi ni yük sel tir ler
ya hut di gi ta li se du yar lı lı ğı art tı ra rak in tok si kas -
yo nu na ze min ha zır lar lar (Tab lo 20-6 ve 20-7).

Di ğer ilâç lar, di gi ta lis ile iki yol la et ki le şi me gi -
re bi lir ler: Bi rin ci grup ta di gi ta li sin ab sorp si yo nu -
nu en gel le yen ler (cho lest yra mi ne, ne omy cin,
an ti asid ler, pek tin vs), ikin ci grup ta ise di gi ta lis
atı lı mı nı en gel le yen ler (qu ini di ne, ve ra pa mil, ami -
oda ro ne) yer alır. Bi rin ci yol la et ki ya pan ilâç lar
plaz ma di gi ta lis se vi ye si ni azal tır lar. İkin ci yol dan
et ki ya pan lar ise di gi ta lis plaz ma dü ze yi ni art tı -
ra rak in tok si kas yo na se bep ola bi lir ler. Di üre tik -

ler, di gi ta li sin glo me rü ler fil tras yon mik ta rı nı
azal ta rak ve hi po po ta se mi, hi po mag ne ze mi gi bi
elek tro lit bo zuk lu ğu mey da na ge ti re rek di gi ta lis
ze hir len me si ih ti ma li ni art tı rır lar. Bir kı sım anes -
te tik mad de ler (cyclop ro pa ne, suc cinyl cho li ne
v.s.) sem pa ti ko mi me tik ler ve ka te ko la min ler ven-
 tri kü ler oto ma ti si te yi art tı ra rak, di gi ta li sin arit -
mo je nik et ki si nin or ta ya çık ma sı nı ko lay laş tı rır lar

Di gi ta lis ze hir len me si: Di gi ta lis gli ko zid le ri nin
se rum dü zey le ri ile bun la rın kalp ka sın da ki re-
 sep tör le re bağ lan ma la rı ve kli nik et ki li lik le ri ara -
sın da bir ba ğın tı kur mak müm kün de ğil dir. Bu
se bep ten, di gi ta lis gli ko zid le ri nin se rum dü zey -
le ri ne ba ka rak, di gi ta lis ze hir len me si teş hi si ne
var mak ya nıl tı cı ola bi lir. Bu nun la be ra ber, ze hir -
len me den ka çın mak için, ilâ cın se rum dü zey le ri -
nin te ra pö tik sı nır lar için de tu tul ma sı uy gun olur.
Di gok si nin se rum dü zey le ri nin te ra pö tik sı nır la -
rı 1-2 ng/mL’ dir. Hi po po ta se mi li has ta lar da di -
gok si nin se rum se vi ye le ri nor mal sı nır lar için de
da hi ol sa, di gok si nin arit mo je nik et ki si (ven tri kü -
ler arit mi ler) gö rü le bi lir. Ay nı şe kil de ağır hi pok -
si du rum la rın da (cor pul mo na le v.s.) se rum
di gok sin se vi ye si dü şük ol du ğu hal de di gok sin
ze hir len me si or ta ya çı ka bi lir. Di gok si nin se rum
se vi ye si nin ta yi ni için, kan nu mu ne si nin alın ma
za ma nı da önem li dir. Di gok si nin far ma ko ki ne ti -
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• Digoksinin başlangıç dozunu yüksek olması
• Renal itrahın azalması
• Hipokalemia (<3 mEq/L)
• Birlikte kullanılan ilaçlar (quinidine, verapamil, amio-

darone)
• Renal kan akımının azalması (konjestif kalp yetersiz-

liği, beta-adrenerjik blokerler)
• Glomerüler filtrasyon miktarının azalması (yaşlı has-

talar, böbrek yetersizliği)
• Böbrek dışı digoksin atılımının azalması (quinidine,

verapamil, amiodarone, propafenone, diltiazem)
• Barsaklarda digoksin yıkılmasının azalması (barsak-

larda digoksini inaktif ürünlere çeviren bakterilerin,
erythromycin, tetracycline gibi antibiyotikler tarafından
harabiyeti)

Tablo 20-6. Plazma Digoksin Seviyesini Yükselten 
Diğer Sebepler

Sistemik • Böbrek yetersizliği (Digoksin itrahının 
faktörler azalması)

• Vücud zayıflığı (Digoksin’in iskelet
kasında az tutulması)

• Kronik akciğer hastalığı (Hipoksi, asid-baz 
dengesi bozukluğu)

• Miksödem (Digoksin’in yarı-ömrünün
uzaması)

• Akut hipoksik durumlar (Digitalis’e bağlı 
aritmiler’in artması) 

Elektrolit • Hipokalemi (Digitalis toksisitesini arttırır.)
bozuklukları • Hiperkalemi (Digitalise bağlı aritmilerden 

koruyabilir.)
• Hipomagnesemi (Digitalis toksisitesini
arttırır.)

• Hiperkalsemi (Digitalise duyarlılığı arttırır.)
• Hipokalsemi (Digitalise duyarlılığı azaltır.)

Kalp • Akut miyokard infarktüsü (Digitalise
hastalıkları duyarlılığı arttırır.)

• Akut romatizmal ve viral miyokarditler
(AV blok tehlikesi)

• Tireotoksik kalp hastalığı (Digitalise
duyarlılığı azaltır.)

Birlikte • K+ kaybettirici diüretikler (Hipokalemi 
kullanılan duyarlılığı arttırır.)
ilaçlar • Sinüs düğümü ve AV düğümü etkileyen 

ilâçlar (Amiodarone, verapamil, diltiazem, 
beta-blokerler, clonidine, methyldopa, 
anestetikler, katekolaminler ve
sempatikomimetikler)

Tablo 20-7. Digitalise Duyarlılığı Etkileyen Faktörler



Sempatikomimetikler ββ1 ββ2- Reseptör ββ1 ββ2-Reseptör ββ2 –Reseptör

Periferik arteriyoler • Pozitif inotropik etki Periferik arteriyoler vazodilatasyon
vazokonstriksiyon • Kalp atım sayısında artış

• AV iletide azalma

Adrenalin ++++ ++++ ++
Noradrenalin ++++ ++++ 0
Dopamine ++++ ++++ ++
Dobutamine + ++++ +
İsoproterenol 0 ++++ ++++
Methoxamine ++++ 0 0

Tablo 20-8. Sempatik Aminlerin Adrenerjik Reseptör Aktiviteleri

ği gö zö nün de bu lun du rul ma lı dır. Ağız yo lu ile
ve ri len di gok sin den 6-8 sa at son ra, İV ve ri len di -
gok sin den ise 4-5 sa at son ra, kan nu mu ne le ri alı-
 na rak di gok sin öl çü mü ya pıl ma lı dır. Plaz ma
pro te in le ri ne bağ lan dı ğı için, di gi to xi nin se rum
dü ze yi, di gok si n’ in se rum dü ze yin den çok yük-
 sek tir. Se rum di gi to xin dü zey le ri nin te ra pö tik sı -
nır la rı 12-25 ng/mL dir.

Di gi ta lis ze hir len me si nin baş lı ca be lir ti ve bul-
 gu la rı, gas tro in tes ti nal (iş tah sız lık, bu lan tı, kus -
ma, di ya re) nö ro-of tal mik (hal siz lik, bit kin lik,
baş dön me si, ba şağ rı sı, nö ral ji, uy ku suz luk, men-
 tal kon füz yon, de li ri um, eş ya nın par lak gö rül me -
si, sko tom lar, ışık lar et ra fın da ye şil ya hut sa rı
hal ka la rın gö rül me si) ve kar di yak (çar pın tı, sen -
kop ve kalp ye ter siz li ği nin ağır laş ma sı gi bi şi kâ -
yet le re yol açan ven tri kü ler eks tra sis tol ler,
bi ge mi ne ve tri ge mi ne ven tri kü ler eks tra sis tol ler,
AV blok lar, ak se le re kav şak rit mi, ak se le re ven-
 tri kü ler ta şi arit mi ler, AV blok lu at ri yal ta şi kar di,
at ri yal fib ri las yon, si nu sal ar rest, si no-at ri yal
blok) ol mak üze re üç grup ta top la na bi lir. Kar di -
yak arit mi ler ara sın da en sık ven tri kü ler eks tra -
sis tol le re (%  45), AV kav şak ka çış ritm le ri ile
ta şi kar di le ri (% 40) ve AV blok la ra (% 25) rast la -
nı lır. Si no-at ri yal ve AV blok lar çok de fa Wenc ke -
bach blo ku ti pin de dir. AV dis so si yas yon la bir lik te
pa rok sis mal at ri yal ta şi kar di, AV blok lu pa rok -
sis mal at ri yal ta şi kar di, ak se le re AV kav şak rit mi
ve ta şi kar di bu lu nan bir has ta da dai ma di gi ta lis
ze hir len me si ih ti ma li dü şü nül me li dir. Di gi ta lis
ze hir len me si ne bağ lı kar di yak arit mi ler den ven-
 tri kü ler ta şi kar di ve fib ri las yon ölüm le son la na -
bi lir. Yu ka rı da ya zı lan be lir ti ve bul gu lar dan
baş ka, er kek ler de ji ne ko mas ti, sek sü el dis fonk si -
yon ve çok na di ren al ler jik re ak si yon lar da gö rü -
le bi lir.

Di gi tal ze hir len me si nin teş hi si, se rum di gok -
sin se vi ye si nin te ra pö tik sı nı rın üze rin de (>2
ng/mL, çok de fa >3 ng/mL) bu lun ma sı, ilâ cın ke-
 sil me si ile arit mi nin kay bol ma sı nın tes pi ti ile ko -
nu lur. Di gi ta lis ze hir len me si nin te da vi sin de
has ta nın kli nik du ru mu ve kar di yak arit mi nin
cid di ye ti gö zö nün de bu lun du ru lur. Ven tri kü ler

eks tra sis tol ler, bi rin ci de re ce de AV blok, Wenc ke-
 bach ti pi AV blok, AV kav şak ka çış rit mi gi bi ar-
it mi le rin tes pi ti ha lin de, ilâ cın ke sil me si ve
has ta nın iz len me si ye ter li dir. Bu na kar şı lık, kal -
bin he mo di na mi si ni bo zan, kalp de bi si ni dü şü -
ren bra di arit mi ler (sinüs bra di kar di si, si no-at ri yal
blok, ikin ci ve üçün cü de re ce AV blok lar) at ro pi -
ne sulp ha te ya hut ge rek ti ği tak dir de ge çi ci pa ce -
ma ker ile te da vi edi lir. 

Di gi ta li se bağ lı sü rek li (“sus ta ine d”) ven tri kü -
ler ta şiarit mi le rin te da vi si için en uy gun an ti-
arit mik ilaç li do ca ine (xylo ca ine) Li do ca ine ön ce
100 mg İV bo lus tar zın da ve ri lir, bu nu ta ki ben te-
 da vi ye da ki ka da 2-4 mg he sa bıy la in füz yon şek-
 lin de de vam edi lir. 

Cid dî arit mi le ri olan ve hi po po ta se mi si bu lu -
nan di gi ta lis in tok si kas yo nu va ka la rın da, se rum
po tas yum dü ze yi nor mal da hi ol sa, 50 mL fiz yo lo -
jik se rum içi ne 40 mEq po tas yum klo rür ilâ ve edi l-
e rek, 0.25-0.50 mEq/dk hı zın da İV in füz yon
şek lin de ve ri lir. Çok acil ol ma yan du rum lar da po -
tas yum klo rür ağız yo lu ile 4-6 g/gün, bö lün müş
doz lar ha lin de de ve ri le bi lir. An cak bu has ta lar da
po tas yum dü ze yi ya kın dan iz len me li ve hi per po -
ta se mi ge liş me sin den de ka çı nıl ma lı dır. Yu ka rı da -
ki te da vi ye ce vap ver me yen ha ya tı teh dit edi ci
cid dî ven tri kü ler arit mi ler de di gok sin için spe si fik
an ti kor lar ve Fab frag ment le ri de kul la nı la bi lir. An -
cak an ti kor la rın kul la nıl ma sı ha lin de ana fi lak tik
şok ris ki nin mev cut ol du ğu ha tır da tu tul ma lı dır.

Di gok sin ze hir len me si ne bağ lı ta şi arit mi le rin
te da vi sin de doğ ru akım elek trik sel kar di yo ver si -
yon ya pıl ma sı teh li ke li dir. Bu na mec bur ka lın dı -
ğı tak dir de, çok dü şük ener ji li elek trik sel
kar di yo ver si yon uy gu la na bi lir.

Sem pa to mi me tik İlaç lar: Sem pa ti ko mi me tik
ilâç lar mi yo kard do ku sun da be ta ad re ner jik re-
 sep tör ler ara cı lı ğı ile kuv vet li inot ro pik et ki gös -
te ren ajan lar dır (Tab lo 20-8). Bu ne den le, kalp
ye ter siz li ği nin te da vi sin de de nen miş ler dir.
Ancak, kuv vet li inot ro pik et ki ye sa hip ol ma la rı
ya nın da kuv vet li po zi tif kro not ro pik, va zo kons -
trik tör ya hut bir kıs mın da ol du ğu gi bi va zo di la -
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ta tör et ki le ri ve kı sa za man da bu ajan la ra kar şı to -
le rans oluş ma sı, sem pa ti ko mi me tik ilâç la rın kalp
ye ter siz li ğin de kul la nıl ma sı nı sı nır lı kıl mak ta dır.
Sem pa ti ko mi me tik ilâç lar dan ad re na lin kuv vet li
va zo kons trik si yon, kuv vet li inot ro pik et ki ve be -
ta-2 ad re no re sep tör ara cı lı ğıy la or ta de re ce de va-
 zo di la tas yon mey da na ge ti rir. No rad re na lin ise
ay nı şe kil de kuv vet li va zo kons trik si yon ve kuv -
vet li inot ro pik et ki ye sa hip tir, fa kat va zo di la ta tör
et ki gös ter mez. Di ğer ta raf tan isop ro te re nol kuv -
vet li inot ro pik ve va zo di la ta tör et ki gös te rir, va-
 zo kons trik si yon ya pı cı et ki si yok tur. Bu gün için
kon jes tif kalp ye ter siz li ği nin kı sa sü re li te da vi -
sin de kul la nı lan iki sem pa ti ko mi me tik ilâç, do pa -
mi ne ve do bu ta mi n’ dir. Bun la rın her iki si de
kuv vet li inot ro pik et ki ye sa hip tir ler. An cak do pa -
mi ne al fa-ad re no re sep tör le ri uya ra rak kuv vet li
va zo kons trik si yon,  β2- ad re no re sep tör le ri uya ra -
rak or ta de re ce de va zo di la tas yon mey da na ge ti -
rir. Do bu ta mi ne ’nin al fa-ad re no re sep tör üze ri ne
et ki si za yıf tır, β2-ad re no re sep tör üze ri ne et kiy le
va zo di la tas yon mey da na ge ti rir.

Do pa mi ne ta bii bir ka te ko la min olup, no rad -
re na li nin pre kür sö rü dür. Do bu ta mi ne sen te tik
bir ka te ko la min tü re vi dir.

Ad re na lin (Epi nef rin) (Ad re na lin am pul 0.01-0.05
micg/kg/dk): Mikst  al fa ve be ta ago nist tir.  Ven-
 tri kül dur ma sı, şok ve ana fi lak si de kul la nı lır. 

No rad re na li ne (No re pi nef rin) (Le vop hed am pul
0.1-3.5 micg/kg/dk): Mikst  al fa ve be ta  ago nis ti dir.
Te mel ola rak  va zo kons trik si yon ya par. Cid di ve
teh li ke li hi po tan si yon ve şok tab lo la rın da kul la nı lır.
Hi per tan si yon, baş ağ rı sı,  ven tri kü ler arit mi ve cid -
di va zo kons trik si yo na bağ lı yan et ki le ri gö rü le bi lir.
San tral ve nöz yol dan ver mek uy gun dur.

Do pa mi ne (Gi lu dop am pul 50 mg/5 mL, Gi lu dop
amp 200 mg/10 mL): Do pa mi ne, doğ ru dan doğ -
ru ya β1-ad re ner jik re sep tör le ri uya ra rak ve do lay -
lı ola rak da sem pa tik si nir uç la rın dan
no rad re na lin sa lı nı mı nı sağ la ya rak yi ne β1- ad re -
ner jik re sep tör ler yo lu ile mi yo kard kon trak ti li te -
si ni art tı rır. Do pa mi ne ’in va zo di la ta tör et ki si ise
β2-re sep tör ler ara cı lı ğı ile ya hut ase til ko lin, his ta -
min ve pros tag lan din sa lı nı mı yo lu ile mey da na
gel mez. Bu et ki doğ ru dan doğ ru ya spe si fik do pa -
mi ner jik re sep tör le rin uya rıl ma sı ile hu su le ge lir.
Bu re sep tör ler iki tür lü dür. Do pa mi ne-1 re sep -
tör le ri ko ro ner, re nal, se reb ral ve me sen te rik ar -
ter ler de va zo di la tas yon mey da na ge ti rir ler.
Do pa mi ne-1 re sep tör le ri nin bu va zo di la ta tör et -
ki le ri adenylc ycla se ’ın uya rıl ma sı ve in tra sel lü ler
cyclic AM P’ nin art ma sı so nu cu or ta ya çı kar. Do -
pa mi ne-2 re sep tör le ri ise sem pa tik si nir uç la rın da
uya rı nak li ni in hi be ede rek yi ne va zo di la ta tör et -
ki gös te rir ler. Do pa mi ne ’in mi yo kard kon trak ti -

li te si ni art tı rı cı ve va zo di la tör et ki le ri ya nın da,
özel lik le kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de or ta ya
çı kan, di üre tik et ki si de var dır. Bu di üre tik et ki
mi yo kard kon trak ti li te si nin art ma sı na ve he mo -
di na mik şart la rın dü zel me si ne ve se lek tif re nal
va zo di la tas yo na bağ lı dır. Do pa mi ne, yük sek do-
z lar da kul la nıl dı ğı tak dir de, va zo di la tas yon et ki -
si ye ri ne va zo kons trik tör et ki si ha kim olur.
Yük sek doz da or ta ya çı kan bu et ki, do pa mi ne ’in
α1-ad re ner jik re sep tör le ri uyar ma sı na at fe di lir. Bu
ne den le do pa mi ne ’in pe ri fe rik da mar di ren ci ve
ar te ri yel ba sınç üze ri ne et ki le ri kul la nı lan ilâç do -
zu na bağ lı dır. Has ta dan kul la nı lan İV in füz yon
mik ta rı 2 ug/kg/dk al tın da tu tul du ğu tak dir de ilâ -
cın va zo di la ta tör et ki si ha kim olur ve pe ri fe rik
da mar di ren ci dü şer. Eğer İV in füz yon mik ta rı 2-
5 ug/kg/dk ise kuv vet li po zi tif inot ro pik et ki gö -
rü lür. Bu nun so nu cu mi yo kard kon trak ti li te si ve
kal pin da ki ka hac mi ar tar. To tal pe ri fe rik di renç
dü şe bi lir ya hut de ğiş me ye bi lir. Kalp atım sa yı sın -
da ha fif bir yük sel me mey da na ge le bi lir. İV in füz -
yon mik ta rı da ha faz la (5-10 ug/kg/dk) ol du ğu
tak dir de to tal pe ri fe rik da mar di ren ci ar tar, ar te -
ri yel kan ba sın cı yük se lir, kalp atım sa yı sı ar tar
ve böb rek kan akı mı aza la bi lir. Bu far ma ko di na -
mik et ki le ri gö zö nün de bu lun du ru la rak, özel lik -
le kan ba sın cı dü şük ya hut nor mo tan sif
has ta lar da İV do pa mi ne in füz yo nu na 0.5-1.0
ug/kg/dk gi bi kü çük doz lar da te da vi ye baş lan -
ma lı ve ila cın do zu kalp de bi si, kan ba sın cı ve
kalp atım sa yı sı dik kat le ta kip edi le rek ted ri cen
art tı rıl ma lı dır. Ye ter li ce vap alın dı ğı tak dir de ay -
nı do za bir kaç sa at de vam et tik ten son ra ilaç do -
zu ye ni ted ri cen art tı rıl ma lı ve müm kün olan
za man da te da vi ye son ve ril me li dir. 

Kar di yo je nik şok bu lu nan has ta lar da da ha
faz la va zo kons trik tör ve po zi tif inot ro pik et ki lü -
zum lu ol du ğun dan da ha yük sek do pa mi ne do -
zu na ih ti yaç ola bi lir. Mi yo kard kon trak ti li te si ni
da ha faz la art tı ra bil mek için yük sek doz da (5-10
ug/kg/dk) do pa mi ne kul la nıl ma sı ha lin de ilâ cın
va zo kons trik tör et ki si ni azalt mak ama cı ile İV
sod yum nit rop rus si de ya hut nit rog li se rin in füz -
yon la rı bir lik te kul la nı la bi lir. Do pa mi ne bir be ta-
ad re ner jik re sep tör ago nis ti ol du ğu için, özel lik le
yük sek doz lar da kul la nıl dı ğı tak dir de, ta şi kar di -
ler ve ven tri kü ler arit mi ler mey da na ge ti re bi le ce -
ği ha tır da tu tul ma lı dır.

Do bu ta mi ne (Do but rex am pul 250 mg/10 mL):
Dobu ta mi ne bir sen te tik sem pa ti ko mi me tik ilâç tır.
Be ta-1 ad re no re sep tör le ri kuv vet le uya ra rak mi yo -
kard kon trak ti li te si ni art tı rır, ay rı ca α1- ve β1-ad re -
no re sep tör le ri de sti mü le eder. Do bu ta mi ne ’in
po zi tif inot ro pik et ki si β1- ve α1- ad re no re sep tör le -
ri uyar ma sı nın so nu cu or ta ya çı kar. Di ğer ta raf tan
hem α1-hem de  β2-re sep tör le ri uyar ma sı ne de ni ile
sis te mik vas kü ler di ren ce et ki si den ge li olup va zo -
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di la tas yon ya hut va zo kons trik si yon ile so nuç lan -
maz. Do pa mi ne ’in ak si ne do bu ta mi ne ’in do pa mi -
ner jik re sep tör le re et ki si yok tur ve sem pa tik si nir
uç la rın dan no rad re na li ne sa lı nı mı na se bep ol maz.
Do pa mi ne ’den fark lı ola rak do bu ta mi ne re nal va-
 zo di la ta tör et ki ye sa hip de ğil dir. Bu na kar şı lık kar -
di yak de bi nin me sen te rik ve re nal da mar
ya tak la rın dan çok ko ro ner da mar ya ta ğı na ve eks -
tre mi te da mar ya tak la rı na da ğı lı mı na se bep olur.
Kon jes tif kalp ye ter siz li ği bu lu nan bir has ta ya do -
bu ta mi ne ve ril di ği za man kalp de bi si yük se lir, bu -
nun so nu cu sis te mik da mar di ren ci aza lır ve
ar te ri yel kan ba sın cı ve kalp atım sa yı sı he men he -
men sa bit ka lır. Sol kalp ye ter siz li ği ile komp li ke,
di üre tik le re, va zo di la ta tör le re ce vap ver me yen
akut mi yo kard in fark tü sü va ka la rın da cid dî hi po -
tan si yon yok ise, do bu ta mi ne ter cih edi le bi le cek bir
kar di yo to nik tir. Uy gun doz lar da ve ril di ği tak dir -
de kalp de bi si ni art tı rır. He mo di na mik dü zel me yi
sağ la ya bi lir. Bu na kar şı lık is ke mi yi ve mi yo kard
ha sa rı nı art tır maz. Bu se bep ten do bu ta mi ne ru tin
ilâç la ra ce vap ver me yen akut ve kro nik kon jes tif
kalp ye ter siz li ği va ka la rın da, di la te kar di yo mi yo -
pa ti li ler de, kar di yak trans plan tas yon için bek le yen
ağır kon jes tif kalp ye ter siz li ği va ka la rın da ve kalp
cer ra hi si ni ta ki ben or ta ya çı kan dü şük kalp de bi si
du rum la rın da yay gın ola rak kul la nı lan bir ilâç tır.
Do bu ta mi ne in füz yo nu ile te da vi edi len has ta ya
kü çük doz do pa mi ne in füz yo nu ila ve edi le rek re -
nal va zo di la ta tör et ki sağ la na bi lir. Do bu ta mi ne ’in
İV in füz yon do zu, ge nel lik le 2.5-10 ug/kg/dk’ dır.
Bu doz va ka sı na gö re da ha dü şük ya hut da ha yük-
 sek mik tar lar da ve ri le bi lir. Do pa mi ne ’de ol du ğu gi -
bi do bu ta mi ne kul la nı lan va ka lar da kli nik ve
he mo di na mik ola rak has ta ne de ve çok ya kın dan
ta kip edil me li dir ler.

İsop ro te ro nol (İsup rel 2-20 micg/kg/dk): Non-se -
lek tif be ta ago nist tir. Şok, ile ri bra di kar di, AV blok-
 lar ve bron kos pazm da ge çi ci sü re te da vi için
kul la nı lır. Ta şi kar di, ven tri kü ler arit mi, hi po tan si -
yon ya pa bi lir. İs ke mi ala nı nı ge niş le te bi lir.

Met ho xa mi ne: İn tra ve nöz ola rak 2 - 3 mg doz da
uy gu la nır. İn tra ve nöz tek do zun et ki si 30 - 60 da -
ki ka dır. Pür al fa mi me tik bir ajan dır. İn tra müs kü -
ler uy gu lan dı ğın da et ki si iki sa at ve ya da ha uzun
sü rer. Kan ba sın cı nı di rekt pe ri fe rik va zo kons -
trik si yon yo luy la yük sel tir. Me tok sa mi nin de fe-
 ni lef rin gi bi mi yo kard üze rin de di rekt bir et ki si
yok tur. Hi per tan si yo na se kon der ola rak olu şan
bra di kar di, ka ro tid sinüs ve ar kus aor ta da ki ba -
sınç re sep tör le rin den do ğan ref leks in hi bis yo na
bağ la nır. At ro pin va gus üze rin den bu et ki yi blo -
ke eder. 

Me tok sa min, efed rin sül fat ve fe ni lef ri nin ak-
 si ne san tral sti mü las yo na ne den ol maz, bu ilaç lar -
la gö rü len baş ağ rı sı, hu zur suz luk, bu lan tı ve

kus ma gi bi san tral et ki ler gö rül mez. An cak san tral
ve nöz ba sın cı yük sel tir.

Fos fo di es te raz II I İn hi bi tör le ri: Bu grup ta ki ilâç -
lar mi yo kard ve pe ri fe rik vas kü ler düz kas lar da
cyclic AM P’ nin yı kı mı nı in hi be ede rek mi yo kard
kon trak ti li te si ni art tı rır lar ve pe ri fe rik ar te ri yel ve
ve nöz va zo di la tas yon mey da na ge ti rir ler. Fos fo di -
es te raz III in hi bi tör le ri kalp atım sa yı sın da ve kan
ba sın cın da önem li bir de ği şik li ğe yol aç maz lar. An -
cak mi yo kard cyclic AMP kon san tras yo nu nun art-
 ma sı ven tri kü ler ta şi arit mi le rin olu şu mu nu
ko lay laş tı ra bi lir. Bü tün di ğer po zi tif inot ro pik ilâç -
lar da ol du ğu gi bi fos fo di es te raz III in hi bi tör le ri de
mi yo kard hüc re si içi ne kal si yum gi ri şi ni art tı ra rak
mi yo kard kon trak ti li te si üze ri ne et ki li olur. Bu ilâç -
lar ara sın da kli nik kul la nım ala nı na gi ren am ri no -
ne, mil ri no ne ve eno xi mo ne ’dur.

Am ri no ne (Ino cor): Am ri no ne bir fos fo di es te raz
III in hi bi tö rü olup bu grup ta ki ilâç la rın bir pro to -
ti pi ni oluş tur mak ta dır. Kim ya sal ya pı sı bip yri di -
ne ’dir. Bu ilâç di gi ta lis, di üre tik ler ve
va zo di la ta tör le re ce vap ver me yen ağır kon jes tif
kalp ye ter siz li ği va ka la rın da İV in füz yon şek lin -
de kul la nı lır. Am ri no ne di gi ta lis gli ko zid le ri ile
bir lik te kul la nıl dı ğı tak dir de di gi ta li sin inot ro pik
et ki si ni kuv vet len di rir. Ay nı şe kil de sem pa ti ko -
mi me tik le rin kar di yak et ki le ri ni art tı rır. Am ri no -
ne ’un va zo di la ta tör te si ri, mi yo kard
kon trak ti li te si ni art tı rı cı et ki si nin mi yo kard ok si -
jen tü ke ti mi ni art tır ma sı nı en gel ler. Böy le ce po zi -
tif inot ro pik et ki ye rağ men mi yo kard ok si jen
tü ke ti min de bir ar tış gö rül mez. Bu ne den le ko ro -
ner kalp has ta la rı nın mi yo kard is ke mi si ni art tır -
maz. Bu na kar şı lık AV ile ti mi ko lay laş tır dı ğı için
at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da ven tri kü ler ce va -
bın hız lan ma sı na yol aça bi lir. Bu nun dı şın da ven-
 tri kü ler arit mi le re de se bep ola bi lir. Am ri no ne
ref rak ter kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da İV
yol dan ön ce 0.75 µg/kg bir bo lu su ta ki ben 5-10
µg/kg/dk do zun da in füz yon şek lin de kul la nı lır.
Ge re kir se ilk bo lus tan 30 dk son ra ilâ ve bir bo lus
da ha uy gu la nı la bi lir. İlaç, 8 sa at te bir 100 mg ol -
mak üze re ağız yo lu ile de kul la nı la bi lir. Hi po -
tan si yon lu hi po vo le mik ya hut va zo di la ta tör ilâç
kul lan mak ta olan va ka lar da am ri no ne ağır hi po -
tan si yo na yol aça bi lir. Ağır kalp ye ter siz li ği bu lu -
nan va ka lar da am ri no ne in füz yo nu bir kaç sa at ten
bir kaç gü ne ka dar kul la nı la bi lir. 

Ağız yo lun dan kro nik kul la nı mı cid dî yan et -
ki le ri ne de ni ile sa kın ca lı dır. Am ri no ne lin baş lı ca
yan et ki le ri, mi de bar sak bo zuk luk la rı, ateş,
böbrek bo zuk lu ğu, ka ra ci ğer dis fonk si yo nu ve
trom bo si to pe ni dir. Am ri no ne akut mi yo kard in-
 fark tü sü, aor tik ve pul mo ner ste noz, hi per tro fik
obs trük tif kar di yo mi yo pa ti de kon trin di ke dir.
Am ri no ne di gi ta lis, di üre tik ler ve dik kat li bir şe -



kil de ol mak kay dı ile va zo di la ta tör ler le kom bi ne
ola rak kul la nı la bi lir. Ay rı ca do pa mi ne ve do bu ta -
mi ne ek ola rak da uy gu la na bi lir.

Mil ri no ne (Pri ma cor): Mil ri no ne ’nun far ma ko ki -
ne tik ve far ma ko di na mik özel lik le ri am ri no ne ’na
ben zer. An cak, am ri no ne ’dan da ha kuv vet li (yak -
la şık 20 mis li) bir et ki ye sa hip tir. Ağız yo lu ile ve -
ril di ği tak dir de am ri no ne ’na nis bet le da ha iyi
ta ham mül edi lir. An cak, ilâ cın arit mo je nik et ki si
var dır. Mil ri no ne baş lan gıç ta 20 µg/kg ve in tra -
ve nöz yol dan 10 da ki ka zar fın da ve ri lir. Son ra
0.50 µg/kg/dk şek lin de in füz yo na de vam edi lir.
Bir gün lük or ta la ma to tal doz 0.80 µg/kg’ dır.

Hi po tan si yon, sup ra ven tri kü ler ve ven tri kü -
ler arit mi le re ne den ola bi lir. Özel lik le ko ro ner
kalp has ta lı ğı bu lu nan lar da, kalp ye ter siz li ği te-
 da vi si ama cıy la, di ğer non-inot ro pik ajan la ra ce -
vap alı na ma ma sı du ru mun da son de re ce dik kat li
ve kı sa sü re kul la nıl ma lı dır.

Eno xi mo ne (Per fan): Kim ya sal ya pı sı am ri no ne ve
mil ri no ne ’dan  ta ma men fark lı olup bir imi da zo le -
dür. Bu na rağ men eno xi mo ne ’nun kim ya sal ve far-
 ma ko lo jik özel lik le ri bip yri di ne tü rev le ri ne ben zer.
An cak, kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta la rın ya şam
sü re le ri ne et ki le ri ve yan et ki le ri ba kı mın dan am ri -
no ne ve mil ri no ne ’dan fark lı bu lun ma mış tır. Eno x-
i mo ne ’nun kul la nı mı bu ne den le sı nır lı kal mış tır.

Kal si yum Du yar laş tı rı cı lar

Le vo si men dan (Symdax 2.5 mg/ml): Te da vi ye ref -
rak ter  kro nik kalp ye ter siz lik le rin de, kro nik  ye -
ter siz lik le rin akut  alev len me le rin de ve  cer ra hi
mü da he le son ra sı ge li şen akut kalp ye ter siz lik le -
rin te da vi sin de  kul la nı lan bir ilaç tır.

Le vo si men dan, kar di yak kon trak til pro te in le -
rin kal si yu ma du yar lı lı ğı nı art tı ra rak po zi tif inot -
ro pik et ki gös te rir. Ay rı ca vas kü ler düz kas lar da
AT P’ ye du yar lı po tas yum ka nal la rı nı açıp ko ro -
ner ar ter pe ri fe rik ar te ri yel ve ve nöz va zo di la tas -
yon ya par. Bu şe kil de ko ro ner per füz yo nu nu
ar tı rır ve mi yo kar dın yü kü nü azal tır. Di ğer ilaç la -
ra ek ola rak inot rop des te ğin ge rek li ol du ğu kalp
ye ter siz li ği du rum la rın da  yo ğun ba kım  şart la -
rın da in füz yon ola rak kul la nı lır. 

Le vo si men dan 500 ml % 5 dex troz so lüs yo nu
için de in füz yo nu ha zır la nıp, 10 da ki ka için de 6-12
µg/kg yük le me do zu nu ve ri lir, da ha son ra 0.1
µg/kg/dk do zun da 24 sa at ila ca de vam edi lir. 

Yan et ki ola rak hi po tan si yon, ta şi kar di,  sup ra -
ven tri kü ler ve ven tri kü ler ritm  bo zuk luk la rı, hi po -
po ta se mi ve gas tro in tes ti nal şi ka yet ler gö rü le bi lir.

VVaa  zzoo  ddii  llaa  ttaa  ttöörr  lleerr

Va zo di la ta tör ler kalp ye ter siz li ği, hi per tan si yon
ve an gi na pek to ris te kul la nı lan ilâç lar dır. Va zo -

di la ta tör ler de ği şik şe kil de sı nıf lan dı rı la bi lir ler.
Bu sı nıf lan dır ma lar dan bi ri si va zo di la ta tör le rin
do la şım da ki et ki yer le ri ne gö re sı nıf lan dı rıl ma sı -
dır. Bu na gö re kal be dö nen kan mik ta rı nı (“p re lo -
ad” ı) azal tan lar, kal bin önün de ki di ren ci
(“af ter lo ad” ı) azal tan lar ya hut hem “p re lo ad” ı, hem
“af ter lo ad”ı azal tan lar şek lin de sı nıf lan dı rı la bi lir.
Bir di ğer sı nıf lan dır ma, va zo di la ta tör le rin hüc re -
de ki va zo kons trik tif vas kü ler re sep tör ler üze ri ne
et ki le ri ne gö re ya pı la bi lir. Kli nik kul lan mı ko lay -
laş tır ma ama cıy la va zo di la ta tör ler aşa ğı da, 1.
Vas kü ler düz kas üze ri ne doğ ru dan doğ ru ya et ki
ya pan lar, 2. al fa-re sep tör blo ker le ri, 3. ACE in hi -
bi tör le ri, 4. AI I re sep tör an ta go nist le ri, 5. Di rekt
re nin in hi bi tör le ri, 6. En do te lin re sep tör an ta go -
nist le ri, 7. Kal si yum ka nal blo ker le ri (Tab lo 20-9).

Vas kü ler Düz Kas Üze ri ne Doğ ru dan Doğ ru ya
Et ki Ya pan lar

Bu grup ilaç lar ara sın da a. Nit rat lar, b. so di um ni-
t rop rus si de, c. hydra la zi ne, d. di azo xi de ve e. mi-
 no xi dil sa yı la bi lir.
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Vasküler düz kas • Nitratlar
üzerine doğrudan • Sodium nitroprusside 
doğruya etki • Hydralazine 
yapanlar • Diazoxide

• Minoxidil 

Alfa-reseptör • Selektif
blokerleri - Phentholamine

• Non-selektif
- Prazosin
- Terazosin
- Doxazosin

ACE inhibitörleri • Benazepril 
• Captopril 
• Cilazapril 
• Enalapril 
• Fosinopril 
• Lisinopril 
• Perindopril 
• Quinapril 
• Ramipril 
• Trandolapril
• Zofenopril

AII reseptör • Candesartan
antagonistleri • Eprosartan

• İrbesartan
• Losartan
• Olmesartan
• Telmisartan 
• Valsartan

Direkt renin inhibitörleri, • Aliskiren

Endotelin reseptör • Bosentan
antagonistleri

Kalsiyum kanal blokerleri Bak: Tablo 20-5

Tablo 20-9. Vasodilatatör Etkili İlaçlar



Nit rat lar: Nit rat lar 1987 yı lın dan be ri an gi na pek-
 to ris te da vi sin de kul la nıl mak ta olan ilâç lar dır. Ni-
t rat lar doğ ru dan doğ ru ya vas kü ler düz kas la rı
gev şe te rek va so di la tas yon mey da na ge ti ri ler. Bu
et ki le ri ne de ni ile hem sis te mik ar ter ler, hem de
ven ler de va zo di la tas yon hu su le ge lir, fa kat nit rat -
la rın ve na lar üze rin de ki va zo di la ta tör et ki le ri sis-
 te mik ar ter le re oran la da ha faz la dır. Bu ilâç la rın
ve nöz to nu su azal ta rak ve no di la tas yon mey da na
ge tir me le ri kal be dö nen kan mik ta rı nı (“p re lo ad” ı)
azal tır. Ven tri kü ler do luş ba sınç la rı nı dü şü rür,
ven tri kü ler do luş ba sınç la rı nın ve di yas to lik ha -
cim le ri nin, du var ger gin li ği nin azal ma sı so nu cu
kal bin ok si jen tü ke ti mi de aza lır. So nuç ta has ta nın
eg zer siz ka pa si te si ve iş yü kü ne ta ham mü lü ar tar.
Nit rat la rın bü yük ar ter ler üze ri ne va zo di la tör et ki
gös ter dik le ri çok za man dır bi lin mek te idi. Bu gün
için nit rat la rın di ğer ar ter ler, özel lik le ko ro ner ar -
ter ler de va zo di la tas yon mey da na ge tir di ği is pat -
lan mış tır. Ste no tik ko ro ner ar ter ler de dar lı ğın ha fif
bir şe kil de ge niş le me si da hi ko ro ner akı mı na kar -
şı di ren ci dü şü rür ve has ta da bü yük bir ra hat la ma
sağ la ya bi lir. Nit rogl yce ri n’ in nor mal kan la nan böl-
 ge ler den is ke mi li böl ge le re kol la te ral do la şım yo -
lu ile kan akı mı nı sev ket ti ği, ay rı ca, sol ven tri kül
do luş ba sın cı nı dü şü re rek su ben do kar di al is ke mi -
nin azal ma sı na se bep ol du ğu gös te ril miş tir. Bu -
nun la be ra ber nit rat la rın et ki si ile mi yo kard
ok si jen tü ke ti mi nin azal dı ğı ve mi yo kard ok si jen
ih ti ya cı ile O2 tü ke ti mi ara sın da ki ora nın dü zel di -
ği bir ger çek tir.

Nit rat la rın va zo di la tas yon et ki si gös te re bil me -
si için en do te lin sağ lam ol ma sı şart de ğil dir. Nit -
rat lar vas kü ler düz kas hüc re le ri ne ulaş tı ğı za man
nit rik ok si de (nit ric oxy de) dö nü şür. Nit rik ok sid
in tra sel lü ler “gu any la te cycla se ”ı ak ti ve ede rek
“cy clic gu ano si ne mo nop hosp ha te ” (GMP) mey-
 da na ge ti rir, bu da düz kas gev şe me si ni baş la tır.

Far ma ko ki ne tik Özel lik le ri

Nit rogl yce rin (Per lin ga nit  am pul 10 mg/10 mL, Ni-
t rogl yce rin am pul 25 mg/5 mL ve 50 mg/10 mL, Nit -
ro derm TTS-5-10 Flas ter, De po nit-5 Flas ter, 16 mg,
Nit ro-dur Flas ter 10 mg ve 20 mg) ağız mu ko za sın -
dan (sub lin gu al) sü rat le ab sor be olur, sü rat le (30
sn- 2 dk ara sın da) et ki si ni gös te rir, mak si mum et -
ki si çok de fa 2. da ki ka da gö rü lür ve bu et ki 10-30
da ki ka ka dar sü rer. Nit rogl yce ri n’ in bi yo ya rar lı -
lı ğı az dır, plaz ma eli mi nas yon ya rı-öm rü ise or ta-
 la ma 7 da ki ka dır.

Nit rogl yce rin de ri yo lun dan da ol duk ça iyi
ab sor be olur. Bu ne den le ilâ cın mer hem ve trans-
 der mal flas ter şek lin de pre pa rat la rı da kul la nı lır.
Trans der mal yol ile ve ri len nit rogl yce ri n’ in et ki -
si 1 sa at zar fın da baş lar, 6-14 sa at sü rer. Nit rogl -
yce ri n’ in ağız yo lun dan ab sorp si yo nu za yıf tır,
et ki si ne gü ve nil mez.

Nit rogl yce rin İV yol dan da sık kul la nı lır. Bu
tak dir de et ki si he men baş lar ve in füz yon bo yun -
ca de vam eder.

İso sor bi de di nit ra te (İsor dil sub lin gu al tab let 5
mg, İsor dil tab let 10 mg, Iso mack Sprey 1.25
mg/doz): Hem ağız yo lun dan, hem de sub lin gu -
al ola rak et ki li bir nit rat tü re vi dir. Ağız yo lun dan
alın dık tan 15-30 dk son ra et ki si baş lar, 3-6 sa at sü -
rer. İla cın bi yo ya rar lı lı ğı dü şük tür, ka ra ci ğer de
sü rat le me ta bo li ze olur. Ka ra ci ğer de me ta bo li ze
ol duk tan son ra hu su le ge len ilk me ta bo li tin den
bi ri si iso sor bi de-5-mo no nit ra te çok kuv vet li bir
va zo di la ta tör dür. Bu me ta bo li tin plaz ma eli mi -
nas yon ya rı öm rü yak la şık 10 sa at tir. İd rar la de ği -
şik li ğe uğ ra ma dan atı lır. İso sor bi de di nit ra te
sub lin gal yol dan ve ril di ği tak dir de et ki si 3-5 da -
ki ka da baş lar, 1-2 sa at de vam eder. Sub lin gu al
yol dan ve ri len iso sor bi de di nit ra te ’ın plaz ma eli -
mi nas yon ya rı-öm rü yak la şık 30 da ki ka dır. İlaç
ağız yo lu ile ve ril di ği tak dir de bu sü re 1.5-4.0 sa -
at ara sın da de ği şir.

İso sor bi de-5-mo no nit ra te (Mo no ket tab let 20-40
mg, Mo no ket Long Re tard kap sül 50 mg, Mo no -
dur tab let 60 mg): İso sor bi de di nit ra te ’ın uzun et -
ki li ve kuv vet li va zo di la tas yon ya pı cı et ki ye sa hip
bir me ta bo li ti dir. Ağız dan alın dı ğı tak dir de bi yo -
ya rar lı lı ğı tam dır (%100), ka ra ci ğer de me ta bo li ze
edil mez, et ki si 30 da ki ka da baş lar, 1-2 sa at ara sın -
da mak si mu ma ula şır ve 8-12 sa at de vam eder.
İla cın plaz ma eli mi nas yon ya rı-öm rü 4-8 sa at tir.
İso sor bi de-5-mo no nit ra te vü cut ta her han gi bir
de ği şik li ğe uğ ra ma dan id rar yo lu ile it rah edi lir.

Pen ta eryt hridyl tet ra nit ra te pre pa rat la rı: Da nit rin
For te Tab let (Pen ta eryt hridyl 20 mg ve mep ro ba -
ma te 200 mg), Equ anit ra te Tab let (Pen ta eryt hridyl
20 mg ve mep ro ba ma te 200 mg)

İn di kas yon la rı

Efor an gi na pek to ri si: Her han gi bir efo ru ta ki ben
mey da na ge len an gi na da sub lin gu al ve ri len nit -
rogl yce rin tab le ti ya hut spre yi an gi na yı kı sa za-
 man da ge çi re bi lir. Ağ rı ilk doz dan son ra geç me di ği
tak dir de her üç da ki ka da bir sub lin gu al yol dan ni-
t rogl yce ri ne mak si mum 4-5 tab le te ka dar de vam
edi le bi lir. Ay nı amaç la iso sor bi de di nit ra te ’nın sub-
 lin gu al tab let le ri de kul la nı la bi lir. An cak sub lin gu -
al iso sor bi de di nit ra te ’nın et ki si nin bi raz da ha geç
(3-5 dk) baş la dı ğı, bu na kar şı lık an ti-an gi nal et ki si -
nin nit rogl yce ri ne na za ran da ha uzun sür dü ğü
(yak la şık 1 sa at) ha tır da tu tul ma lı dır. 

An gi na pek to ris hec me le ri nin ön len me si: Oral yol dan
kul la nı lan nit rat lar an gi na pek to ris hec me le ri nin
sık lı ğı nı ve has ta la rın ak ti vi te eşi ği ni yük sel te rek
sub lin gu al nit rogl yce rin ya hut iso sor bi de di nit ra te
ih ti ya cı nı azal tır lar. Bu nun için iso sor bi de di nit ra -
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te 3-4x5-30 mg/gün, iso sor bi de-5-mo no nit ra te 2x10-
40 mg/gün ya hut pen ta eryt hridyl tet ra nit ra te 3-
4x10-40 mg/gün oral yol dan kul la nı la bi lir. Ay rı ca
iso sor bi de di nit ra te ve iso sor bi de-5-mo no nit ra te ’ın
yi ne oral yol dan kul la nı lan uzun et ki li (SR) form la -
rı da var dır.

İs tik rar sız an gi na pek to ris: Bu tak dir de nit rogl yce rin,
5-10 ug/dk ol mak üze re İV in füz yo nu na baş la nır
ve doz ih ti ya ca gö re 200 ug/dk’ a ka dar çı kı la bi lir.
Has ta nın kli nik du ru mu ya kın dan ta kip edi le rek,
kan ba sın cın da aşı rı bir düş me ye se be bi yet ver-
 mek si zin İV nit rogl yce rin in füz yo nu na 24-36 saa -
te ka dar de vam edi le bi lir. Yük sek doz da
kul la nı lan İV nit rogl yce ri nin he pa rin di ren ci ne yol
aça bi le ce ği ha tır da tu tul ma lı dır. Ay nı amaç ile İV
iso sor bi de di nit ra te in füz yon la rı da kul la nı la bi lir.
Has ta ne dı şı şart la rın da is tik rar sız an gi na pek to -
ri si bu lu nan has ta lar da nit rogl yce rin mer hem le ri
ve flas ter le ri kul la nı la bi lir.

Akut mi yo kard in fark tü sü: Akut mi yo kard in fark tü -
sün de in tra ve nöz nit rogl yce rin in füz yon la rı ile ağ -
rı kon trol al tı na alı na bi lir. İn fark tüs ala nı nın
ge niş le me si ve in fark tüs komp li kas yon la rı azal tı -
la bi lir. An cak bu te da vi ye kü çük doz lar da (5
mg/dk) baş lan ma lı ve doz ilk ya rım sa at zar fın da
her 5 da ki ka da bir ol mak üze re ted ri cen en çok 20
µg/dk mik ta rı na ka dar art tı rıl ma lı dır. Bu sı ra da
nor mo tan sif ler de or ta la ma kan ba sın cı nın % 10’dan
da ha faz la, hi per tan sif ler de % 30’dan da ha faz la
düş me si ne mey dan ve ril me me li dir. Akut mi yo -
kard in fark tü sü va ka la rın da İV nit rogl yce rin in füz -
yo nu ye ri ne sub lin gu al nit rogl yce rin de 4-5 sa at te
bir uy gu lan mak üze re ve ri le bi lir. Akut in fe ri or mi -
yo kard in fark tü sü ile bir lik te sağ ven tri kül in fark -
tü sü nün de bu lun du ğu ya hut şüp he li ol du ğu
du rum lar da ağır hi po tan si yon ve şok teh li ke si ne-
 de ni ile nit rat lar kul la nıl ma ma lı dır.

Kon jes tif kalp ye ter siz li ği: Kı sa ve uzun et ki li nit rat -
lar akut ve kro nik kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de
kul la nı la bi lir ler. Ak ci ğer le rin de staz ya hut ak ci ğer
öde mi bu lu nan va ka lar da nit rat lar ve no di la tas yon
hu su le ge ti re rek ka pa si tans ven ler de kan bi rik me -
si ne ne den olur lar. Bu su ret le sağ kal pe dö nen kan
mik ta rı aza la rak ak ci ğer sta zı ve ak ci ğer öde mi be-
 lir ti ve bul gu la rı nı dü zel tir ler. Akut ak ci ğer öde-
 min de sub lin gu al nit rogl yce rin ya hut iso sor bi de
di nit ra te tab let le ri 5-10 da ki ka da bir ve ril di ği tak -
dir de 15-20 da ki ka zar fın da has ta nın disp ne si, ak ci -
ğer ler de alı nan yaş ral ler aza lır, sol ven tri kül do luş
ba sın cı düş tü ğün den kalp de bi si de yük se lir. Akut
kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de kul la nı lan di ğer
ilâç lar la bir lik te sub lin gu al nit rogl yce rin ya da iso -
sor bi de di nit ra te ’ın kul la nıl ma sı has ta la rın sü rat le
kon trol al tı na alın ma sı nı sağ lar. Kro nik kon jes tif
kalp ye ter siz li ği va ka la rın da da nit rat lar va zo di la -
ta tör bir ajan ola rak ağız yo lu ile kul la nı la bi lir ler.

An gi na pek to ri sin te da vi sin de, nit rat lar di ğer
an ti an gi nal ilâç lar ile kom bi ne ola rak verile bi lir ler.
Böy le ce et ki me ka niz ma la rı fark lı an ti-an gi nal ilâç -
la rın iki si nin ya hut üçü nün bir lik te kul la nıl ma sı an -
ti-an gi nal et ki yi art tı rır. An cak iki li ve ya üç lü
kom bi nas yon la rın uy gun şe kil de ve doz lar da se çil -
me le ri ve muh te mel yan et ki le ri nin gö zö nün de bu-
 lun du rul ma sı ge rek li dir. Be ta-ad re ner jik re sep tör
blo ker le ri kal si yum an ta go nist le ri ve nit rat lar kom-
 bi ne ola rak ra hat lık la kul la nı la bi lir ler.

Nit rat to le ran sı: Trans der mal nit rogl yce rin flas ter -
le ri nin, yük sek doz da ve sık ara lık lar la kul la nı lan
iso sor bi de di nit ra te tab let le ri ile uzun et ki li (SR) iso -
sor bi de di nit ra te tab let le ri nin, uzun sü re kul la nı lan
İV nit rogl yce rin in füz yon la rı nın ta şi fi lak si ye (to le -
rans) yol aç tı ğı bi lin mek te dir. Bu ne den le yu ka rı -
da ki pre pa rat la rın kul la nıl ma sı sı ra sın da, nit ra te
te da vi si ne gün de 10-12 sa at lik ara lar ve ril me si tav -
si ye edil mek te dir. Bu na kar şı lık sub lin gu al yol dan
gün de 3-4 de fa da ve ri len nit rogl yce ri n’ in et ki si ni
mu ha fa za et ti ği ve her han gi bir to le ran sa yol aç ma -
dı ğı gös te ril miş tir. Trans der mal nit rogl yce rin flas -
ter le ri de 12 sa at uy gu lan dı ğı ve di ğer 12 sa at ilâç
kul la nıl ma dı ğı tak dir de et ki si ni ko ru mak ta dır lar.
Nit rat la ra kar şı to le ran sın mey da na gel me si nin baş -
lı ca se be bi nin sülE ydril (SH) grup la rı nın tü ke til -
me si ol du ğu ka bul edil mek te dir. Bi lin di ği gi bi
cyste in’ den tü re yen SH grup la rı, nit ric oxy de ’in
(NO) olu şu mu için ge rek li dir. Nit ric oxi de gu any -
la te cycla se ’ı uya ra rak va zo di la tas yon sağ la mak ta -
dır. An cak nit ric oxy de ’in olu şu mu in tra sel lü ler SH
grup la rı nı ok si de ede rek in tra sel lü ler thi ol mik ta rı -
nı azalt mak ta dır. Ni te kim, N-acetylc yste ine ya hut
met hi yo ni ne ’in kul la nıl ma sı SH grup la rı nı sağ la -
ya rak nit rat to le ran sı nı en gel le mek müm kün ola-
 bil mek te dir. Nit rat to le ran sı olu şu mu nu açık la mak
için ile ri sü rü len bir teo ri de, bu te da vi sı ra sın da ka -
te ko la min sa lı nı mı nın art ma sı, re nin-an ji yo ten sin
sis te mi nin ak ti vas yo nu so nu cu nit rat la rın mey da -
na ge tir di ği va zo di la tas yo nun ye ter siz kal ma sı dır.
Oral pre pa rat la rın 24 sa at zar fın da uy gun ara lık -
lar la kul la nıl ma sı ve ilâç sız 10-12 sa at lik in ter val le -
rin sağ lan ma sı ile kli nik ola rak nit rat to le ran sı
ön le ne bi lir. Me se lâ, iso sor bi de di nit ra te ’ın oral yol -
dan sa at 08:00, 13:00 ve 18:00 de ve ril me si nin ta şi fi -
lak si ye yol aç ma dı ğı bil di ril mek te dir.

Uzun za man nit rat kul la nan has ta lar da nit rat
ba ğım lı lı ğı nın hu su le gel miş ol ma sı muh te mel dir.
Bu se bep ten böy le has ta lar da nit rat la rın bir den bi -
re ke sil me si an gi na pek to ri sin ağır laş ma sı na, ko-
 ro ner va zos pasm ve akut mi yo kard in fark tü sü
ge liş me si ne ne den ola bi lir.

Yan et ki ler: Nit rat la rın baş lı ca yan et ki le ri ba şağ -
rı sı, yüz de kı zar ma ve hi po tan si yon dur. Na di ren
çok yük sek doz lar da uzun za man kul la nı lan nit -
rat lar met he mog lo bin se vi ye le rin de ha fif yük sel -
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me le re ne den ola bi lir se de, met he mog lo bi ne -
mia’ ye pek rast lan maz.

So di um Nit rop rus si de (Nip russ am pul 60 mg/5
mL, Nip ri de am pul 50 mg/5 mL): Sod yum nit rop -
rus si de İV in füz yon şek li de kul la nı lan kuv vet li
va zo di la ta tör bir ilaç tır. Sod yum nit rop rus si de ’in
et ki me ka niz ma sı nit rat la ra ben zer, in tra sel lü ler
nit ric oxi de te şek kü lü yo lu ile sik lik GMP’ nin uya -
rıl ma sı so nu cu va zo di la tas yon mey da na ge ti rir.
İV nit rop rus si de in füz yon do zu art tı rıl dı ğı oran da
ted ri cen ar tan ar te ri yo ler va zo di la tas yon sis te mik
vas kü ler di ren ci dü şür me ye de vam eder. Ay nı za-
 man da ilâ cın mey da na ge tir di ği ve no di la tas yon
ve nöz ka pa si tan sı art tı ra rak “p re lo ad”ı azal tır.
Böy le ce, sod yum nit rop rus si de in füz yo nu ve ri len
do za tâ bi ola rak ar te ri yel ba sın cı dü şü rür ve ve -
nöz ka pa si tan sı art tı rır. 

Bu se bep ten, sod yum nit rop rus si de hi per tan si -
yon kriz le ri, dis se kan aort anev riz ma sı, ağır kon-
 jes tif kalp ye ter siz li ği, hi per tan si yon ile bir lik te
bu lu nan akut mi yo kard in fark tü sü, kalp cer ra hi si
sı ra sın da ve ya post-ope ra tif dö nem de or ta ya çı kan
hi per tan si yon ya hut kalp ye ter siz li ğin de yay gın
ola rak kul la nı lan bir va zo di la ta tör ilaç tır.

Sod yum nit rop rus si de ’in böl ge sel kan do la şım -
la rı üze ri ne et ki le ri önem li dir. Nit rop rus si de se reb -
ral kan do la şı mı nı art tı rır, pul mo ner ar ter üze ri ne
va zo di la ta tör et ki gös te rir. An cak ilâ cın sis te mik
kuv vet li va zo di la ta tör (ar te ri yo ler ve ve nöz) et ki si
re nal kan akı mı ve splank nik ya tak ta ki kan akı mı -
nı azal ta bi lir. Akut mi yo kard in fark tü sü nün er ken
dö ne min de kul la nı lan İV sod yum nit rop rus si de in-
 füz yo nu nun “ko ro ner çal ma ” fe no me ni ne de ni ile
mi yo kard is ke mi si ni ağır laş tı ra bi le ce ği bil di ril miş -
tir. Ni te kim çok mer kez li bir ça lış ma da akut mi yo -
kard in fark tü sü nün er ken dö ne min de (ilk 8 sa at
zar fın da) uy gu la nan İV nit rop rus si de ’in mor ta li te -
yi art tır dı ğı da tes pit edil miş tir. An cak da ha geç dö -
nem de or ta ya çı kan kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de
nit rop rus si de ’in ya rar lı ol du ğu ve mi yo kard fonk -
si yo nu nu dü zelt ti ği de gös te ril miş tir.

Doz ve Kul la nı mı: Sod yum nit rop rus si de in füz -
yo nu ile te da vi sı ra sın da has ta nın kli nik ve he mo -
di na mik ola rak çok ya kın dan ta kip edil me si ve
böy le ce has ta la rın mut la ka bir has ta ne de ve yo ğun
ba kım şart la rın da iz len me si ge rek li dir. Vi al ler (kü -
çük şi şe ler) için de toz ha lin de bu lu nan sod yum ni-
t rop rus si de 500-1000 mL % 5’lik dex troz içi ne
ko nu la rak ha zır la nan çö zel ti bek le til me den en çok
4 sa at zar fın da kul la nıl ma lı dır. Çö zel ti şi şe le ri alu-
 min yum bir ta ba ka ile sa rı la rak ışık tan ko run ma -
lı dır. İV sod yum nit rop rus si de in füz yo nu ile
te da vi ye 10 ug/kg/dk do zun da baş lan ma lı, pul mo -
ner ka pil ler ka pa lı ba sın cı 18 mm Hg’ nın al tı na dü -
şün ce ye ka dar her üç da ki ka da bir ilâç mik ta rı
ted ri cen art tı rıl ma lı dır. Bu sı ra da has ta nın sis to lik

kan ba sın cı nın 100 mm Hg’ nın al tı na düş me me si -
ne dik kat edil me li dir. Sod yum nit rop rus si de ’nin
mak si mum in füz yon do zu 400 ug/dk’ dır. Ilâç bir -
kaç sa ni ye de et ki si ni gös te rir ve in füz yon dur du -
rul du ğu an da et ki si kay bo lur.

Yan Et ki le ri: Kan ba sın cı sü rat le dü şü rül dü ğü tak -
dir de bu lan tı, kus ma ve ter le me gö rü le bi lir. Yük sek
doz da uzun sü re kul la nıl ma sı ha lin de ise thi oc ya -
na te bi ri ki mi ne bağ lı tok si si te or ta ya çı ka bi lir.

Hydra la zi ne (Ap re so li ne dra je 25 mg, Adelp han
tab let (re ser pi ne 0.1 mg + dihy dra la zi ne 10 mg):
Hydra la zi ne ağız yo lu ile, in tra müs kü ler ya hut
İV kul la nı la bi len kuv vet li bir di rekt ar te ri yo ler di-
 la ta tör dür. Ar ter ve ar te ri ol le rin düz kas hüc re le -
ri ne di rekt ola rak et ki ya pa rak sis te mik da mar
di ren ci ni (“af ter lo ad”) dü şü rür ve kalp de bi si ni
art tı rır.

İn di kas yon la rı: Baş lı ca hi per tan si yon te da vi sin -
de kul la nı lır. Hydra la zi ne kon jes tif kalp ye ter siz -
li ğin de de kul la nı la bi lir. An cak, bu tak dir de da ha
faz la doz da kul lan ma ve di ğer ilâç lar ile kom bi ne
et me ge re ği var dır.

Doz ve Kul la nı mı: Hi per tan si yon da, hydra la zi ne
ile te da vi ye gün de 2x10-25 mg ile baş lan ma lı ve ge -
re kir se te da vi do zu ted ri cen art tı rı la rak 2x100
mg/gü ne çı kıl ma lı dır.

Yan Et ki le ri: Mey da na ge tir di ği kuv vet li va zo di -
la tas yon ne de ni ile ref leks ta şi kar di ye, çar pın tı ya,
baş ağ rı sı na ve an gi na pek to ri se ne den ola bi lir.
Hydra la zi ne ile bir lik te be ta-ad re ner jik re sep tör
blo ker le ri, re ser pi ne ya hut methy ldo pa kul la nıl -
dı ğı tak dir de bu bah se di len yan et ki ler ön le ne bi -
lir. İlaç yük sek doz da (>300 mg) uzun sü re
kul la nıl dı ğı tak dir de sis te mik lu pus eri te ma to zu -
sa ben zer bir sen dro ma se bep ola bi lir, ateş, ar trit,
LE hüc re si po zi tif li ği ve se rum da an ti nük le er an-
 ti kor lar gö rü le bi lir. Ilâç ke sil di ği tak dir de bu sen -
drom kay bo lur. 

Di azo xi de (Hypers tat am pul. Ül ke miz de yok-
 tur): Di azo xi de bir non di üre tik thi azi de tü re vi
olup kuv vet li ar te ri yo ler di la ta tör et ki ye sa hip tir.
Akut hi per tan si yon kriz le ri nin te da vi sin de İV bo -
lus zerk le ri ve bu nun ta ki ben de vam lı in füz yon
şek lin de kul la nı lır. Di azo xi de hi perg li se mi ve
sod yum tu tul ma sı gi bi yan et ki le ri ne de ni ile kul-
 la nı mı sı nır lı bir ilâç tır. Bu nun ye ri ne sod yum ni-
t rop rus si de ter cih edil me li dir.

Mi no xi dil (Lo ni ten tab let 2.5-10 mg. Ül ke miz de
yok tur): Mi no xi dil kuv vet li bir ar te ri yo ler di la ta -
tör dür. Et ki si hydra la zi ne ben zer, fa kat on dan da -
ha kuv vet li dir. Ağız yo lu ile kul la nı lır. An cak ilâ cın
sod yum tu tul ma sı, ref leks ta şi kar di, yüz de, eks tre -
mi te ler de ve vü cud da kıl lan ma ar tı şı gi bi yan et ki -
le ri, kli nik te kul la nı mı nı sı nır la mak ta dır.
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Al fa-Ad re ner jik Re sep tör Blo ker le ri

Non-se lek tif al fa-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri
hem α1, hem de α2-re sep tör le ri blo ke eder ler. Vas -
kü ler düz kas lar da bu lu nan α1-re sep tör le rin blo -
ka jı va zo di la tas yon mey da na ge ti rir. Al fa-2 ya hut
pre si nap tik re sep tör ler sem pa tik si nir uç la rın dan
no re pi nef rin sa lı nı mı nı in hi be eden ne ga tif “fe ed -
bac k” e ara cı lık et tik le rin den bu re sep tör le rin blo -
ka jı aşı rı mik tar da no rad re na lin sa lı nı mı na yol
açar ve has ta lar da ta şi kar di, çar pın tı ve or tos ta -
tik hi po tan si yon gi bi yan et ki ler mey da na ge ti rir.
Non se lek tif al fa-ad re ner jik blo ker ler ara sın da
phen to la min ve phe noxy ben za mi ne sa yı la bi lir.
Phen to la mi ne, fe ok ro mo si to ma nın ame li ya tın dan
ön ce ve ame li ya tı sı ra sın da, hi per tan sif kriz le ri
ön le mek te kul la nı lan ye ga ne ilâç tır.

Phen to la mi ne (Re gi ti ne): Se lek tif ol ma yan al fa
blo ker dir. Hi per tan sif kriz de ( 5-20 mg IV) ve  fe -
ok ro ma si to ma ta nı sın da kul la nı lır.

Se lek tif α1- ad re ner jik re sep tör blo ker le ri ise ta -
şi kar di ve çar pın tı ya se bep ol maz lar. Bu ilâç la rın
se rum to tal ko les te ro lü, trig li se rid ve LDL ko les -
te ro lü üze ri ne ya rar lı (dü şü rü cü) ve HDL-ko les -
te rol üze ri ne de art tı rı cı et ki le ri ol du ğu, fa kat bu
et ki le ri nin nis be ten kü çük mik tar lar da ol du ğu bil -
di ril miş tir. Se lek tif al fa-1 ad re ner jik re sep tör blo -
ker le ri nin in sü lin di ren ci ni de azalt tı ğı ve gli koz
me ta bo liz ma sı üze ri ne ya rar lı et ki gös ter di ği de
ifa de edil miş tir. Bu grup ilâç la rın me ta bo liz ma üz-
e ri ne olan ya rar lı te sir le ri nin şiş man lar da ve gli -
koz me ta bo liz ma sı bo zuk hi per tan si yon lu lar da
önem ka za na ca ğı ha tır da tu tul ma lı dır. Se lek tif α1-
ad re ner jik re sep tör blo ker le ri nin her han gi bir
kon trin di kas yo nu yok tur. An cak yaş lı has ta lar da
ilk doz alın dı ğın da or tos ta tik hi po tan si yo na (ilk
doz et ki si) se bep ola bi lir ler. İlk doz et ki si baş ta di -
üre tik ler ol mak üze re di ğer an ti hi per tan sif le ri
alan has ta lar da da ha sık gö rü lür. Bu grup ilaç la rın
pros tat hi per tro fi si nin obs trük tif semp tom la rı nı
azal tı cı et ki le ri de bi lin mek te dir. Ay rı ca α1-re sep -
tör blo ker le ri fe ok ro mo si to ma ya bağ lı hi per tan si -
yo nun te da vi sin de de et ki li ilâç lar dır. 

Se lek tif α1-re sep tör blo ker le ri nin kul la nı lan
baş lı ca la rı pra zo sin (Mi nip ress tab let 1, 2 ve 5 mg,
Apo-pra zo tab let 1, 2 ve 5 mg, Pra ti sol tab let, 1, 2
ve 5 mg), te ra zo sin (Hytrin tab let 1, 2 ve 5 mg) ve
do xa zo sin (Car du ra tab let 1 mg, 2 mg ve 4 mg)’dir.
Or tos ta tik hi po tan si yon şek lin de ki yan et ki nin
pra zo sin alan lar da, te ra zo sin ve do xa zo sin alan la -
ra oran la da ha faz la rast lan dı ğı bil di ril miş tir. Ta şi -
fi lak si ye (ilâç to le ran sı) do xa zo sin kul la nan lar da
çok sey rek, di ğer le rin de özel lik le pra zo sin kul la -
nan lar da da ha sık rast la nı lır. Bu ilâç lar ile te da vi -
ye kü çük doz lar da (1 mg/gün) baş lan ma lı dır.
Pra zo sin do zu gün de iki ya hut üç de fa da, do xa zo -
sin ve te ra zo sin ise gün de bir de fa da ve ri lir.

An ji yo ten sin Dö nüş tü rü cü En zim (ACE)
İn hi bi tör le ri

An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi tör -
le ri hi per tan si yon ve kon jes tif kalp ye ter siz li ği te-
 da vi sin de önem li rol le ri olan va zo di la ta tör ler dir
(Tab lo 20-10). Bu ilâç lar an ji yo ten sin-re nin-al dos te -
ron sis te mi ne et ki ya pa rak an ji yo ten sin dö nüş tü rü -
cü en zi mi in hi be eder ler. An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü
en zim, an ji yo ten sin I’ in, an ji yo ten sin II’ ye dö nüş -
me si ni sağ la yan en zim dir. Bu en zi min in hi bis yo nu
çok kuv vet li bir va zo kons trik tör olan an ji yo ten sin II
olu şu mu nu ön le ye rek va zo di la tas yon mey da na ge-
 ti rir. Re nin an ji yo ten sin sis te mi hem do la şan kan -
da, hem de kan da mar la rı, kalp, sür re nal ler,
böb rek ler ve be yin ol mak üze re bir çok or gan ve do -
ku da bu lun mak ta dır. Bu ne den le ACE in hi bi tör le -
ri nin et ki si ile or ta ya çı kan he mo di na mik
de ği şik lik ler do la şan kan ve do ku lar da bu lu nan re -
nin-an ji yo ten sin sis tem le ri nin in hi bis yo nu nun bir
so nu cu dur.

An ji yo ten sin II olu şu mu nun in hi bis yo nu, al-
 dos te ron sa lı nı mı nın da in hi bis yo nu na se bep ola -
rak nat ri üre zi art tı rır. An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü
en zi min di ğer bir fonk si yo nu kuv vet li bir va zo di -
la ta tör olan bra di ki ni nin me ta bo lit le ri ne de ği şi mi -
ni sağ la ya rak bra di ki ni ni inak ti ve et mek tir. Bu
ne den le ACE in hi bi tör le ri bir ta raf tan an ji yo ten sin
II olu şu mu nu ön le ye rek va zo di la tas yon mey da na
ge ti rir ken, di ğer ta raf tan da bra di ki ni nin yı kı mı nı
ön le ye rek pe ri fe rik va zo di la tas yon sağ la mış olur -
lar. Bi lin di ği gi bi bra di ki nin va zo di la ta tör olan
pros tag lan din le rin ya pı mı nı ve sa lı nı mı nı da sti m-
u le eder. ACE in hi bi tör le ri nin cid dî fa kat na dir bir
yan et ki si olan an ji yo ede ma ile nis be ten sık rast la -
nı lan ök sü rük yan et ki si, ar tan bra di ki nin dü ze yi
ile açık lan mak ta dır. Di ğer ta raf tan an ji yo ten sin II
pre si nap tik no rad re na lin sa lı nı mı nın kuv vet li bir
uya rı cı sı ol du ğun dan, ACE in hi bi tör le ri an ji yo -
ten sin II olu şu mu nu in hi be et mek le sem pa tik va-
 zo mo tor to nu su da azal tır lar. An ji yo ten si nin
mer ke zi si nir sis te mi tuz ve su den ge si ile da mar
di ren ci üze ri ne olan et ki le ri de ACE in hi bi tör le ri
va sı ta sıy la ile in hi be edi le bi lir. ACE in hi bi tör le ri -
nin et ki li bir şe kil de kan ba sın cı nı dü şür me le ri bu
ilâç la rın hi per tan si yon te da vi sin de ki bel li baş lı
ilâç lar ara sın da yer al ma sı nı sağ la mış tır. Bu ilâç la -
rın sis te mik da mar di ren ci ni dü şü re rek sol ven tri -
kül kon trak ti li te si üze ri ne olum lu et ki le ri
sağ la ma sı, kon jes tif kalp ye ter siz li ği te da vi sin de
önem li bir aşa ma oluş tur muş tur.

Bu gü ne ka dar, hi per tan si yon ve kalp ye ter siz -
li ğin de kul la nıl mak üze re çok sa yı da ACE in hi bi -
tö rü ge liş ti ril miş ve kli nik kul la nım ala nı na
gir miş tir. Bu muh te lif ACE in hi bi tör le ri ara sın da -
ki en önem li fark lar, bun la rın far ma ko ki ne tik ve
mo le kü ler ya pı la rı ile çe şit li or gan lar da ki lo kal
do ku re nin-an ji yo ten sin sis tem le ri üze ri ne fark lı
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et ki le ri ne bağ lı dır. ACE in hi bi tör le rin den bir kıs -
mı, an cak vü cu da gi re rek me ta bo li ze ol duk tan
son ra ak tif ha le ge len ön ilaç lar (prod rug) dır: Ena -
lap ril, pe rin dop ril, ci la zap ril v.s. gi bi. Di ğer le ri ise
doğ ru dan doğ ru ya et ki li olan ve ön ilâç ol ma yan -
la dır: Cap top ril ve li si nop ril gi bi. Kim ya sal ya pı la -
rı nın bir par ça sı ola rak ACE in hi bi tör le ri nin
ba zı la rın da sulE ydril gru bu var dır (cap top ril gi -
bi), di ğer bir ço ğun da ise sulE ydril gru bu yok tur
(enap ril, pe rin dop ril, li si nop ril v.s.). Be na zep ril ve
fo si lop ril hem ka ra ci ğer, hem de böb rek yo lu ile
it rah edil di ğin den bu or gan la rın tek ba şı na bo zuk-
 lu ğun da doz ayar la ma sı ge rek me di ği bil di ril -
mek te dir. Bu se bep ten ACE in hi bi tör le ri nin
kim ya sal ya pı la rı, bun la rın yan et ki le ri ni, bra di ki -
nin ve pros tag lan din le rin sti mu las yon de re ce le ri -
ni, do ku spe si fi te le ri ni, bi yo lo jik sis tem ler üze ri ne

olan fa ali yet le ri ni ve ser best ra di kal olu şu mu üz-
e ri ne olan te sir le ri ni be lir ler.

ACE in hi bi tör le ri nin böb rek he mo di na mi ği
üze ri ne önem li et ki le ri var dır. Bu ilâç lar ef fe rent
(post glo me ru lar) ar te ri yol le ri ge niş le te rek glo m-
e rü ler ka pil ler için de ki ba sın cı dü şü rür ler. Bu et -
ki le ri ni mey da na ge ti rir ken ge nel lik le glo me rü ler
fil tras yon hı zı nı (GFR) azalt maz lar. Bu ne den le
di abe tik nef ro pa ti da hil muh te lif glo me ru lo pa ti
tip le rin de glo me ru losk le ro zun iler le me si ni azalt-
 tık la rı bil di ril miş tir. An cak şid det li re nal ar ter
dar lı ğı, kar di yak de bi si çok dü şük kon jes tif kalp
ye ter siz li ği, hi po vo le mi ve hi po tan si yon du rum -
la rın da ACE in hi bi tör le ri nin kul la nıl ma sı böb rek
fonk si yo nu nu cid di şe kil de bo za bi lir. Çün kü bu
gi bi du rum lar da glo me rü ler fil tras yon hı zı an cak
an jiyo ten sin II ara cı lı ğı ile olu şan ef fe rent ar te ri -
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(hydrochlorothiazide ile kombine) • Baş dönmesi, hastalarda karaciğer

• Renal disfonksiyon yolu ile atılır.  
• Hiperkalemi Doz indirimi
• Anjiyo nörotik ödem gerekmeyebilir.
• Tad alma bozuklukları
• Proteinüri 
• Kan diskrazileri

Captopril • Kapril t 25-50 mg 2x25 mg/gün • Benzer yan etkiler

Cilazapril • Inhibace t, 1,2.5 ve 5 mg 1x1-5 mg/gün • Benzer yan etkiler
• Inhibace plus t 5/12.5 mg
(Hydrochlorothiazide ile combine)

Fosinopril • Monopril 10-20 mg 1x10-40 mg/gün • Benzer yan etkiler
• Monopril plus 10-20 mg+12.5 mg
(hidroklorotiazid ile kombine)

Enalapril • Enapril t 10-20 mg 2x5-20 mg/gün • Benzer yan etkiler
• Konveril t 5-10-20 mg
• Renitec t 5-10- 20 mg

Lisinopril • Rilace t 5-20 mg 1x5-40 mg/gün • Benzer yan etkiler
• Sinopryl t 10-20 mg 
• Zestril t 5-10-20 mg

Perindopril • Coversyl t 5-10  mg 1x5-10 mg/gün • Benzer yan etkiler
• Coversyl plus t 5-10 mg
(tiazid ile kombine)

• Preterax t (indapamide ile
kombine)

Quinapril • Acuitel t 5-20 mg 1-2x5-20/gün • Benzer yan etkiler

Ramipril • Delix t 2.5-5 mg 1-2x2.5-10 mg/gün • Benzer yan etkiler
• Delix plus t 5 mg
• Delix protect t 10 mg

Trandolapril • Gopten kapsül 0.5-2 mg 1x2-4 mg/gün • Benzer yan etkiler

Zofenopril • Zoprotec t 30 mg 1x15-60 mg • Benzer yan etkiler
• Zoprotec plus t (thiazide ile
kombine)

Tablo 20-10. ACE İnhibitörleri
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yol le rin va zo kons trik si yo nu sa ye sin de de vam et-
 ti ri lir.

İn di kas yon la rı

Hi per tan si yon: ACE in hi bi tör le ri ha fif-or ta şid-
 det te ki hi per tan si yon lu has ta la rın te da vi sin de
kul la nı lan et ki li an ti hi per tan sif ilâç lar dır. Bu ilâç -
la rın an ti hi per tan sif et ki le ri an ji yo ten sin I’ in an ji -
yo ten sin II’ ye dö nü şü mü nü in hi be et mek,
al dos te ron sa lı nı mı nı azal ta rak nat ri ürez mey da -
na ge tir mek, re nal ar te ri yo ler (ef fe rent ar te ri yol)
di la tas yon ile nat ri üre zi art tır mak, bra di ki nin le -
rin inak ti vas yo nu nu ön le ye rek va zo di la tas yon
hu su le ge tir mek ve mi yo kard ile da mar sis te min -
de lo kal an ji yo ten sin II olu şu mu nu in hi be et mek
su re ti ile or ta ya çı kar. ACE in hi bi tör le ri nin me ta -
bo lik yan et ki le ri nin bu lun ma ma sı, yan et ki pro-
 fil le ri nin dü şük ol ma sı, cap top ril ha riç he men
hep si nin uzun et ki li ilaç lar ol ma la rı ve ilaç to le -
ran sı na yol aç ma la rı hi per tan si yon te da vi sin de
bu ilâç la rın önem li avan taj la rı ola rak zik re di le bi -
lir. Di üre tik ler ACE in hi bi tör le ri nin kan ba sın cı nı
dü şü rü cü et ki le ri ni art tı rır lar. Bu ne den le ge rek
hi per tan si yon, ge rek se kalp ye ter siz li ği te da vi -
sin de ACE in hi bi tör le ri nin di üre tik ler le kom bi ne
ola rak kul la nıl ma sı te da vi ba şa rı sı nı art tı rır. Bu
ajan lar hi per tan si yon te da vi sin de di üre tik ler den
baş ka di ğer an ti hi per tan sif ler le de (özel lik le
kalsiyum an ta go nist le ri) bir lik te kul la nı la bi lir ler.
Hi per tan si yon te da vi sin de muh te lif ACE in hi bi -
tör le ri nin baş lan gıç ve ida me doz la rı fark lı dır
(Tab lo 20-2). 

Kon jes tif kalp ye ter siz li ği: ACE in hi bi tör le ri ar te-
 ri oler di la tas yon mey da na ge ti re rek “af ter lo ad” -
u ve sol ven tri kü lün do luş ba sın cı nı dü şü re rek
“p re lo ad” u azal tır lar. Bu et ki le ri ne de ni kon jes tif
kalp ye ter siz li ği te da vi sin de önem li ye ri olan ilâç -
lar dır. ACE in hi bi tör le ri nin di üre tik ler le bir lik te
kul la nıl ma sı bu ilâç la rın da ha et ki li ol ma la rı nı
sağ lar. Hi per tan si yon ve/ve ya an gi na pek to ris ile
bir lik te bu lu nan kon jes tif kalp ye ter siz li ği va ka -
la rı ACE in hi bi tör le ri ile te da vi den en çok ya rar -
la nan gru bu teş kil eder ler. Val vü ler dar lık (mit ral
dar lı ğı, aort dar lı ğı) hi po tan si yon, hi per po ta se mi
ve ya böb rek ye ter siz li ği bu lu nan kon jes tif kalp
ye ter siz li ği va ka la rın da ACE in hi bi tör le ri çok dik -
kat le kul la nıl ma lı ve ya kul la nıl ma ma lı dır. Kon-
 jes tif kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da ACE
in hi bi tör le ri ile te da vi ye çok kü çük doz lar da (cap -
top ril 2x6.25 mg/gün, ena lap ril 2x2.5 mg/gün, pe -
rin dop ril 1x1-2 mg/gün, li si nop ril 1x5 mg/gün,
ci la zap ril 1x1 mg/gün, be na zep ril 1x5 mg/gün gi -
bi) baş lan ma lı dır. Bir lik te kul la nı lan di üre tik do -
zu da, hi po tan si yo nu ön le mek için uy gun şe kil de
azal tıl ma lı dır. Kon jes tif kalp ye ter siz li ğin de kul-
 la nı lan ilâç lar ne de ni ile ağır hi po tan si yon olu şu -

mu, böb rek ye ter siz li ği ve anü ri ris ki ni art tı ra rak
has ta nın ağır laş ma sı na ne den olur. Cid dî kon jes-
tif kalp ye ter siz li ğin de, sık ola rak, ka ra ci ğer dis-
 fonk si yo nu da bu lu na bi lir. Bu tak dir de
ka ra ci ğer de me ta bo li ze ol ma yan bir ACE in hi bi -
tö rü cap top ril ya hut li si nop ril ter cih edi le bi lir.  

İn fark tüs son ra sı ye ni den şe kil len me yi (“re mo del -
lin g”) ön le me: De ney sel ve kli nik ça lış ma lar in fark-
 tüs son ra sı kul la nı lan ACE in hi bi tör le ri nin sol
ven tri kül hac mi ni azalt tı ğı nı ve ejek si yon frak si -
yo nu nu dü zelt ti ği ni gös ter miş tir. 

Ate rosk le ro z’ un ya vaş la tıl ma sı: Çok sa yı da de -
ney sel ve az sa yı da kli nik ça lış ma lar gös ter miş tir
ki ACE in hi bi tör le ri ate rosk le ro zun önem li bir
kom po nen ti olan da mar çe pe rin de ki in ti mal hi -
perp la zi yi ya vaş la ta bil mek te dir

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Ök sü rük ACE
in hi bi tör le ri nin en sık (% 4-15) rast la nı lan yan et -
ki si dir. Ök sü rük çok de fa ilâ ca de vam edil me si ni
en gel le mez ve za man la ta ma men kay bo la bi lir.
Na di ren ilâ cın ke sil me si ni ge rek ti re bi lir. Ök sü rük
ku ru ök sü rük şek li de dir, bir ir ri tas yon so nu cu ol -
du ğu iz le ni mi ni ve rir ve de vam lı ka rak ter de de -
ğil dir. Ök sü rük olu şu mun da bra di ki nin ve
pros tag lan din le rin bi ri ki mi nin ro lü ol du ğu dü şü -
nül mek te dir. Hi po tan si yon bu ilâç la rın di ğer bir
yan et ki si dir. Özel lik le cid dî kon jes tif kalp ye ter -
siz li ği bu lu nan va ka lar da ve di üre tik kul lan mak -
ta olan has ta lar da da ha sık rast la nı lan bir
komp li kas yon dur. Hi po tan si yon ha ya ti or gan la -
rın, özel lik le böb rek le rin per füz yo nun da bo zuk -
lu ğa yol aça bi lir. Bu nun so nu cu oli gü ri ve azo te mi
or ta ya çı ka bi lir. Yük sek doz cap top ril kul la nan -
lar da pro te inü ri mey da na gel di ği bil di ril miş tir.
Ak si ne pro te inü ri li di abe tik nef ro pa ti ler de ACE
in hi bi tör le ri nin in trag lo me rü ler ba sın cı azal ta rak
pro te inü ri yi dü zelt ti ği de gös te ril miş tir. An ji yo -
ödem ACE in hi bi tör le ri nin cid dî ve ha ya tı teh dit
edi ci bir yan et ki si dir. Gö rül me sık lı ğı % 0-1 ci va -
rın da dır. Bra di ki nin olu şu mu nun ar tı şı na bağ lı ol -
du ğu dü şü nül mek te dir. Za man ge çi ril me den
kor ti kos te ro id ler le te da vi edil me li dir. ACE in hi -
bi tör le ri kan po tas yum dü ze yin de ha fif bir yük-
 sel me ye ne den ola bi lir ler. Böb rek ye ter siz li ği
bu lu nan va ka lar da ya hut po tas yum tu tu cu di -
üretik ler (spi ro no lac to ne) kul la nıl dı ğı tak dir de hi -
per po ta se mi teh li ke si dai ma gö zö nün de
bu lun du rul ma lı dır. Cap top ril kul la nan has ta lar -
da nöt ro pe ni ye sey rek de ol sa rast lan dı ğı bil di ril -
miş tir. Cid dî böb rek has ta lı ğı, kol la jen da mar
has ta lı ğı, cid dî kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar
dı şın da nöt ro pe ni ge nel lik le ge çi ci dir. Ilâç ke sil -
di ği tak dir de dü ze lir. Kon trin di kas yon la rı ara sın -
da bi la te ral re nal ar ter ste no zu, tek böb rek li
has ta da re nal ar ter ste no zu, an ji yo öde ma ya hut
bu ilâç la ra aşı rı du yar lı lık hi kâ ye si nin bu lun ma sı,
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hi per po ta se mi, cid dî böb rek ye ter siz li ği (se rum
kre ati nin >2.5 mg/dL) ve ge be lik sa yı la bi lir.

Be na zep ril (Ci ba cen tab let 10-40 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Plas ma pik kon san -
tras yo nu a 0.5-1 sa at te ula şır. Emi li mi gı da dan
etki len mez. Ka ra ci ğer de ak tif me ta bo li ti be na -
zep li ata dö nü şür. Pro te ine bağ lan ma ora nı %
90’ın üze rin de dir. Ya rı lan ma öm rü 10-11 sa at tir.
Atı lı mı böb rek ler le olur. 

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de gün de 1 de fa 10-80
mg/gün 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yo ödem, ke mik
iliği dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü -
losi toz), gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo -
zuklu ğu, iş tah azal ma sı, ağız da ku ru luk,
kons ti pas yon, di ya re, bu lan tı, kus ma),  pan kre -
atit, ka ra ci ğer en zim le rin de ve/ve ya se rum bi li -
ru bi nin de yük sel me, ko les ta tik sa rı lık, he pa tit,
nö ro lo jik şi ka yet ler (si nir li lik, hu zur suz luk, baş
dön me si tre mor, uy ku bo zuk luk la rı, kon füz yon,
gör me güç lü ğü, baş ağ rı sı, ank si ye te, ser sem lik,
aşı rı uy ku ha li, den ge bo zuk luk la rı, pa res te zi),
azo te mi, elek tro lit bo zuk luk la rı (hi per po ta se mi,
hi po nat re mi), hal siz lik, kar di yo vas kü ler şi ka yet -
ler (hi po tan si yon, ta şi kar di, pal pi tas yon, sen kop),
ter le me, ku lak çın la ma sı, işit me bo zuk lu ğu, kas
kramp la rı, ödem, erek til im po tans, li bi do azal ma -
sı, vas kü lit, mi yal ji, ar tral ji, ateş, eo zi no fi li ve  an-
 ti nük le er an ti kor po zi tif li ği gi bi yan et ki ler
ola bi lir. Kon trin di kas yon la rı ara sın da; aşı rı du-
 yar lı lık, an ji yo nö ro tik ödem öy kü sü, bi la te ral re -
nal ar ter ste no zu, cid di aort ve ya mit ral ka pak
dar lı ğı sa yı la bi lir. Bi rin ci tri mes ter C, ikin ci ve
üçün cü tri mes ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Di ğer an ti hi per tan sif -
ler, po tas yum tu tu cu di üre tik ler, oral an ti ko agu -
lan lar ve lit yum ile et ki le şi mi var dır.

Ci la zap ril (İn hi ba ce tab let 1, 2.5-5 mg): 

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de 0.5-10 mg/gün 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, ke mik ili ği
dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü lo si toz),
gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo zuk lu ğu,
iş tah azal ma sı, ağız da ku ru luk, kons ti pas yon, di-

 ya re, bu lan tı, kus ma),  pan kre atit, ka ra ci ğer en z-
im le rin de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin de yük sel me,
ko les ta tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik şi ka yet ler (si -
nir li lik, hu zur suz luk, baş dön me si tre mor, uy ku
bo zuk luk la rı, kon füz yon, gör me güç lü ğü, baş ağ -
rı sı, ank si ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li, den ge
bo zuk luk la rı, pa res te zi), azo te mi, elek tro lit bo -
zuk luk la rı (hi per po ta se mi, hi po nat re mi), hal siz -
lik, kar di yo vas kü ler şi ka yet ler (hi po tan si yon,
ta şi kar di, pal pi tas yon, sen kop), ter le me, ku lak
çın la ma sı, işit me bo zuk lu ğu, kas kramp la rı, erek-
 til im po tans, li bi do azal ma sı, vas kü lit, mi yal ji, ar-
 tral ji, ateş, eo zi no fi li ve  an ti nük le er an ti kor
po zi tif li ği gi bi yan et ki ler ola bi lir. Kon trin di kas -
yon la rı ara sın da; aşı rı du yar lı lık, an ji yo nö ro tik
ödem öy kü sü, bi la te ral re nal ar ter ste no zu, cid di
aort ve ya mit ral ka pak dar lı ğı, ge be lik ve lak tas -
yon sa yı la bi lir. Bi rin ci tri mes ter C, ikin ci ve üçün -
cü tri mes ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Di ğer an ti hi per tan sif -
ler, nons te ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar ve po tas -
yum tu tu cu di üre tik ler ile et ki le şi mi var dır.

Fo si nop ril (Mo nop ril t tab let 10-20 mg mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral do zun % 36’sı ya -
vaş ça bar sak lar dan emi lir. % 99’u pro te ine bağ la -
nır. Eş oran da böb rek ve ka ra ci ğer de me ta bo li ze
olur. Ya rı lan ma öm rü 12 sa at tir. Ha fif-or ta böb rek
ye ter siz li ğin de doz ayar la ma sı ge rek mez.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de 0.5-10 mg/gün 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, ke mik ili ği
dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü lo si toz),
gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo zuk lu ğu,
iş tah azal ma sı, ağız da ku ru luk, kons ti pas yon, di-
 ya re, bu lan tı, kus ma),  pan kre atit, ka ra ci ğer en z-
im le rin de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin de yük sel me,
ko les ta tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik şi ka yet ler (si -
nir li lik, hu zur suz luk, baş dön me si tre mor, uy ku
bo zuk luk la rı, kon füz yon, gör me güç lü ğü, baş ağ -
rı sı, ank si ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li, den ge
bo zuk luk la rı, pa res te zi), azo te mi, elek tro lit bo -
zuk luk la rı (hi per po ta se mi, hi po nat re mi), hal siz -
lik,  kar di yo vas kü ler şi ka yet ler (hi po tan si yon,
ta şi kar di, pal pi tas yon, sen kop), ter le me, ku lak
çın la ma sı, işit me bo zuk lu ğu, kas kramp la rı, erek-
 til im po tans,  li bi do azal ma sı, vas kü lit, mi yal ji, ar-
 tral ji, ateş, eo zi no fi li ve an ti nük le er an ti kor
po zi tif li ği gi bi yan et ki ler ola bi lir. Kon trin di kas -
yon la rı ara sın da; aşı rı du yar lı lık, an ji yo nö ro tik
ödem öy kü sü, bi la te ral re nal ar ter ste no zu, cid di
aort ve ya mit ral ka pak dar lı ğı, ge be lik ve lak tas -
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yon sa yı la bi lir. Bi rin ci tri mes ter C, ikin ci ve üçün -
cü tri mes ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Di ğer an ti hi per tan sif -
ler, nons te ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar ve po tas -
yum tu tu cu di üre tik ler ile et ki le şi mi var dır.

Ena lap ril (Enap ril tab let  5-10-20 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral alı mı ta ki ben 1
sa at için de pik kon sen tras yo na ula şır. Ab sorb si -
yon son ra sı ak tif me ta bo li ti ena lap ri ata dö nü şür.
Bü yük oran da böb rek ler den atı lır. Ya rı lan ma öm -
rü 11 sa at tir.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de 1-2x20  mg/gün kul-
 la nı lır.

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, nef ro tik sen -
drom, ke mik ili ği dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe -
ni, ag ra nü lo si toz), gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat
al ma bo zuk lu ğu, iş tah azal ma sı, ağız da ku ru luk,
kons ti pas yon, di ya re, bu lan tı, kus ma),  pan kre atit,
ka ra ci ğer en zim le rin de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin -
de yük sel me, ko les ta tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik
şi ka yet ler (si nir li lik, hu zur suz luk, baş dön me si tre -
mor, uy ku bo zuk luk la rı, kon füz yon, gör me güçlü -
ğü, baş ağ rı sı, ank si ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li,
den ge bo zuk luk la rı, pa res te zi), azo te mi, elek tro lit
bo zuk luk la rı (hi per po ta se mi, hi po nat re mi), hal si-
z lik, kar di yo vas kü ler şi ka yet ler (hi po tan si yon, ta -
şi kar di, pal pi tas yon, sen kop), ter le me, ku lak
çın la ma sı, işit me bo zuk lu ğu, kas kramp la rı, erek-
 til im po tans,  li bi do azal ma sı, vas kü lit, mi yal ji, ar-
 tral ji, ateş, eo zi no fi li ve an ti nük le er an ti kor
po zi tif li ği gi bi yan et ki ler ola bi lir. Kon trin di kas -
yon la rı ara sın da; aşı rı du yar lı lık, an ji yo nö ro tik
ödem öy kü sü, bi la te ral re nal ar ter ste no zu, cid di
aort ve ya mit ral ka pak dar lı ğı, ge be lik ve lak tas -
yon sa yı la bi lir. Bi rin ci tri mes ter C, ikin ci ve üçün -
cü tri mes ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Di ğer an ti hi per tan sif -
ler, nons te ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar ve po tas -
yum tu tu cu di üre tik ler ile et ki le şi mi var dır.

Kap top ril (Kap ril tab let 25-50 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral yol la iyi emi lir;
% 25-3’u pro te ine bağ la nır. İla cın % 50’si de ğiş -
me den atı lır. Ya rı lan ma öm rü 2 sa at tir. 

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de gün de 2-3 de fa 25-
150 mg 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, ke mik ili ği
dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü lo si toz),
gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo zuk lu ğu, iş -
tah azal ma sı, ağız da ku ru luk, kons ti pas yon, di ya -
re, bu lan tı, kus ma), pan kre atit, ka ra ci ğer
en zim le rin de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin de yük sel -
me, ko les ta tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik şi ka yet ler
(si nir li lik, hu zur suz luk, baş dön me si tre mor, uy ku
bo zuk luk la rı, kon füz yon, gör me güç lü ğü, baş ağ rı -
sı, ank si ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li, den ge bo -
zuk luk la rı, pa res te zi), azo te mi, pro te inu ri, nef ro tik
sen drom, elek tro lit bo zuk luk la rı (hi per po ta se mi,
hi po nat re mi), hal siz lik, kar di yo vas kü ler şi ka yet ler
(hi po tan si yon, ta şi kar di, pal pi tas yon, sen kop), ter-
 le me, ku lak çın la ma sı, işit me bo zuk lu ğu, kas kram-
p la rı, erek til im po tans,  li bi do azal ma sı, vas kü lit,
mi yal ji, ar tral ji, ateş, eo zi no fi li ve  an ti nük le er an ti -
kor po zi tif li ği gi bi yan et ki ler ola bi lir. Kon trin di -
kas yon la rı ara sın da; aşı rı du yar lı lık, an ji yo nö ro tik
ödem öy kü sü, bi la te ral re nal ar ter ste no zu, cid di
aort ve ya mit ral ka pak dar lı ğı, ge be lik ve lak tas yon
sa yı la bi lir. Bi rin ci tri mes ter C, ikin ci ve üçün cü tri -
mes ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Di ğer an ti hi per tan sif -
ler, nons te ro id an ti- inf la ma tu ar ilaç lar, lit yum, di -
gok sin ve al lo pu ri nol ile et ki le şi mi var dır.

Ki nap ril (Acui tel t 5-10 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral alı mı ta ki ben 1
sa at içer sin de pik kon san tras yo na ula şır.  Faz la
yağ lı ye mek ler emi li mi ni et ki ler. Emi lim son ra sı
ak tif me ta bo li ti qui nap ri la t’ a dö nü şür. Ya rı lan ma
öm rü 3 sa at tir. % 97’si pro te ine bağ la nır. Atı lım
böb rek ler le olur. Böb rek ye ter siz li ği olan lar da ve
yaş lı lar da atı lı mı ya vaş lar.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de 5-40  mg/gün kul la -
nı lır.

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, ke mik ili ği
dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü lo si toz),
gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo zuk lu ğu, iş -
tah azal ma sı, ağız da ku ru luk, kons ti pas yon, di ya re,
bu lan tı, kus ma), pan kre atit, ka ra ci ğer en zim le rin -
de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin de yük sel me, ko les ta -
tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik şi ka yet ler (si nir li lik,
hu zur suz luk, baş dön me si tre mor, uy ku bo zuk luk -
la rı, kon füz yon, gör me güç lü ğü, baş ağ rı sı, ank si -
ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li, den ge bo zuk luk la rı,
pa res te zi), azo te mi, elek tro lit bo zuk luk la rı (hi per -
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po ta se mi, hi po nat re mi), hal siz lik,  kar di yo vas kü ler
şi ka yet ler (hi po tan si yon, ta şi kar di, pal pi tas yon,
sen kop), ter le me, ku lak çın la ma sı, işit me bo zuk lu -
ğu, kas kramp la rı, erek til im po tans,  li bi do azal ma -
sı, vas kü lit, mi yal ji, ar tral ji, ateş, eo zi no fi li ve
an ti nük le er an ti kor po zi tif li ği gi bi yan et ki ler ola bi -
lir. Kon trin di kas yon la rı ara sın da; aşı rı du yar lı lık,
an ji yo nö ro tik ödem öy kü sü, bi la te ral re nal ar ter ste -
no zu, cid di  aort ve ya mit ral ka pak dar lı ğı, ge be lik
ve lak tas yon sa yı la bi lir. Bi rin ci tri mes ter C, ikin ci
ve üçün cü tri mes ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Di ğer an ti hi per tan sif -
ler, tet ra sik lin, lit yum, di üre tik ler ile et ki le şi mi
var dır.

Li si nop ril (Si nopryl t 5-10-20 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral alı mı ta ki ben
pik dü ze ye 7 sa at te ula şır. Pro te ine bağ lan maz ve
me ta bo li ze ol maz, de ğiş me den id rar la atı lır. Emi -
li mi gı da dan et ki len mez. Ya rı lan ma öm rü 12 sa at-
 tir. Böb rek ye ter siz li ğin de doz ayar la ma sı
ya pıl ma lı dır.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de 10-80 mg/gün kul-
 la nı lır.

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, ke mik ili ği
dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü lo si toz),
gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo zuk lu ğu, iş -
tah azal ma sı, ağız da ku ru luk, kons ti pas yon, di ya -
re, bu lan tı, kus ma), pan kre atit, ka ra ci ğer
en zim le rin de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin de yük sel -
me, ko les ta tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik şi ka yet ler
(si nir li lik, hu zur suz luk, baş dön me si tre mor, uy -
ku bo zuk luk la rı, kon füz yon, gör me güç lü ğü, baş
ağ rı sı, ank si ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li, den ge
bo zuk luk la rı, pa res te zi), azo te mi, elek to lit bo zuk -
luk la rı (hi per po ta se mi, hi po nat re mi), hal siz lik,
kar di yo vas kü ler şi ka yet ler (hi po tan si yon, ta şi kar -
di, pal pi tas yon, sen kop), ter le me, ku lak çın la ma sı,
işit me bo zuk lu ğu, kas kramp la rı, erek til im po tans,
li bi do azal ma sı, vas kü lit, mi yal ji, ar tral ji, ateş, eo -
zi no fi li ve an ti nük le er an ti kor po zi tif li ği gi bi yan
et ki ler ola bi lir. Kon trin di kas yon la rı ara sın da; aşı rı
du yar lı lık, an ji yo nö ro tik ödem öy kü sü, bi la te ral
re nal ar ter ste no zu, cid di  aort ve ya mit ral ka pak
dar lı ğı, ge be lik ve lak tas yon sa yı la bi lir. Bi rin ci tri -
mes ter C, ikin ci ve üçün cü tri mes ter D.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Di ğer an ti hi per tan sif -
ler, in do me ta zin, nons te ro id an ti-inf la ma tu var
ilaç lar, in sü lin ve oral an ti ya be tik ler ile et ki le şi mi
var dır.

Pe rin dop ril (Co versyl t 5-10 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral alın dık tan 1 sa -
at son ra pik kon san tras yo na ula şır. Bi oya rar lı lı ğı
% 75’dir. % 60’ı pro te ine bağ la nır. Emil dik ten son -
ra ak tif me ta bo li te pe rin dop ri la ta dö nü şür. Gı da -
lar emi li min et ki le mez. Ya rı lan ma öm rü 3-10
sa at tir. Yaş lı lar da plaz ma kon sa ntras yo nu genç-
 le rin 2 ka tı na ka dar çı ka bi lir ve doz aya rı ya pıl -
ma lı dır.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de 1x5-10 mg/gün kul-
 la nı lır.

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, ke mik ili ği
dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü lo si toz),
gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo zuk lu ğu,
iş tah azal ma sı, ağız da ku ru luk, kons ti pas yon, di-
 ya re, bu lan tı, kus ma),  pan kre atit, ka ra ci ğer en z-
im le rin de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin de yük sel me,
ko les ta tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik şi ka yet ler (si -
nir li lik, hu zur suz luk, baş dön me si tre mor, uy ku
bo zuk luk la rı, kon füz yon, gör me güç lü ğü, baş ağ -
rı sı, ank si ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li, den ge
bo zuk luk la rı, pa res te zi), azo te mi, elek tro lit bo -
zuk luk la rı (hi per po ta se mi, hi po nat re mi), hal siz -
lik, kar di yo vas kü ler şi ka yet ler (hi po tan si yon,
ta şi kar di, pal pi tas yon, sen kop), ter le me, ku lak
çın la ma sı, işit me bo zuk lu ğu, kas kramp la rı, erek-
 til im po tans,  li bi do azal ma sı, vas kü lit, mi yal ji, ar-
 tral ji, ateş, eo zi no fi li ve an ti nük le er an ti kor
po zi tif li ği gi bi yan et ki ler ola bi lir. Kon trin di kas -
yon la rı ara sın da; aşı rı du yar lı lık, an ji yo nö ro tik
ödem öy kü sü, bi la te ral re nal ar ter ste no zu, cid di
aort ve ya mit ral ka pak dar lı ğı, ge be lik ve lak tas -
yon sa yı la bi lir.  Bi rin ci tri mes ter C, ikin ci ve üçün -
cü tri mes ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Di ğer an ti hi per tan sif -
ler, di üre tik ler, lit yum, di gok sin, gen ta mi sin 

Ra mip ril (De lix t 1-2.5-5-10 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral ra mip ril gas tro in -
tes ti nal ka nal dan hız la emi lir ve ka ra ci ğer de es te -
raz lar ta ra fın dan ra mip ri la ta hid ro li ze olur. İlaç
alın dık tan son ra 1-2 sa at için de tek do zun kan ba -
sın cı nı dü şü rü cü et ki si baş lar, mak si mum et ki yak-
 la şık 3-6 sa at son ra gö rü lür ve bu et ki 24 sa at
de vam eder. Se rum pro te in le ri ne bağ lan ma oran-
 la rı, sı ra sıy la % 70. ya rı lan ma öm rü 13-17 sa at tir. %
40'ı fe çes ile, % 60'ı id rar yo luy la atıl mak ta dır.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti



238

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de 1x1.25-2.5-5-10
mg/gün kul la nı lır. Kalp ye ter siz li ğin de en dü şük
doz ile baş la nır.

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, ke mik ili ği
dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü lo si toz),
gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo zuk lu ğu,
iş tah azal ma sı, ağız da ku ru luk, kons ti pas yon, di-
 ya re, bu lan tı, kus ma),  pan kre atit, ka ra ci ğer en z-
im le rin de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin de yük sel me,
ko les ta tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik şi ka yet ler (si -
nir li lik, hu zur suz luk, baş dön me si tre mor, uy ku
bo zuk luk la rı, kon füz yon, gör me güç lü ğü, baş ağ -
rı sı, ank si ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li, den ge
bo zuk luk la rı, pa res te zi), azo te mi, elek tro lit bo -
zuk luk la rı (hi per po ta se mi, hi po nat re mi), hal siz -
lik, kar di yo vas kü ler şi ka yet ler (hi po tan si yon,
ta şi kar di, pal pi tas yon, sen kop), ter le me, ku lak
çın la ma sı, işit me bo zuk lu ğu, kas kramp la rı, erek-
 til im po tans,  li bi do azal ma sı, vas kü lit, mi yal ji, ar-
 tral ji, ateş, eo zi no fi li ve an ti nük le er an ti kor
po zi tif li ği gi bi yan et ki ler ola bi lir. Kon trin di kas -
yon la rı ara sın da; aşı rı du yar lı lık, an ji yo nö ro tik
ödem öy kü sü, bi la te ral re nal ar ter ste no zu, cid di
aort ve ya mit ral ka pak dar lı ğı sa yı la bi lir. Bi rin ci
tri mes ter C, ikin ci ve üçün cü tri mes ter D. An ne
sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Al lo pu ri nol, im mü no -
süp res sif ilaç lar, kor ti kos te ro id ler, pro ka ina mid,
in su lin, oral an ti-di abe tik ler, an ti hi per tan sif ajan-
 lar, po tas yum tuz la rı, po tas yum tu tu cu di üre tik -
ler, he pa rin, lit yum, nons te ro id an ti-inf la ma tu ar
ilaç lar,

Tran do lap ril (Gop ten t 0.5-1-2 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Emil dik ten son ra ak -
tif me ta bo li ti tran do lap ri la ta dö nü şür. Baş lı ca eli -
mi nas yon yo lu ka ra ci ğer dir. Ak tif me ta bo li ti nin
bi oya rar lı lı ğı % 70, pik kon san tras yo na ulaş ma
sü re si 4-10 sa at ve ya rı lan ma öm rü 20-25 sa at tir.
İd rar ve fe çes le atı lır.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de 1-4 mg/gün 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, ke mik ili ği
dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü lo si toz),
gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo zuk lu ğu, iş -
tah azal ma sı, ağız da ku ru luk, kons ti pas yon, di ya -
re, bu lan tı, kus ma), pan kre atit, ka ra ci ğer
en zim le rin de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin de yük sel -
me, ko les ta tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik şi ka yet ler

(si nir li lik, hu zur suz luk, baş dön me si tre mor, uy ku
bo zuk luk la rı, kon füz yon, gör me güç lü ğü, baş ağ -
rı sı, ank si ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li, den ge
bo zuk luk la rı, pa res te zi), azo te mi, elek tro lit bo -
zuk luk la rı (hi per po ta se mi, hi po nat re mi), hal siz -
lik, kar di yo vas kü ler şi ka yet ler (hi po tan si yon,
ta şi kar di, pal pi tas yon, sen kop), ter le me, ku lak çın-
 la ma sı, işit me bo zuk lu ğu, kas kramp la rı, erek til
im po tans,  li bi do azal ma sı, vas kü lit, mi yal ji, ar tral -
ji, ateş, eo zi no fi li ve an ti nük le er an ti kor po zi tif li ği
gi bi yan et ki ler ola bi lir. Kon trin di kas yon la rı ara -
sın da; aşı rı du yar lı lık, an ji yo nö ro tik ödem öy kü -
sü, bi la te ral re nal ar ter ste no zu, cid di  aort ve ya
mit ral ka pak dar lı ğı, ge be lik ve lak tas yon sa yı la -
bi lir. Bi rin ci tri mes ter C, ikin ci ve üçün cü tri mes -
ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: An ti hi per tan sif ajan lar,
po tas yum tuz la rı, po tas yum tu tu cu di üre tik ler, lit -
yum, nons te ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar

Zo fe nop ril (Zop ro tec t 30 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: 

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör an ta -
go nis ti

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de 15-60 mg/gün 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ku ru ök sü rük,
anaf lak tik re ak si yon lar ve an ji yö dem, ke mik ili ği
dep res yo nu (lö ko pe ni, nöt ro pe ni, ag ra nü lo si toz),
gas tro in tes ti nal şi ka yet ler (tat al ma bo zuk lu ğu,
iş tah azal ma sı, ağız da ku ru luk, kons ti pas yon, di-
 ya re, bu lan tı, kus ma), pan kre atit, ka ra ci ğer en z-
im le rin de ve/ve ya se rum bi li ru bi nin de yük sel me,
ko les ta tik sa rı lık, he pa tit, nö ro lo jik şi ka yet ler (si -
nir li lik, hu zur suz luk, baş dön me si tre mor, uy ku
bo zuk luk la rı, kon füz yon, gör me güç lü ğü, baş ağ -
rı sı, ank si ye te, ser sem lik, aşı rı uy ku ha li, den ge
bo zuk luk la rı, pa res te zi), azo te mi, elek tro lit bo -
zuk luk la rı (hi per po ta se mi, hi po natre mi), hal siz -
lik, kar di yo vas kü ler şi ka yet ler (hi po tan si yon,
ta şi kar di, pal pi tas yon, sen kop), ter le me, ku lak
çın la ma sı, işit me bo zuk lu ğu, kas kramp la rı, erek-
 til im po tans, li bi do azal ma sı, vas kü lit, mi yal ji, ar-
 tral ji, ateş, eo zi no fi li ve an ti nük le er an ti kor
po zi tif li ği gi bi yan et ki ler ola bi lir. Kon trin di kas -
yon la rı ara sın da; aşı rı du yar lı lık, an ji yo nö ro tik
ödem öy kü sü, bi la te ral re nal ar ter ste no zu, cid di
aort ve ya mit ral ka pak dar lı ğı, ge be lik ve lak tas -
yon sa yı la bi lir.  Bi rin ci tri mes ter C, ikin ci ve üçün -
cü tri mes ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: An ti hi per tan sif ajan lar,
po tas yum tu tu cu di üre tik ler, lit yum, an tip si ko tik -
ler, nar ko tik anal je zik ler, si me ti din, sik los po rin, al-
 lo pu ri nol, in sü lin, oral an ti di ya be tik ler.
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An jiy oten sin Re sep tör Blo ker le ri (ARB)

An ji yo ten sin I, ACE ’in ka ta li ze et me si ile an ji yo -
ten sin II’ ye dö nü şür. An ji yo ten sin II, va so kons -
trik si yon, al dos te ro ne sen te zi ve sa lı nı mı,
kar di yak sti mü las yon ve sod yu mun re nal ab sorb-
 si yo nu art tır mak yo luy la et ki eden çok güç lü bir
kan ba sın cı yük sel ti ci mad de dir. AR B’ ler, vas kü -
ler düz ade le ve ad re nal gland gi bi pek çok do ku -
da, an ji yo ten sin II’ nin, an ji yo ten sin I (AT1)
re sep tör le ri ne bağ lan ma sı nı blo ke ede rek, an ji -
yo ten sin II’ nin va so kons trik tör ve al dos te ro ne sa -
lı nı mı et ki le ri ni en gel ler ler.

ACE in hi bi tör le ri, bra di ki nin yı kı lı mı nı da in-
 hi be eder ler. AR B’ ler, ACE in hi bi tör le ri ak si ne,
an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zi mi (ki ni na se II) in-
 hi be et me di ği için, bra di ki nin ce va bı nı et ki le mez.
ARB ve ACE in hi bi tör le ri ara sın da te mel fark,
ACE in hi bis yo nu ile olu şan yük sek ki nin mik ta rı

ve bu na bağ lı ya rar lı ve ay nı za man da yan et ki le -
ri nin (ök sü rük), ARB ile da ha az ol ma sı dır.  

Kli nik kar şı laş tır ma lı ça lış ma lar da an ti hi per tan -
sif et ki ler bir bi ri ne ya kın ola rak bu lun muş tur. ACE
in hi bi tör le rin de ol du ğu gi bi, di üre tik ler le bir lik te
ve ril dik le rin de et ki le ri da ha kuv vet li olur. Yal nız
ba şı na ve fa kat bil has sa ACE in hi bi tör le ri ile bir lik -
te ve ril dik le rin de, kan ba sın cın da önem li de ği şik lik
ol ma sa da di ya be tik nef ro pa ti nin kö tü leş me si ni ya -
vaş la tır lar. Kar di yak hi per tro fi yi ge ri le ti ci ve kalp
ye ter siz li ği ni dü zel ti ci et ki le ri de ka nıt lan mış tır.

ARB et ki si olan ilaç lar, doz la rı ve yan et ki le ri
Tab lo 20-11’de gö rül mek te dir.

Can de sar tan (Ata cand t 8-16 mg,
Candexil plus 16-32 mg):

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Bar sak tan sü rat le emi -
lir ve bi oak ti ve olur. Pik kon san tras yo na 3-4 sa at

Jenerik adı Piyasa Adı Doz Yan etkiler

Candesartan • Atacand tablet  8-16 mg 1x4-32 mg/gün • Baş ağrısı
• Atacand plus tablet (16/12.5 mg)  • Halsizlik
• Candexil plus tablet (16-32 mg • Öksürük

kandesartan+12.5 mg hidroklorotiazid) • Bulantı, karın ağrısı, diyare
• Ödem

Eprosartan • Türkiye’de yok • Benzer yan etkiler

İrbesartan • Karvea tablet 75-150 ve 300 mg 1x75-300 mg/gün • Diare, dispepsi 
• Karvezide tablet • Kas krampı, miyalji

(150-300 mg irbesartan ve • Baş dönmesi, insomnia
12.5 mg hidroklorotiazid) • Nazal konjesyon, 

• Öksürük

Losartan • Cozaar tablet 50-100 mg 1x25-100 mg/gün • Diare, dispepsi 
• Eklips tablet 50 mg • Kas krampı 
• Hyzaar tablet-forte tablet  • Miyalji 

(50-100 mg losartan+12.5 mg • Baş dönmesi, insomnia
12.5 mg hidroklorotiazid) • Nazal konjesyon,

• Eklips plus tablet • Öksürük
(100 mg losartan+12.5 mg • Üst solunum yolu infeksiyonu
hidroklorotiazid) 

Olmesartan • Hipersar tablet 10-20-40 1x10-40 mg/gün • Baş dönmesi, Sersemlik
• Olmetec tablet 10-20-40 mg. • Öksürük 

• Karın ağrısı, diyare, dispepsi

Telmisartan • Micardis tablet 80 mg 1x80 mg/gün • Benzer yan etkiler
• Micardis plus tablet (80 mg

telmisartan+12.5 mg
hidroklorotiazid)

• Pritor tablet 80 mg
• Pritor plus tablet 

(80 mg telmisartan+12.5 mg
hidroklorotiazid)

Valsartan • Diovan tablet 80-160 mg 1x80-160 mg/gün • Sersemlik
• Co-Diovan tablet • Öksürük

(80-160 mg valsartan ve • Yorgunluk
12.5 mg hidroklorotiazid) • Sırt ağrısı

• Bulantı, karın ağrısı, ishal
• Ödem  
• Uykusuzluk

Tablo 20-11. Anjiyotensin Reseptör Blokerleri



son ra ula şır. Baş lı ca id rar ve dış kı ile atı lır. Ya rı lan -
ma öm rü 9 sa aF tir. Pla sen ta ya ge çer.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör blo ke ri

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de gün de 1 de fa 4-16 mg 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Baş ağ rı sı, hal si-
z lik, bu lan tı, ök sü rük, ka rın ağ rı sı, di ya re, ödem,
gi bi yan et ki le ri var dır. Kon trin di kas yon la rı aşı rı
du yar lı lık, ge be lik, lak tas yon ve ka ra ci ğer ye ter siz -
li ği dir. Bi rin ci tri mes ter de C, ikin ci ve üçün cü tri -
mes ter D.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Se rum po tas yum se vi -
ye si ni ar tı ran di ğer ilaç lar ile et ki le şi mi var dır.

İr be sar tan (Kar ve a t 75-100-150 mg):

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral emi li mi sü rat li ve
tam dır. Bi oya rar lı lı ğı % 60-80’dir. % 90 se rum pro te -
in le ri ne bağ la nır. Plas ma pik kon san tras yo na 1.5-2
sa at te ula şır. Ya rı lan ma öm rü 11-25 sa aF tir. Bi li er ve
re anl yol la atı lı mı olur.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör blo ke ri

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de gün de 1 de fa 75-
300mg. 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Dia re, dis pep si,
kas kram pı, mi yal ji, baş dön me si, in som ni a, na zal
kon jes yon, ök sü rük ve  üst so lu num yo lu en fek si -
yo nu gi bi yan et ki le ri var dır. Kon trin di kas yon la rı
aşı rı du yar lı lık, ge be lik, lak tas yon dur. Bi rin ci tri -
mes ter de C, ikin ci ve üçün cü tri mes ter D.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: An ti hi per tan sif ler, se -
rum po tas yum se vi ye si ni ar tı ran di ğer ilaç lar ve
lit yum ile et ki le şi mi var dır.

Lo sar tan po tas yum (Co za ar t 50-100 mg): 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral emi li mi son ra -
sın da si tok rom P450 en zi mi ile me ta bo li ze olur.
Me ta bo lit le ri nin ya rı lan ma öm rü 6-9 sa at tir. Bi o-
ya rar lı lı ğı % 33’dür. Pik de ğe re1-4 sa at te ula şır.
Plas ma pro te in le ri ne yük sek oran da bağ la nır.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör blo ke ri

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de gün de 1 de fa 25-
100mg. 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Dia re, dis pep si,
kas kram pı, mi yal ji, baş dön me si, in som ni a, na zal
kon jes yon, ök sü rük ve üst so lu num yo lu en fek si -
yo nu gi bi yan et ki le ri var. kon trin di kas yon; aşı rı
du yar lı lık, ge be lik, lak tas yon dur. Bi rin ci tri mes ter
C, ikin ci ve üçün cü tri mes ter D. An ne sü tü ne ge çer.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Fe no bar bi tal, ke to ko -
na zol, tro le an do mi sin, ges to den ve sul fa fe na zol
ile et ki le şi mi var dır.

Ol me sar tan (Hi per sar t 10-20-40 mg):

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Bar sak tan sü rat le
emi lir ve bi oak ti ve olur. Bi oya rar lı lı ğı % 26’dır.
Pik kon san tras yo na 3-4 sa at son ra ula şır. Baş lı ca
id rar ve dış kı ile atı lır. Ya rı lan ma öm rü 13 sa aF tir.
Pla sen ta ya ge çer.

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör blo ke ri

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de gün de 1 de fa 10-40
mg 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Baş dön me si,
ser sem lik, bron şit, ök sü rük, ka rın ağ rı sı, di ya re,
dis pep si gi bi yan et ki le ri var dır. Kon trin di kas -
yon la rı aşı rı du yar lı lık, ge be lik, lak tas yon ve saf -
ra tı ka nık lı ğı dır. Bi rin ci tri mes ter de C, ikin ci ve
üçün cü tri mes ter D.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Po tas yum tu tu cu di -
üre tik ler, di ğer an ti hi per tan sif ler, nons te ro id an -
ti-inf la ma tu ar ilaç lar, an ti-asit ler ve lit yum ile
et ki le şi mi var dır.

Tel mi sar tan (Mi car dis t 80 mg):

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Bar sak tan sü rat le emi -
lir ve bi oak ti ve olur. Bi oya rar lı lı ğı % 50’dir. % 99
pro te in le re bağ la nır. Pik kon san tras yo na 0.5-1 sa -
at son ra ula şır. Baş lı ca id rar ve dış kı ile atı lır. Ya rı -
lan ma öm rü 24 sa aF tir. 

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör blo ke ri

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de gün de 1 de fa 80 mg 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Baş ağ rı sı, hal si-
z lik, bu lan tı, ök sü rük, ka rın ağ rı sı, di ya re, ödem,
gi bi yan et ki le ri var dır. Kon trin di kas yon la rı aşı rı
du yar lı lık, ge be lik, lak tas yon ve ka ra ci ğer ye ter siz -
li ği dir. Bi rin ci tri mes ter de C, ikin ci ve üçün cü tri -
mes ter D.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Se rum po tas yum se-
 vi ye si ni ar tı ran di ğer ilaç lar ile et ki le şi mi var dır.

Val sar tan (Dio van 80, 160mg):

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Bar sak tan sü rat le
emi lir ve bi oak ti ve olur. Bi oya rar lı lı ğı % 25’dir. %
99 pro te in le re bağ la nır. Pik kon san tras yo na 2-4
sa at son ra ula şır. Baş lı ca id rar ve dış kı ile atı lır.
Ya rı lan ma öm rü 24 sa at tir. 

Et ki Me ka niz ma sı: An ji yo ten sin re sep tör blo ke ri

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de gün de 1 de fa 80-160
mg. 
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İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ser sem lik, ök-
 sü rük, is hal, yor gun luk, sırt ağ rı sı, ka rın ağ rı sı,
bu lan tı, ödem ve uy ku suz luk gi bi yan et ki le ri var -
dır. Kon trin di kas yon la rı aşı rı du yar lı lık ve ge be -
lik tir. Bi rin ci tri mes ter de C, ikin ci ve üçün cü
tri mes ter D.

Di ğer İlaç lar la Et ki le şi mi: Se rum po tas yum se-
 vi ye si ni ar tı ran di ğer ilaç lar ile et ki le şi mi var dır.

Di rekt Re nin İn hi bi tör le ri:

Alis ki ren (Tek tur ma tab let 150-300 mg/gün): Hi -
per tan si yon te da vi sin de  ye ni kul la nı lan bir ilaç tır.

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Bi oya rar lı lı ğı % 5 2, ya -
rı lan ma öm rü 24 sa at tir. % 25’i id rar la atı lır. 

Et ki Me ka niz ma sı: Di rekt re nin in hi bis yo nu ya-
 pa rak, an ji yo ten si no je nin an ji yo ten si ne  dön me -
si ni en gel ler. Bu su ret le kan ba sın cı nı dü şü rür.

Doz ve Kul la nı mı: Ye tiş kin de gün de 1 de fa 150-
300 mg 

İn di kas yon la rı: Hi per tan si yon

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: An ji yo ödem,
ödem, gas tro in tes ti nal yan et ki ler (dia re, dis pep -
si, ka rın ağ rı sı, ref lu) ök sü rük, raş, hi pe rü ri se mi
gut, baş ağ rı sı, hal siz lik 

En do te lin Re sep tör An ta go nis ti

Bo sen tan (Trac le er tab let 62.5 mg):  Ön ce sin de
pul mo ner va zo re ak ti vi te  tes ti ne ba kıl ma sı uy-
 gun dur. Bu test ile et kin ol du ğu dü şü nü lü yor sa
ila ca baş lan ma lı dır.

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Bi oya rar lı lı ğı %
50’dir. % 95 pro te in le re bağ la nır. Pik kon san tras -

yo na 3-5 sa at son ra ula şır. Baş lı ca ka ra ci ğer den
bi li er yol ile atı lır. Ya rı lan ma öm rü 5 sa aF tir. 

Et ki Me ka niz ma sı: En dot he lin-1 (ET-1) bir nö ro -
hor mon dur. En do tel ve vas kü ler düz ade le de ETA

ve ETb re sep tör le ri ne bağ la na rak et ki si ni gös te rir.
Pul mo ner ar ter hi per tan si yo nun da, plas ma ve ak-
 ci ğer do ku sun da ET-1 kon san tras yo nu yük sel -
miş tir. Bo sen tan et kin bir (da ha çok) ETA ve ETB
re sep tör an ta go nis ti dir. Bu su ret le pul mo ner ar ter
ba sın cı nı dü şü rür. 

Doz ve Kul la nı mı: 4 haf ta lık 2x62.5 mg te da vi den
son ra  2x125 mg  a çı kıl ma sı uy gun dur. 

İn di kas yon la rı: Cid di semp to ma tik pul mo ner hi -
per tan si yo nun te da vi sin de kul la nı lır. 

Yan Et ki ve Kon trin di kas yon la rı: Ka ra ci ğer tok si-
 si si te si  baş ağ rı sı, kı zar ma atak la rı, yor gun luk,
ka şın tı, ödem ve ane mi gi bi yan et ki le ri iz len me -
li dir.

Kal si yum An ta go nist le ri: (Yu ka rı da an la tıl mış -
tır).

DDii  üürree  ttiikk  lleerr

Ba zı has ta lık lar da re nal sod yum, klo rür ve su eks -
kres yo nu aza lır ve eks tra sel lü ler alan da bi ri ke rek
öde me se bep olur. Di üre tik ilâç lar ödem le bir lik te
sey re den bir çok has ta lık lar da (kalp ye ter siz lik le ri,
si roz, nef ro tik sen drom gi bi) ve hi per tan si yon te da -
vi sin de, ay rı ca ilâç ze hir len me si, akut hi per kal se -
mi, akut hi pe rü ri se mi gi bi has ta lık la rın te da vi sin de
de yay gın ola rak kul la nı lır. Di üre tik ilâç lar, esas ola -
rak sod yum ve be ra be rin de su di üre zi ni sağ la ya -
rak, eks tra sel lü ler vo lü mü azal tır lar.

Böb rek te her bir nef ro nun fonk si yo nel ana to -
mi ba kı mın dan bir kaç bö lü mü bu lun mak ta dır.
Glo me rül ka pil ler yu ma ğın dan son ra prok si mal
tü bü lüs gel mek te dir ve bu tü bü lüs böb rek kor-
 tek si ne ya kın ola rak yer le şir ler. Glo me rül den sü -
zü len fil trat tan su ve sod yum re ab sorp si yo nu
bü yük öl çü de bu ra dan olur. Bu nu ta ki be den tu -
bu lus böl ge si Hen le kul pu dur ve bu nun da inen
ve çı kan ol mak üze re iki ko lu mev cut olup, böb -
rek me dul la sın da yer alır. Bu ra dan da esas ola rak
sod yum re ab sorp si yo nu ol mak ta dır. Dis tal tu bu -
lus ler ise ma ku la den sa ve dis tal top la yı cı ka nal -
lar dan olu şur. Bu ra dan da az mik tar da sod yum
re ab sorp si yo nu ol mak ta dır.

Kli nik te kul la nı lan di üre tik le rin ço ğu, doğ ru -
dan re nal tü bü ler et ki ile ak tif iyon trans por tu nu
in hi be eder ler ve bir lik te su di üre zi ne se bep olur -
lar (Tab lo 20-12). Bu nun ya nın da, dis tal nef ron da
sa de ce su  re ab sorp si yo nu nu en gel le yen ADH in-
 hi bi tör le ri (aqu are tik ler; lit yum, de mec locy cli ne,
va zop res sin an ta go nist le ri) ve tü bü lüs ler den
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Tablo 20-12. Diüretiklerin Tübülüslere Etki Yerleri

Proksimal tübülüs • Acetazolamide
• Mannitol

Helen kulpu • Furosemide 
• Etachrinic asid
• Bumetanide
• Mannitol
• Civalı diüretikler

Distal tübülüsler • Tiazidler
• Amiloride
• Chlortalidone
• İndapamide
• Mannitol
• Metolazone

Toplayıcı kanallar • Amiloride
• Mannitol
• Spironolactone
• Eplerenone 
• Triamterene
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emil me di ği için su yu os mo tik et ki ile sü rük le ye -
rek diü rez ya pan (os mo tik di üre tik ler; glu koz,
man ni tol gi bi) di üre tik ilâç lar mev cut tur.

Böb rek nef ro nun da et ki yer le ri ne ve et ki me ka -
niz ma la rı na gö re di üre tik ler çe şit li şe kil ler de sı nıf -
lan dı rı lır lar.

“Lo op” di üre tik le ri: Et ki le ri ni Hen le kul pu nun
(lo op) çı kan bö lü mün de sod yum re ab sorp si yo -
nu nu in hi be ede rek gös te rip, sod yum, klor ve su
di üre zi ne yol açar lar. En et ki li di üre tik ler bu gu -
rup olan lar dır.

Fu ro se mi de (La six tab let 40 mg, De sal tab let 40
mg, La siks am pul 20 mg): Kalp ye ter siz li ğin de
kon jes tif semp tom la rın te da vi sin de, hi per tan si -
yo nun âcil ve uzun sü re li te da vi sin de ilk ak la ge -
len ilâç tır. Ya rı lan ma öm rü kı sa olup 1-2 sa at tir.
Ye mek ler le alın ma sı, emi li mi ni azal tır. Glo me rül
fil tras yo nu ve re nal kan akı mı nın azal dı ğı du-
 rum lar da da et ki li olur. De kom pan se kalp ye ter -
siz li ğin de emi li mi azal dı ğı ve tü bü lüs le re ula şı mı
ge cik ti ği için oral yol dan et ki si aza lır.Te da vi do -
zu, kli nik du ru ma gö re de ğiş mek le bir lik te gün
aşı rı ve ya her gün 20-40 mg dır. Âcil du rum lar da
pa ren te ral yol ter cih edil me li dir. Te da vi ye ref -
rak ter kalp ye ter siz lik le rin de çok yük sek doz lar
çok kı sa sü re için öne ril mek te dir.

Bu me ta ni de (Bu mid tab let 1 mg , Sa lü rin tab let 1
mg): Et ki si, me ta bo liz ma sı ve yan et ki le ri fu ro se -
mid ile ay nı olan bir lo op di üre ti ği dir.

Et hacr ynic asid (Edec rin 50 mg tab let ve am pul):
Ül ke miz de yok tur. Et ki le ri ay nı dır. Oto tok sik yan
et ki si di ğer lo op di üre tik le rin den da ha faz la dır.

Tor se mi de (De ma dex 2.5 mg tab let ve am pul): Ül -
ke miz de yok tur.

Uzun sü re li kon trol süz kul la nıl ma la rı de hid -
ra tas yon ve elek tro lit bo zuk luk la rı na yol açar.
Kan sod yum, po tas yum, klor ve mag nez yum se-
 vi ye le ri dü şer, HCO3 se vi ye si ar ta rak hi pok lo re -
mik al ka loz olur. Kan ürik asid mik ta rı çok
ar ta rak gut kriz le ri ne se bep ola bi lir. Kar bon hid rat
ve li pid me ta bo liz ma sı nı olum suz yön de et ki le -
ye bi lir ler, fa kat bu yan et ki tia zid di üre tik ler le ol -
du ğu ka dar be lir gin de ğil dir. Tüm lo op
di üre tik le ri 8. si nir üze ri ne az ve ya çok tok sik et -
ki gös te re rek ka lı cı ve ya ge çi ci işit me kay bı ya pa -
bi lir ler. Bu et ki et hacr ynic asid ile çok da ha
be lir gin dir. Fu ro se mi de ’e bağ lı pan kre atit, se be -
bi bi lin me yen en der bir yan et ki dir.

Tia zid gru bu di üre tik ler: Bu grup ta, ben zot hi adi -
azi ne çe kir de ğin den tü re miş or tak kim ya sal ve far-
 ma ko lo jik özel lik le ri olan bir çok di üre tik
bu lun mak ta dır. Pro to ti pi chlo rot hi azi de ’dir. Or tak
et ki me ka niz ma la rı, dis tal tü bü lüs te Na CI re ab -
sorp si yo nu nu en gel le mek ve za yıf da ol sa kar bo nik

an hid raz en zim in hi bis yo nu yap mak tır. Tia zid gu-
 ru bu di üre tik ler kal si yum emi li mi ni art tı ra rak hi -
per kal se mi ye se bep ola bi lir ler. Bu grup di üre tik ler
ha fif de re ce de kon jes tif semp tom la rın te da vi sin de
ve pro fi lak si sin de, ha fif ve or ta de re ce de hi per tan -
si yon te da vi sin de kul la nı lır lar. Glo me rü ler fil tras -
yon aza lın ca et ki le ri aza lır. Ref rak ter ödem ler de
ye ter siz ka lır lar ve lo op di üre tik le ri ile kom bi ne ve -
ri le bi lir.

Hydroch lo rot hi azi de pre pa rat la rı: Tri am te ril tab -
let (25 mg hydroch lo rot hi azi de ve 50 mg tri am te re -
ne), Mo du re tic tab let (50 mg hydroch lo rot hi azi de
ve 5 mg ami lo ri de), Al dac ta zi de tab let (25 mg hy-
droch lo rot hi azi de ve 25 mg spi ra no lac ton), Adelp -
han-Esid rex tab let (10 mg hydroch lo rot hi azi de ve
0.1 mg re ser pi ne, 10 mg dihy dra la zi ne).

Chlort ha li do ne (Hygro ton tab let 25 mg, Reg re ton
tab let 50 mg (chlort ha li do ne ve 0.25 mg re ser pi -
ne)): Ya vaş ve uzun et ki li di üre tik tir. Da ha çok hi -
per tan si yon te da vi sin de kul la nı lır

In da pa mi de (Flu dex SR tab let, Flu best tab let, In-
 da mid tab let): Va zo di la ta tör ve di üre tik et ki si ne-
 de ni ile özel lik le hi per tan si yon te da vi sin de
kul la nı lır. Di ğer tia zid le re oran la me ta bo lik yan
et ki si ve elek tro lit ler üze ri ne et ki le ri da ha az dır.
Kalp ye ter siz li ği te da vi sin de di üre tik ola rak kul-
 la nı mı pra tik ola rak yok tur.

Mef ru si de (Bay ca ron tab let 25 mg): Hi per tan si -
yon ve ödem te da vi sin de kul la nı lan tia zid de ri -
ve si dir.

Po tas yum tu tu cu di üre tik ler: Bu grup ta al dos te -
ron an ta go nis ti (spi ro no lak ton), al dos te ro nun se-
 lek tif blo ke ri ep le re no ne, top la yı cı tü bü lüs ler de
Na+/K+ de ği şi mi ni di rekt blo ke edi ci ami lo ri de ve
tri am te re ne var dır. Bu ilâç la rın ma jor et ki si, re nal
po tas yum sek res yo nu nu azalt mak tır. Re nal ye ter -
siz li ği olan lar da hi per po ta se mi ye yol açar lar. Ay -
rı ca H+ iyo nu sek res yo nu nu da azalt tık la rı için
me ta bo lik asi do za se bep ola bi lir ler. Po tas yum tu-
 tu cu di üre tik ler za yıf et ki li ol duk la rın dan, hi per -
tan si yon ve kalp ye ter siz li ği te da vi sin de pri mer
di üre tik ol mak tan çok, di ğer di üre tik ler le bir lik te
ve özel lik le po tas yum ve mag nez yum kay bı nı ön-
 le mek için kul la nı lır. Hi pe ral dos te ro nizm ile bir-
 lik te olan du rum lar da ör ne ğin si ro za bağ lı asid
ol du ğun da spi ra no lak ton lar ter cih edil me li dir.

Spi ro no lak ton (Al dac to ne A tab let 25-100 mg, Al-
 dac ta zi de tab let (25 mg spi ro no lak ton ve 25 mg hy-
droch lo rot hi azi de):

Ep le re no ne (Ins pra tab let 25 mg): Ül ke miz de yok-
 tur.

Tri am te re ne (Tri am te ril kap sül 50 mg tri am te re ne
ve 25 mg hydroch lo rot hi azi de):
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Ami lo ri de (Mo du re tic tab let 5 mg ami lo ri de ve 50
mg hydroch lo rot hi azi de): 

Kar bo nik an hid raz in hi bi tör le ri (Dia mox tab let
250 mg, 500 mg fla kon, Di azo mid tab let 250 mg):
Di üre tik ola rak önem li et ki si yok tur. Kar bo nik an-
 hid raz in hi bi tö rü ola rak ace ta zo la mi de id rar la
HCO3 ve bu na bağ lı ola rak Na+ ve K+ atıl ma sı na se -
bep olur. Bi kar bo nat atıl ma sı na bağ lı ola rak id rar
al ka li olur, pi rek lo re mik asi doz or ta ya çı kar. Uzun
sü re li di üre tik te da vi ye bağ lı kom pi kas yon ola rak
or ta ya çı kan hi pok lo re mik me ta bo lik al ka loz lu
ödem li has ta lar da, ace ta zo la mi de te da vi si ya rar lı
olur. Ace ta zo la mi de, ay rı ca yük sek ir ti fa da or ta ya
çı ka bi len non-kar di yak pul mo ner ödem ve se reb -
ral ödem te da vi sin de de in di ke dir. Bi kar bo na tü ri -
ye bağ lı ola rak or ta ya çı kan me ta bo lik asi doz,
so lu nu mu hız lan dı rır ve hi pok si yi ön ler. Bu ne den -
le hi pok si ve hi per kar bi ile komp li ke kalp ye ter siz -
li ği ödem le rin de dik kat li ola rak kul la nı la bi lir.

At ri yal nat ri üre tik fak tör (ANF, at ri yo pep tin):
İn san at ri yu mun da üre ti len ve de po la nan bir en-
 do jen di üre tik tir. Po li pep tid bir mad de olup, ek-
s tra sel lü ler sı vı ar tı şı ile uya rı la rak sal gı la nır.
At ri yal nat ri üre tik fak tör in tra re nal vas kü ler re -
zis tan sı azal tır, GFR art tı rır ve tü bü ler tuz re ab -
sorp si yo nu nu azal tır. Di üre tik ola rak kli nik
kul la nı mı he nüz yok tur.

İn di kas yon lar: Kalp ye ter siz li ğin de, mi yo kard ye -
ter siz li ği nin bir so nu cu ola rak, as lın da kalp de bi si -
ni art tır mak ama cıy la dev re ye gi ren he mo di na mik,
hor mo nal ve re nal me ka niz ma lar, sod yum ve su re-
 tan si yo nu na do la yı sıy la kon jes tif be lir ti le rin ve
semp tom la rın or ta ya çık ma sı na yol açar. Di üre tik -
ler, mi yo kard ye ter siz li ği ne yol açan esas se be bin
do ğal sey ri ni et ki le me mek le bir lik te, re nal su ve
iyon re ab sorp si yo nu nu azal ta rak kon jes tif semp-
 tom la rın kay bol ma sı nı sağ lar lar ve kal be ge len yü -
kü (“p re lo ad”) azal ta rak kalp di la tas yo nu nu

ya vaş la tır lar ve ya en gel ler ler. Di üre tik ler do lay lı
ola rak; pul mo ner kon jes yo nu azal tıp, ok si je nas yo -
nu dü zel te rek mi yo kard per for man sı nı da art tı rır -
lar. Fu ro se mi de ve et hac ri nic asid akut pul mo ner
ödem te da vi sin de di üre tik et ki le ri nin dı şın da ve -
nöz ka pa si tans et ki yi art tı ra rak (akut va zo di la tas -
yon ile) da özel lik le fay da lı ol mak ta dır.

Di üre tik ilâç la rın di ğer bir kul la nım ala nı si -
roz ve asit ile sey re den has ta lık lar dır. Asit li ve si -
roz lu has ta lar da di üre tik ler da ha dik kat li
kul la nıl ma lı dır, çün kü bu has ta lar ko lay lık la vas -
kü ler kol lap sa gi re bi lir ler. İlk te da vi ola rak tuz kı -
sıt la ma sı ile bir lik te spi ro no lak ton gru bun dan bir
ilâ ca baş la na bi lir. Doz ola rak gün de 100-200 mg
ye ter li dir ve has ta la rın % 70’i bu te da vi ye ce vap
ve rir. Ref rak ter has ta lar da dik kat li ve dü şük doz
ayar la ma sı ile bir kaç gün ara ile fu ro se mid kul la -
nı la bi lir.

Ge nel bir ödem ha li nef ro tik sen dro mun en
gö ze çar pan kli nik özel li ği dir. Hi po al bu mi ne mi
ile bir lik te, tuz ve su re ab sorp si yo nu aşı rı de re ce -
de art mış tır. Esas te da vi tuz kı sıt la ma sı ile bir lik -
te pro te in ve ril me si dir. Di üre tik ola rak tia zid
gru bu ilk ola rak ter cih edil me li, di renç li ve ma sif
ödem li has ta lar da lo op di üre tik le ri se çil me li dir.
Ref rak ter has ta lar da kom bi ne te da vi ler uy gu la -
na bi lir.

Ba zen ha nım lar da kar di yak, nef ro tik, he pa tik,
re nal ve di ğer or ga nik ne den ler ol mak sı zın, sik lik
ola rak aşı rı tuz tu tul ma sı ve ödem gö rü lür. Ke sin
ne den bi lin me mek le bir lik te, in ter mit tan ola rak
uzun sü re li lo op di üre ti ği (ve lak sa tif) kul la nan -
lar da ara da bir aşı rı tuz re ab sorp si yo nu (“re fe -
edin g”) ol mak ta dır. Bu has ta lar da di üre tik ilaç la rı
kes mek, su ve tuz kı sıt la ma sı yap mak en et ki li te-
 da vi dir.

Esan si yel hi per tan si yon te da vi sin de de di üre -
tik ler ilk ka de me ilâ cı ola rak yay gın bir şe kil de
kul la nıl mak ta dır. Bu ra da esas et ki le ri eks tra sel -
lü ler sı vı vo lü mü nü azal ta rak, kan ba sın cı nı dü -
şür mek şek lin de  ol mak ta dır. So nu cun da kal be
dö nen vo lüm aza lır, kalp de bi si dü şer.  Pe ri fe rik
di renç bi raz yük sel se de, or ta la ma kan ba sın cı dü -
şer. Di üre tik ilâç lar, an ti hi per tan sif ilâç ola rak va-
 zo di la ta tör kul la nı lan has ta lar da da te da vi ye
ek len me li dir. Va zo di la ta tör ler, re nal tuz ve be ra -
be rin de su tu tul ma sı nı art tır dık la rın dan, di üre -
tik ler bu du rum lar da son de re ce ya rar lı dır.

Yan et ki le ri ve Kon trin di kas yon la rı (Tab lo 20-13):
Kon trol süz ola rak ya pı lan di üre tik te da vi su ve
elek tro lit den ge bo zuk lu ğu na yol aça bi lir. Hi po -
po ta se mi, hi po mag ne ze mi, hi po nat re mi, de hid ra -
tas yon ve pre re nal azo te mi sık ola rak gö rü lür.
Tia zid ler le, da ha ha fif ol mak üze re lo op di üre tik -
le ri ile hi pok lo re mik al ka loz gö rü le bi lir. Po tas yum
tu tu cu di üre tik ler le me ta bo lik asi doz na dir dir.
Kar bon hid rat to le rans bo zuk lu ğu ve hi per li pe mi,

Sıvı elektrolit ve • Potasyum kaybı
asid-baz denge • Metabolik alkaloz
bozukluğu • Hiponatremi

• Hiperkalsemi
• Metabolik asidoz
• Hipovolemi

Metabolik hastalıklar • Hiperürisemi
• Hiperglisemi
• Hiperlipidemi
• Jinekomasti
• Seksüel disfonksiyon
• Osteomalasi

Toksik etkiler • Ototoksisite
• Aşırı duyarlılık

Tablo 20-13. Diüretik Tedavinin Yan Etkileri
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tia zid di üre tik ler le olu şan iki önem li yan et ki dir ve
ke sin me ka niz ma la rı tam ola rak bi lin me mek te dir.
Hi pe rü ri se mi ise her tür di üre tik ajan ile (etak ri nik
asid ha riç) or ta ya çı ka bi lir.

Ben zot hi azi de gru bu di üre tik ler kan po tas yum
dü ze yi nin 3.5 mEq/L’ den aşa ğı ol du ğu du rum lar -
da ben zot hi azi de gru bu di üre tik ler ke sil me li ve po -
tas yum dü ze yi nor ma le ge ti ril me den tek rar
kul la nıl ma ma lı dır. Ay rı ca bu ilâç lar ürik asid dü ze -
yi 10 mg/dL den yük sek olan gut has ta la rın da ve
gut has ta lı ğı ol ma dan her han gi bir ne den le ürik
asid dü ze yi 15 mg/dL’ den yük sek olan has ta lar da
ve ril me me li dir. Be lir gin hi per li pi de mi si olan ve ya
ate rosk le ro tik da mar has ta lı ğı olan lar da thi azid ler
dik kat le kul la nıl ma lı dır. Thi azi de gru bu di üre tik ler
pan kre atit te kon trin di ke dir.

Lo op di üre tik le ri kı sa et ki li ol duk la rı için yan
et ki sık lı ğı da ha az dır. An cak ağır hi po po ta se mi -
ye yol aça bi le cek le ri akıl dan çı ka rıl ma ma lı dır.
Özel lik le akut mi yo kard in fark tü sü ve kon jes tif
kalp ye ter siz li ğin de hi po po ta se mi nin se bep ola bi -
le ce ği ha ya tı teh dit eden arit mi ler den sa kın mak
için se rum po tas yum dü ze yi 3.5 mEq/L’ nin al tın da
olan has ta lar da kul la nıl ma ma lı dır. An lam lı hi po -
mag ne ze mi ve me ta bo lik al ka loz da kon trin di ke -
dir. Po tas yum ko ru yu cu di üre tik ler ha ya tı teh dit
eden hi per ka le mi ye se bep ola bi lir ler. Bu ne den le
kan po tas yum dü ze yi 5.5 mEq/L’ nin üze rin de olan
has ta lar da kul la nıl ma ma lı ve ACE in hi bi tör le ri ile
kom bi ne edil me me li dir. Bu grup di üre tik ler ji ne -
ko mas ti ye se bep ola bi lir ler, bu tak dir de, ilâ cın kul-
 la nı mı ke sil me li dir. 

Kar bo nik an hid raz in hi bi tör le ri me ta bo lik asi-
 do za yol aça bi lir ler. Her han gi bir ne den le asi doz ge -
liş miş olan has ta lar da bu grup di üre tik le rin
hi pe ral dos te ro nizm ve hi per po ta se mi ye se bep ola-
 bil dik le ri de gö zö nün de bu lun du rul ma lı dır.

Di üre tik Pre pa rat la rı: Oral di üre tik ola rak kul la -
nı lan ve ül ke miz de bu lu nan ilâç la rın pre pa rat la -
rı, ge ne rik ve pi ya sa isim le ri, gün lük kul la nım
doz la rı, et ki le ri nin baş la ma sü re si, mak si mal et ki
dü ze yi ne va rış sü re le ri ve to tal et ki sü re le ri Tab -
lo 20-14’ de gös te ril miş tir.

FFiibb  rrii  nnoo  llii  ttiikk  İİllaaçç  llaarr  vvee  FFiibb  rrii  nnoo  llii  ttiikk  TTee  ddaa  vvii

Trom büs eri ti ci ilâç lar ile pıh tı yı erit mek (fib ri no -
li tik-trom bo li tik te da vi), akut mi yo kard in fark tü -
sü te da vi sin de ki en çar pı cı ge liş me ler den bi ri
ola rak tıp ta ye ri ni al mış bu lun mak ta dır. Ön ce le ri
trom bo li tik ilâç lar in tra ko ro ner ola rak ve ri lir ken,
İV ola rak da yak la şık ay nı oran lar da re per füz yo nu
sağ la dı ğı gös te ril miş tir. Ay rı ca İV yol dan ver me -
nin, in tra ko ro ner ola rak ver me ye oran la çok da ha
ko lay ol ma sı ve te da vi ye he men baş la na bil me si,
te da vi de çok önem li olan za man fak to rü nü en iyi
şe kil de de ğer len dir me ye ola nak ver miş tir. 

Fib ri no liz, plaz ma da bu lu nan plaz mi nin pıh tı
için de bu lu nan fib rin ve fib ri no je ni par ça la ma sı ile

olur. Fib ri no li tik ajan lar, plaz mi nin ön en zi mi olan
plas mi no je nin plaz mi ne dö nü şü mü nü ak ti ve ed-
er ler. Bu gün için en sık kul la nı lan fib ri no li tik ilaç -
lar strep to ki naz ve do ku plaz mi no jen ak ti va tör le ri
(t-PA)’dir. AP SAC (Ani soy la ted Plas mi no gen-Strep -
to ki na se Ac ti va tor Comp lex) ve üro ki naz ar tık kul la -
nıl ma mak ta dır. Do ku plaz mi no jen ak ti va tör le ri nin
re kom bi nant DNA tek no lo ji si ile el de edi len ye ni
ürün le ri (3. ne sil trom bo li tik ler) de mev cut tur.
Trom bo lik ilâç la rın fib rin spe si fi te si (et kin li ği ar -
tar), sis te mik li tik et ki si (ka na ma komp li kas yo nu
ar tar) ve et ki baş la ma sü re si önem li dir (Tab lo 20-
15). Bu gü ne ka dar ya pı lan  ça lış ma la rın or tak so -
nu cu han gi trom bo li tik ilâç se çi lir se se çil sin, asıl
ya ra rın ilâ cın er ken ve ril me si ne bağ lı ol du ğu dur.
Çok er ken ge ti ri len has ta la ra, genç has ta la ra da ha
çok fib rin spe si fik li tik te da vi ter cih edil me li dir.

Strep to ki na se (Strep ta se fla kon 750.000-1.500.000
IU, Ka bi ki na se fla kon 250.000-750.000-1.500.000
IU): Strep to ki naz, 415 ami no asid den olu şan bak te -
ri yel bir pro te in dir. Ya rı lan ma öm rü  kı sa (23 da -
ki ka), fib ri ne spe si fik li ği nis be ten za yıf, an ti je nik
ya pı sı, sis te mik li tik et ki si de olan ve en ucuz li tik
ilâç tır. 1.5 mil yon Üni te  strep to ki naz (SK), 100 mL
se rum fiz yo lo jik ve ya % 5 deks troz için de eri til -
me li ve bu mik tar in füz yon pom pa sı ile 30-60 da -
ki ka da ve ril me li dir. Hız lı ve ril me si, re per füz yon
şan sı nı art tı rır ken, hi po tan si yon ris ki ni de art tı rır.
Ay nı ve nöz yol dan baş ka hiç bir ilâç ve ril me me li -
dir. Strep to ki naz ve ril me si sı ra sın da kan ba sın cı
özel lik le iz len me li, hi po tan si yon ol du ğu tak tir de
in füz yon hı zı % 25- 50 azal tıl ma lı, sis to lik kan ba -
sın cı 90 mmHg al tı na iner se, ilaç ke si le rek ge re ki -
yor sa sa de ce se rum fiz yo lo jik ve ril me li dir.
İn tra ko ro ner ola rak ver mek ge rek ti ğin de, 50.000
Ü bo lus ve 200.000 Ü ya rım sa at için de per füz yon
şek lin de top lam 250.000 Ü ve ri lir.

Akut mi yo kard in fark tü sü te da vi sin de SK ile
bir lik te, nit rog li se rin, İV be ta-blo ker ve ACE in-
 hi bi tör le ri de ve ri le bi lir, an cak bu ilâç lar hi po tan -
si yon ris ki ni art tı ra bi le cek le ri için hi per tan si yon
ve kon jes tif kalp ye ter siz li ği bu lun ma yan va ka -
lar da, SK in füz yo nu bit tik ten son ra ve ya kan ba -
sın cı sta bil olun ca ve ril me li dir.

Üro ki naz, Uro ki na se (Ab bo ki na se fla kon 250.000
IU, Uro ki na se-KGCC fla kon 250.000-500.000 IU):
İd rar dan ve böb rek hüc re kül tür le rin den el de edi -
len do ğal bir po li pep tid dir. Üro ki naz, di rekt ola -
ral plaz mi no je ni plaz mi ne çe vi rir. An ti je nik
özel li ği yok tur. Sis te mik li tik et ki si faz la dır. Sa -
de ce in tra-ar te ri yel ve in tra ko ro ner kul la nı mı uy-
 gun dur, İV kul la nı ma uy gun de ğil dir.

Anis trep la se (AP SAC-Ani soy la ted Plas mi no gen-
Strep to ki na se Ac ti va tor Comp lex): Strep to ki naz ve
lysplas mi no jen kom bi nas yo nu ile üre ti len ilk ya -
pay fib ri no li tik tir.  Et ki si SK’ dan da ha hız lı ve da -
ha uzun dur (ya rı lan ma öm rü 90-105 da ki ka) ve bu
ne den le tek bo lus ola rak ve ril di ğin de et ki li dir.
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Generik Adı Preparat Adı Günlük Doz ve Etki Başlama Maksimal Etki Total Etki
Kullanımı (mg) Süresi (saat) Süresi (saat) Süresi (saat)

Thiazide grubu

Chlorothiazide • Diüril tablet 250-500 mg 500-2000 1-2 4 6-12
Chlorthalidone • Hygron tablet 25 mg 25-100 2 2-6 24-72

• Regreton tablet
(chlorthalidone 50 mg + 
reserpin 0.25 mg)

Cyclothiazide • Anhydron tablet 2 mg 2 ilk 6 7-12 18-24
Hydrochlorothiazide • Triamteril kapsül 25-100 2 4-6 6-12

(Hydrochlorothiazide 25 mg
+ triamterene 50 mg)

• Moduretic tablet
(hydrochlorothiazide 50 mg 
+ amyloride 5 mg)

• Aldactazide tablet 
(hydrochlorothiazide 25 mg
+ spironolactone 25 mg)

• Adelphan-Esidrex tablet 
(hydrochlorothiazide 10 mg
+ reserpine 0.1 mg +
dihydralazine 10 mg)

Indapamide • Fludex draje 2.5 mg, 2.5-5 1-2 ilk 2 36 saate kadar
• Flupamid draje 2.5 mg
• Flubest draje 2.5 mg

Mefruside • Baycaron tablet 25 mg 25-100 1 4 12-24

Loop Diürteikleri

Furosemide • Lasix tablet 40 mg 20-80 ilk 1 1-2 6-8
• Desal tablet 40 mg

Bumetanide • Bumid tablet 50 mg 25-50 0.5-1 1-2 4-6

Etachrynic acid • Edecrin tablet 25-50 mg 50-100 ilk 0.5 2 6-8

Potasyum Tutucu
Diüretikler

Spironolactone • Aldactone-A tablet 25-200 24-48 48-72 48-72
25-100 mg

Eplerenone • Inspra (ülkemizde yok) 25-50 - - -

Tablo 20-14. Oral Yoldan Kullanılan ve Ülkemizde Bulunan Diüretikler

Streptokinaz Anistreplase t-PA r-PA TNK-t-PA

Fibrin spesifisite - - ++ ++ +++

Plasminojen aktivasyonu İndirekt İndirekt Direkt Direkt Direkt

90-dk. açıklığı + + +++ ++++ ++++

Hemorajik felç + ++ ++ ++ ++

Mortaliteyi azaltması ++ ++ +++ +++ +++

Antijenite + + _ _ _

Hipotansiyon + _ _ _ _

Heparin gereği Hayır Hayır Evet Evet Evet

Doz ve Kullanımı 1, 5 milyon unite 30 mg 15 mg 2x10 Ünite • 0.5 mg/kg-bolus.
Tek bolus Tek bolus Tek bolus 30 dakika 75 mg/kg-30 dak
60 dakikada 2-3 dakikada 1-2 dakikada ara ile içinde

• Sonra 0.5
mg/kg-60 dakikada

Kiloya göre doz ayarı - - Evet - Evet

Fiyat + ++ +++ +++ +++

Tablo 20-15. FDA Onaylı Trombolitiklerin Karşılaştırılması



Strep to ki naz gi bi an ti je nik özel li ği var dır ve kuv -
vet li sis te mik li tik et ki si se be bi ile ka na tı cı et ki si
SK’ dan da ha faz la dır. Da ha kuv vet li li tik et ki si ne
rağ men, ya rar lı et ki si fark lı de ğil dir.Yay gın bir kul-
 la nım ala nı yok tur.

Do ku Plaz mi no jen ak ti va tö rü, tis su e- type plas-
 mi no gen ac ti va tor-tPA (Ac ti liy se fla kon 50 mg,
2x50 mg ac tily se ve 2x50 mL çö zü cü am pul): TPA,
526 ami no asid li, tek po li pep tid zin ci ri dir ve en
önem li plaz mi no jen ak ti va tö rü dür. Pi ya sa da, re -
kom bi nant DNA tek no lo ji si ile üre ti len for mu
(rtPA-al tep la se) mev cut tur. tPA, da ha spe si fik fib ri-
 no liz ya par ve bu yüz den sis te mik li tik et ki si az dır.
An ti je nik özel li ği yok tur ve do la şım da bu lu nan
plas mi no jen ak ti va tör in hi bi tö rü (PA I-1) ta ra fın dan
sü rat le in hi be edi lir (ya rı lan ma öm rü 5 da ki ka), bu
ne den le bo lus+in füz yon şek lin de ver mek zo run lu -
dur. 100 mg t-PA (2 şi şe) be ra be rin de olan 100 mL
(2 şi şe) ste ril su ile çal ka lan ma dan ya vaş ça eri ti le -
rek ha zır la nır. Böy le lik le, 1 mL’ de 1 mg t-PA mev-
 cut tur. İlk ola rak 15 mg t-PA IV bo lus ola rak ve ri lir;
Ar dın dan 0.75 mg/kg (mak si mum 50 mg) 30 da ki -
ka da, da ha son ra 0.50 mg/kg (mak si mum 35 mg) 60
da ki ka da in füz yon pom pa sı ile ve ri lir. İlâ cın ve ri liş
sü re si 90 da ki ka, mak si mum doz da 100 mg’ dır.

t-PA te da vi si ile bir lik te he men baş lan gıç ta ay -
rı bir ve na dan 5000 Ü he pa rin bo lü sü ya pıl ma lı ve
or ta la ma sa at te 1000 Ü in füz yon şek lin de en az 48
sa at de vam et me li dir. İn füz yon hı zı, pıh tı laş ma
test le ri ile, ba zal de ğer le ri nin 2 ka tı ci va rın da ola-
 cak şe kil de ayar lan ma lı dır.

Re tep la se- rPA (Ra pily sin fla kon 10 U): t-PA’ nin
ilk var yan tı dır ve fib rin spe si fi te si da ha dü şük,
ya rı lan ma öm rü da ha uzun dur (14-18 da ki ka). Bu
ne den le  2 bo lus do zu ile ve ri le bi lir, per füz yo na
ge rek ol ma ma sı avan ta jı dır.

Te nec tep la se (TNK-tPA): t-PA ya pı sın da ki 3 ami -
no asi din fark lı ami no asid ler le yer de ği şi mi ile el -
de edi lir. Fib rin spe si fik li ği da ha faz la, ya rı lan ma
öm rü da ha uzun dur (20 da ki ka). Ay rı ca PA I-1’in
yı kı mı na kar şı da ha di renç li dir.

La ne top la se (nPA): Yi ne bir t-PA va ri an tı dır. Ya -
rı lan ma öm rü da ha uzun (37 da ki ka), fib rin spe-
 si fi te si da ha az dır. Tek bo lus te da vi si ne
uy gun dur. İn trak ra ni al ka na ma komp li kas yo nu
bi raz da ha faz la bu lun muş tur.

AAnn  ttiitt  rroomm  bboo  ssiitt,,  AAnn  ttiitt  rroomm  bboo  ttiikk  vvee
AAnn  ttii  kkoo  aaggüü  llaann  İİllaaçç  llaarr

Akut ko ro ner sen drom lar da ate rosk le ro tik plak
üze rin de lu me ni tı ka yı cı trom büs olu şu mu ya nın -
da, ko agü las yon sis te mi nin ak ti ve ol ma sı ve ya in-
 hi be ol ma sı ara sın da ki den ge çok önem li dir.
Ko ro ner trom boz olu şu mun da trom bo sit kü me -

len me si ve da ha son ra  trom bi nin ro lü önem li dir.
Trom bin, ay ni za man da kuv vet li bir trom bo sit ak-
 ti va tö rü et ki si gös te rir ve bu et ki as pi rin ile en gel -
le ne mez. Ay rı ca trom bin olu şan pıh tı ya bağ la nır
ve bu pıh tı ya bağ lı olan trom bin pıh tı sı eri dik çe ve
do la şım da bu lun du ğu sü re ce fib ri no je nin fib ri ne
dö nü şü ne se bep olur. Bu komp leks me ka niz ma ya,
de ği şik saf ha lar da et ki li olan ilâç lar mev cut tur. ST
ele vas yon suz akut ko ro ner sen drom lar da trom bo -
li tik te da vi ya pıl ma ma lı dır. Çün kü bu grup has ta -
lar da,  trom büs eri til me sin den zi ya de trom bo tik
ak ti vi te yi azalt mak da ha uy gun dur. Trom bo li tik
ajan lar trom bo je nik ola yı uya ra rak is ke mi nin ar tı -
şı na se bep olur lar.

Ase til Sa li si lik Asid (As pi rin tab let 100-500 mg,
Baby pi rin tab let 80 mg, Co ras pin tab let 100-300
mg, Dis pril tab let 300 mg, Eco pi rin tab let 100-150-
300-500 mg.): As pi rin sik lo ok si je naz (cyclo oxy ge -
na se) en zi mi ni ve böy le lik le trom bo sit le rin
için de ki  trom bo xan A2 (TXA2) olu şu mu nu in hi -
be ede rek, trom bo sit kü me leş me sin de önem li bir
me ka niz ma ya en gel olur. Yük sek doz lar da as pi -
rin, en do tel hüc re le rin de ag re gas yo na zıt fonk si -
yon gös te ren pros ta sik lin olu şu mu nu da in hi be
et ti ği için, dü şük doz lar da (80-300 mg) bu amaç -
la da ha et ki li olur. Bu nun la bir lik te, as pi ri nin üz-
e rin de an laş ma ya va rı lan stan dard ve ru tin bir
do zu yok tur. As pi rin alın ma sın dan 20 da ki ka
son ra mak si mum plaz ma se vi ye si ne ula şır. Ye ter -
li ve ar zu la nan trom bo sit ag re gas yo nu in hi bis yo -
nu için TXA2 sen te zi nin % 80-90 blo ke ol ma sı
ge re kir. Yük sek doz lar da bu ora na da ha kı sa sü -
re de ula şı lır ken (30 da ki ka), dü şük doz lar da 48
sa at için de ula şı lır. As pi rin fa tal ve fa tal ol ma yan
mi yo kard in fark tü sü ris ki ni akut dö nem de % 71,
3 ay için de % 60 ve 2 yıl da % 52 azal tır.

Tic lo pi di ne (Tic li de tab let 250 mg, Tic lo card tab -
let 250 mg): Tik lo pi din, ADP ile olu şan trom bo sit
ag re gas yo nu üze ri ne et ki li dir, TXA2 ile olu şan
ag re gas yo nu et ki le mez. Bu et ki, te da vi ye baş lan -
dık tan 3-5 gün son ra mey da na ge lir. As pi rin ile
bir lik te ve ril di ğin de, şüp he siz da ha et ki li dir. Tik-
 lo pi di nin te da vi de ki ye ri, özel lik le stent  imp lan -
tas yo nu sı ra sın da dır. Akut ko ro ner sen drom lar da
da ha kı sa sü re de et ki li ilâç la ra ih ti yaç var dır.
Kemik ili ği sup res yo nu yap ma sı en önem li yan
et ki si dir. Bu et ki, ilk haf ta için de sap ta na bi len lö -
ko pe ni ile kon trol edi le bi lir. 

Clo pi dog rel (Pla vix t 75 mg, Ka rum t 75 mg): Tic -
lo pi din gi bi ADH in hi bis yo nu yo lu ile trom bo sit
ag re gas yo nu na en gel olur. Yan et ki le ri tic lo pi -
din den da ha az dır. Bu ne den le de da ha yay gın
ola rak kul la nıl mak ta dır. Ko ro ner in va zif gi ri şim -
ler dı şın da, akut ko ro ner sen drom lar da da git tik -
çe ar tan oran da kul la nıl mak ta dır. 1x75 mg/gün
do zun da ve ri lir.
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Ci los ta zol (Pla tel t 100 mg): Se lek tif fos fo di es teraz
in hi bis yo nu ile va zo di la tas yon ve an tit rombo sit et -
ki gös te rir. Pe ri fe rik da mar has ta lık la rın dan baş -
ka, as pi rin di ren ci olan stent uy gu lan mış
has ta lar da, stent trom bo zu ih ti ma li yük sek olan
(ör ne ğin di ya be tik has ta lar) ve ya tek rar la yan reste -
noz olan has ta lar da yar dım cı an tit rom bo sit ajan
ola rak kul la nı la bi lir. 2x100 mg doz da ve ril me si uy-
 gun dur.

Gli kop ro te in IIb/II Ia in hi bi tör le ri: Akut ko ro ner
sen drom la rın pa to ge ne zin de trom boz olu şu mu -
nun an la şıl ma sın dan son ra, te da vi de an tit rom bo -
sit ilaç la rın kul la nı mı yay gın lık ka zan mış tır. Bi li nen
an tit rom bo sit ilaç lar (as pi rin, ADP in hi bi tör le ri) ya -
nın da, trom bo sit fonk si yon la rı nı re sep tör dü ze yin -
de blo ke eden GP IIb/II Ia re sep tör blo ker le ri, akut
ko ro ner sen drom la rın te da vi sin de ade ta ye ni bir
say fa açıl ma sı na se bep ol muş lar dır.

Trom bo sit ler, nor mal adez yon ve ag re gas yon
gi bi fonk si yon la rı nı, üzer le rin de bu lu nan ve pro te -
in ka rak te rin de olan re sep tör ler ara cı lı ğı ile ye ri ne
ge ti ri ler. Gli kop ro te in IIb/II Ia (GP IIb/II Ia), trom-
 bo sit yü ze yin de bu lu nan en önem li re sep tör dür.
Bir trom bo sit hüc re si yü ze yin de 50.000-80.000 ci -
va rın da  GPI Ib/II Ia re sep tö rü bu lun mak ta dır. En-
 do tel ha sa rı oluş tu ğun da, bu ha sa rı ka pat mak
üze re trom bo sit ler, kol la jen, se ro to nin, trom bo xan
A2 ve ADP gi bi mad de ler ta ra fın dan  ak ti ve edi lir
ve ay ni za man da re sep tör ler fib ri no je ni bağ la ya -
bil me de ği şik li ği ne uğ rar. Re sep tör ler ve fib ri no -
jen ara cı lı ğı ile trom bo sit ler git tik çe kü me le nir ve
trom büs or ta ya çı kar. Trom bo sit le rin kü me len me -
sin de ve trom büs olu şu mun da son me ka niz ma
GPI Ib/II Ia re sep tör le ri dir ve trom büs olu şu mu nu
blo ke et mek için son or tak yol olan bu me ka niz -
ma nın bo zul ma sı önem li bir he def tir. Trom bo sit -
le rin fib ri no je ne bağ lan ma sı nı sağ la yan bu
re sep tör le rin ya pay an ti kor lar ile blo ke edil me si bu
alan da ilk ve en önem li bu lun muş tur. Da ha son ra -
la rı bu re sep tör le ri kom pe ti tif ve ya non-kom pe ti tif
me ka niz ma lar la blo ke eden mad de ler bu lun du ve
üre til di. İlk ola rak bu lu nan ve non kom pe ti tif ola -
rak re sep tör le ri blo ke eden ab ci xi mab (c7E3) bu
alan da en et ki li olan, trom bo sit öm rü bi te ne ka dar
re sep tö rü blo ke eden, ya rı lan ma öm rü uzun bir
an ti kor-ilâç tır. Do la yı sı ile, yan et ki ola rak ka na ma
komp li kas yo nu na se bep ol du ğun da, an cak trom-
 bo sit ve ri le rek ka na ma nın kon tro lü müm kün dür. 

Da ha kü çük mo le kü ler ya pı lı, kom pe ti tif blo -
kaj ya pan di ğer GPI Ib/II Ia blo ker le ri de ti ca rî ola -
rak mev cut tur. Bun la rın et ki le ri da ha kı sa sü re li,
do la yı sı ile in füz yon sü re si ne bağ lı dır ve ka na ma
komp li kas yo nu ol du ğun da ilâ cı kes mek ge nel -
lik le ye ter li dir.

Ab ci xi mab (Re op ro): Nons pe si fik mo nok lo nal an-
 ti kor olup, re sep tör le re bağ lan ma sı kuv vet li dir.

Bu ne den le ilâ cın ke sil me si ile re ver si bi li te si ya -
vaş tır. Te da vi de, doz ola rak,  0.25 mg/kg-bo lus
ve rip, 0.125 mg/kg/da ki ka do zun da in füz yon ola -
rak de vam et mek ge re kir. 12 sa at lik  mak si mum
doz 10 mg/kg’ı geç me me li dir.

Ep ti fi ba ti de: Sik lik pep tid olup GR re sep tör le ri ni
spe si fik ola rak in hi be eder. Ilâ cın ke sil me si ile et -
ki si 2-4 sa at için de kay bo lur, ya rı lan ma öm rü kı -
sa dır. Doz ve Kul la nı mı: 180 micg/kg bo lus ve rip, 2
micg/kg in füz yon şek lin de  18 sa at de vam edil -
me li dir.

Ti ro fi ban: Kü çük mo le kü ler ya pı lı non-pep tid
olup, fib ri no jen ya pı sı na ben zer li ği ile GP re sep -
tör le ri ni spe si fik ola rak blo ke eder. Et ki si 5 da ki -
ka da baş lar ve ke sil di ğin de de 4-6 sa at için de
kay bo lur. Doz ve Kul la nı mı: 0.4 micg/kg/dk, 30 da -
ki ka bo yun ca ve ri lir, 0.1 micg/kg/dk ola rak 18-24
sa at de vam edi lir.

La mi fi ban: Non pep tid ya pı da,  se lek tif re sep tör
blo ke ri dir ve ya rı lan ma öm rü 4 sa at ka dar dır.
Oral yol dan et ki li ol ma sı bek le nen or bo fi ban ve
sib ra fi ban gi bi ilâç la rın et ki li ol ma dık la rı gö rül -
müş tür.

İn di kas yon la rı

ST Ele vas yo nu Gös ter me yen Akut Ko ro ner Sen drom lar:
Sö zü edi len bu kli nik tab lo la rın pa to ge ne zin de
trom büs olu şu mu te mel fak tör dür ve  GP IIb/II Ia
re sep tör blo ker le ri nin en sık kul la nıl dı ğı alan dır.
İlk sa at ler de kul la nı lan GPI Ib/II Ia blo ker le ri nin,
pla se bo ya gö re ilk 72 sa at te ölüm ve mi yo kard in-
 fark tü sü nü azalt tı ğı, ar dın dan per kü tan gi ri şim ve -
ya cer ra hî re vas kü la ri zas yon ya pı lan lar da 30
gün lük ölüm ve öl dü rü cü ol ma yan mi yo kard in-
 fark tü sü nü azalt tı ğı, 2. gün den son ra, ya ni has ta lı -
ğın geç dö nem le rin de ve ril di ğin de et ki li ol ma dı ğı
be lir len miş tir. Bu ça lış ma la rın tü mün de GP IIb/IIIa
re sep tör le ri ne ek ola rak as pi rin ve he pa rin de kul-
 la nıl mış tır. Bu grup has ta lar da Gp IIb/II Ia blo ker -
le ri nin özel lik le ilk 5 gün için de re vas kü la ri zas yon
(cer ra hi ve ya per kü tan) ya pıl dı ğın da, di ya be tik
has ta lar da kul la nıl dı ğın da ve tro po nin yük sel me si
sap ta nan has ta lar da da ha ya rar lı ol du ğu sap tan-
mış tır. GP re sep tör blo ker le ri akut ko ro ner
sendrom lar da iş lem ön ce sin de baş lan dı ğın da ya -
rar lı ol ma şan sı da ha faz la dır. 

Per kü tan Gi ri şim ler de (PCB) GP IIb/II Ia Blo ker le ri:
Per kü tan ko ro ner gi ri şim ya pı lan has ta lar da,  GP
re sep tör blo ker le ri nin kul la nıl ma sı nın, trom bo tik
komp li kas yon la rı ve özel lik le iş le me bağ lı mi yo -
kard in fark tü sü ora nı nı azalt tı ğı sap tan mış tır. Ça -
lış ma la rın ço ğun lu ğun da, son nok ta ola rak,
mor ta li te, mi yo kard in fark tü sü, he def da ma ra
tek rar gi ri şim gi bi pa ra met re le rin, GP re sep tör
blo ker le ri ile da ha azal dı ğı, özel lik le iş lem den ön -
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ce baş la nan ve son ra da te da vi ye de vam edi len
ab ci xi mab ile da ha iyi so nuç la rın alın dı ğı gö rül -
müş tür. Ab ci xi mab ve ti ro fi ba nın kar şı laş tı rıl dı ğı
TAR GET ça lış ma sın da, ilk 30 gün ve 6 ay için de
ab ci xi mab so nuç la rı nın da ha iyi ol du ğu, fa kat 1
yıl so nun da bu far kın kay bol du ğu gös te ril miş tir.
So nuç ola rak, per kü tan gi ri şim ya pı lan ve özel-
 lik le akut ko ro ner sen drom tab lo su gös te ren has -
ta la ra PCI ön ce sin den baş la yıp, son ra da de vam
et mek kay dı ile GP IIb/II Ia re sep tör blo ker le ri ile
da ha iyi so nuç lar alı nır. Ab ci xi mab te da vi si ne iş -
lem den son ra 12 sa at, di ğer le ri ne 24 sa at de vam
edil me li dir.

Akut Mi yo kard İn fark tü sün de GP IIb/II Ia Re sep tör
Blo ker le ri: Akut mi yo kard in fark tü sü te da vi sin de
trom bo li tik ilaç lar ve pri mer PCI gi ri şim le ri ba şa -
rı ile kul la nıl mak la bir lik te, trom bo li tik ilaç la rın
yan et ki ola rak trom bo sit ak ti vi te si ni art tır ma sı
ve PCI gi ri şim le rin de de yi ne trom büs olu şu mu -
na bağ lı re-ok lüz yon ve dis tal mik ro sir kü las yon
bo zuk lu ğu olu şu mu gi bi se bep ler le, te da vi ye ek
ola rak an tit rom bo sit ilaç la rın ek len me si man tık lı
bir yak la şım ola rak gö rül mek te dir. Fib ri no li tik te-
 da vi ye ri ne sa de ce GP IIb/II Ia re sep tör blo ker le -
ri ni ver mek le ye ter li ba şa rı lı so nuç lar alın ma dı ğı
için, gü nü müz de akut mi yo kard in fark tü sün de
tek te da vi ola rak GP IIb/II Ia re sep tör blo ker le ri -
nin ye ri yok tur. Bu nun ye ri ne kom bi ne fib ri no li -
tik + GP IIb/II Ia re sep tör blo ke ri ve ya GP IIb/II Ia
re sep tör blo ke ri + pri mer PCI, hat ta her üçü nün
kom bi nas yo nu ile te da vi uy gu la ma la rı ve ça lış -
ma la rı sür mek te dir. GP IIb/II Ia re sep tör blo ke ri
al tın da pri mer PCI uy gu la ma la rı ile alı nan so nuç -
lar ol duk ça iyi dir.

Akut mi yo kard in fark tü sü sey rin de, trom bo -
li tik te da vi ye ek ola rak azal tıl mış doz da GP IIb/II -
Ia re sep tör blo ke ri ve ril me si nin, da mar açık lı ğı
ora nı nı art tır dı ğı gös te ril miş tir. Azal tıl mış doz da
Li tik+Ab ci xi mab kom bi nas yo nu nun, ST re zo lüs -
yo nu ve an ji yog ra fik ola rak akım hı zı nı dü zelt ti -
ği, fa kat ka na ma komp li kas yon la rı nın art tı ğı
dik ka ti çek miş tir.

TNK + Eno xa pa rin kom bi nas yo nu ile en az
oran da he mo ra jik komp li kas yon ol du ğu, ab ci xi -
mab ek len di ğin de trom bo si to pe ni, ka na ma ve
trans füz yon ge rek si ni mi nin da ha faz la ol du ğu
gö rül müş tür. Ab ci xi mab ve eno xa pa rin ek len di -
ğin de önem li bir et ki far kı gö rül me miş tir. 

GP IIb/II Ia re sep tör blo ker le ri nin mi yo kard in-
 fark tü sün de bir di ğer kul la nım ala nı da, trom bo li -
tik te da vi nin ye ter siz kal dı ğı has ta lar da ya pı lan
kur ta rı cı (“res cu e”) PCI gi ri şim le ri dir. Li tik te da vi
son ra sı kur ta rı cı PTCA sı ra sın da Ab ci xi mab kul la -
nıl ma sı nı nın sür vi ye et ki si araş tı rıl dı ğın da, 30 gün
için de mor ta li te de  re la tif risk azal ma sı nın % 62 ol -
du ğu, fa kat ka na ma komp li kas yo nu nun art tı ğı gö -
rül müş tür.

GP IIb/II Ia re sep tör blo ker le ri ile olu şan komp li -
kas yon lar ve te da vi si: Tüm an tit rom bo sit ilâç lar la
ve özel lik le de GP IIb/II Ia re sep tör blo ker le ri ile ka -
na ma komp li kas yon la rı ar tar. Ka na ma  bil has sa
bir lik te kul la nı lan he pa rin do zu ile il gi li dir ve bu
ne den le he pa rin do zu 70 Ü/kg stan dart he pa rin do -
zu nu aş ma ma lı dır. Dü şük mo le kül ağır lık lı he pa -
rin ler le de ma jor ka na ma lar da fark lı bir du rum
gö rül me miş tir. Lo kal komp li kas yon ola rak ponk -
si yon ye rin de bü yük he ma tom oluş ma sı gö rü le bi -
lir. Trom bo pe ni, sık ol ma ya rak gö rü len (% 1
ci va rın da) bir di ğer  komp li kas yon dur. 50.000 al-
 tın da trom bo sit sa yı sı ol du ğun da sa de ce ilâ cı kes -
mek uy gun dur. Ab ci xi ma bı tek rar ver mek
ge rek ti ğin de, an ti je nik özel li ğin den do la yı so run
bek le ne bi lir, ama pra tik uy gu la ma da dik kat çe ken
bir so run ola rak gö rül me mek te dir.

GP IIb/II Ia re sep tör blo ker le ri ve bypass cer ra hi -
si: Acil du rum lar da ge rek ti ğin de, GP re sep tör
blo ke ri kul la nan has ta lar, ge rek li he mos taz ted-
 bir le ri alı na rak gü ven le ame li ya ta alı na bi lir, an -
cak yi ne 4 sa at ka dar bek le til me li dir. Ka na ma
kon tro lü ge rek ti ğin de de ta ze trom bo sit süs pan -
si yo nu ve ril me li dir.

Kon trin di kas yon la rı: Ge nel ola rak trom bo li tik te-
 da vi kon trin di kas yon la rı ile ay nı dır: 1) Son bir ay
için de ak tif ka na ma ge çi ren, ma jor cer ra hi ve ya
trav ma ge çi ren; 2) Son iki yıl için de ka na yı cı se reb -
ro vas kü ler olay ge çi ren; 3) Ka na ma di ya te zi olan,
trom bo sit sa yı sı dü şük (100 bin al tın da); 4) Cid di
ve kon trol al tı na alı na ma yan hi per tan si yon; 5) İn-
 trak ra ni yal tü mör, AV mal for mas yon ve anev riz -
ma sı bu lu nan has ta la ra ve ril me me li dir. Ke sin
in di kas yon ol du ğun da ha mi le ka dın la ra ve mens -
trü el ka na ma sı olan la ra ve ri le bi lir.

Trom bin İn hi bi tör le ri: Ko ro ner ar ter trom bo zi sin -
de te mel pa to ge nez, trom bin olu şu mu dur. Trom-
 bi nin bir kaç önem li et ki si var dır: a. So lübl
fib ri no je nin, in so lübl fib ri no jen ha li ne dön me si ni
et ki ler. b. Ko agü las yon fak tör le ri V ve VI II’ -
i ak ti ve ede rek prot rom bi naz komp lek si ara cı lı ğı
ile ko agü las yo nu hız lan dı rır. c. Fak tör XI II ak ti vas -
yo nu ile trom bü sün  sta bil leş me si ni sağ lar ve d.
Ay rı ca trom bin çok kuv vet li bir fiz yo lo jik trom bo -
sit ak ti va tö rü olup trom bo ge ne zi hız lan dı rır. Akut
ko ro ner sen drom lar da te da vi, trom bin ve trom bo -
sit in hi bi tör le ri üze rin de yo ğun laş mak ta dır.

Frak si yo ne ol ma yan he pa rin (He pa rin sod yum fla -
kon 5000 U/mL, Li qu emi ne fla kon 5000 U/mL, Nev pa -
rin fla kon 5000 U/mL, Cal ci pa ri ne am pul 5000 U,
12.5000 Ü, SC kul la nım için): He pa ri nin akut ko ro -
ner sen drom lar da ki ya ra rı bir çok ça lış ma ve me -
ta-ana liz ler le gös te ril miş tir. Bo lus do zu nu (10.000
Ü) ta ki ben, aPTT kon tro lü ile in füz yon te da vi si ya -
pı lır (1000 Ü/sa at) ve aPTT nor ma lin 2 ka tı ka dar
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ol ma lı dır (65-70 sa ni ye). İn füz yon te da vi si ne, aPTT
kon tro lü ile 3-5 gün de vam edil me li dir. He pa ri nin
pla se bo ile kar şı laş tı rıl dı ğı ça lış ma lar da, he pa ri nin
mi yo kard in fark tü sü ve ref rak ter is ke mi yi an lam -
lı de re ce de azalt tı ğı gös te ril miş tir. 5-6 gün lük İV
he pa rin te da vi si nin as pi rin den da ha et ki li ol du ğu,
fa kat ka na ma komp li kas yo nu nun he pa rin gru -
bun da da ha faz la ol du ğu nu gös te ril miş tir. He pa -
rin ke sil dik ten son ra is ke mik olay lar ar tar
(“he pa rin re bo un d”) ve bu olay as pi ri nin bir lik te
ve ril me si ile en gel le ne bi lir. As pi rin ve he pa rin
kom bi nas yo nu nun sa de ce as pi rin te da vi si ile kı -
yas lan dı ğı ça lış ma lar da, kom bi ne te da vi ile ölüm
ve mi yo kard in fark tü sü ris ki nin % 56 da ha az ol -
du ğu gö rül müş tür. As pi rin ve he pa rin kom bi nas -
yo nu nun bu tar tı şıl maz ya ra rı na rağ men, her
iki si nin de kul la nı mın da kı sıt la ma lar var dır. He-
 pa rin an ti ko agü lan et ki si ni  do lay lı yol dan, bir ara -
cı an tit rom bin-II I (AT-II I) üze rin den ya par ve bu
yüz den in di rekt trom bin for mas yo nu in hi bi tö rü -
dür. AT-III ile bir komp leks oluş tu ran He pa rin/AT-
II I komp lek si, trom bin ve ak ti ve Fak tör X'u
inak ti ve ede rek ko agü las yon ola yı nı en gel ler. Fa -
kat he pa rin/AT-III komp lek si bü yük ol du ğu için,
pıh tı ya bağ lı olan trom bin üze ri ne et ki li de ğil dir.
He pa rin, ke za en do tel hüc re le re ve plaz ma pro te -
in le ri ne bağ lan dı ğı için, AT-III ile re ak si yo na gi re -
cek mik ta rı aza lır. Ay rı ca he pa ri nin ko agü las yo na
et ki sin de ge niş doz-ce vap de ğiş ken li ği ol ma sı se-
 be bi ile sık ola rak ko agü las yon test le ri nin mo ni tö -
ri zas yo nu ge re kir. Aköz he pa ri ne kar şı lık, di rekt
trom bin in hi bi tör le ri, dü şük mo le kül ağır lık lı he-
 pa rin (LMW He pa rin) ve trom bo sit fib ri no jen re-
 sep tör an ta go nist le ri gi bi baş ka al ter na tif  te da vi
araç la rı da var dır.

He pa ri nin yal nız ba şı na, akut mi yo kard in-
 fark tü sü sey rin de mor ta li te yi % 17 ve re in fark tü -
sü % 22 azalt tır. He pa rin te da vi si, trom bo li tik
te da vi ya pı lan has ta lar da da ma rın açık kal ma sı nı
sağ la mak ba kı mın dan da önem li dir. Akut mi yo -
kard in fark tü sü he pa rin te da vi si nin ge rek li li ği,
se çi len trom bo li tik aja na gö re de ğiş mek te dir.
Strep to ki naz, üro ki naz ve anis trep la se gi bi fib rin
spe si fik ol ma yan trom bo li tik ilâç lar ve ril di ğin de,
ko agü las yon sis te mi nin par ça lan ma sı so nu cu or-
 ta ya çı kan yı kım ürün le ri ve bu ara da fib rin yı -
kım ürün le ri an ti ko agü lan et ki gös te rir ler. Bu
ne den le bu grup has ta lar da he pa rin ve ril me si ne
ge rek ol ma ya bi lir. Fa kat, fib rin spe si fik  trom bo -
li tik ajan lar ve ril di ğin de, sis te mik ko agü las yon -
da çok da ha az yı kım olur, da ha az fib rin yı kım
ürü nü ne ve ko agü las yon fak tör le rin de azal ma ya
se bep olur lar. Bu ne den le da ma rın açık kal ma sı -
nı sağ la mak için  bu grup has ta lar da he pa rin da -
ha çok ge rek li olur. He pa ri nin İV ve ya SC
ve ril me si ha lin de, et ki ba kı mın dan önem li fark
gö rül me di ği bir çok ça lış ma da gös te ril miş tir.

Ge niş an te ri or mi yo kard in fark tü sü, sol ven-
 tri kül trom bü sü, em bo lik olay hi kâ ye si ve at ri yal
fib ril las yo nu bu lu nan has ta lar da em bo lik se reb -
ro vas kü ler olay ris ki yük sek tir. Bu grup has ta lar -
da he pa rin te da vi si  em bo li ris ki ni azal tır. Em bo li
ris ki yük sek olan has ta lar da, trom bo li tik ajan ola -
rak ne se çi lir se se çil sin, he pa rin te da vi si ya pıl -
ma lı dır.

tPA kul la nı lan has ta lar da he pa rin ve ri len
grup ta da mar açık lı ğı nın da ha yük sek oran da
kal dı ğı sap tan mış tır. Bu nun kli nik ya ra rı tar tı şı -
la bi lir ol sa da, bu gün için al tep la se kul la nı lan
has ta lar da 48 sa at he pa rin te da vi si ne de vam et-
 me li, aPTT 50-75 sa ni ye se vi ye le rin de tu tul ma lı -
dır.

Trom bo li tik te da vi ya pı lan has ta ya aPT T’ yi
50-75 sa ni ye ci va rın da ve ya nor mal kon trol de -
ğe ri nin 1.5-2 ka tı se vi ye sin de tu ta cak şe kil de he-
 pa rin ve ril me li dir. Baş lan gıç do zu ola rak 70 U/kg
ba şı na bo lus ya pı lıp, da ha son ra sa at te 15 U/kg
ola cak şe kil de in füz yon şek lin de ve ril me li, 4 sa -
at ara lık lar la doz aya rı için  aPTT kon trol edil me-
 li dir.

He pa ri nin  de rin ven trom bo zu nu azalt mak
ama cı ile de ve ril me si uy gun dur.

He pa rin te da vi si nin sü re si ko nu su da tar tış -
ma lı dır. Plak sta bi li zas yu nu nun 3-5 gün sür dü ğü
dü şü nü lür se, te da vi yi de bu sü re için sür dür mek,
has ta nın em bo li ris ki ba kı mın dan du ru mu nu de -
ğer len dir mek uy gun bir te da vi yak la şı mı dır. 48
sa at lik in füz yon te da vi sin den son ra, SC  he pa ri ne
geç mek uy gun dur. 

Aköz he pa rin al ter na ti fi ola rak dü şük mo le -
kül ağır lık lı (LMW) he pa rin de kul la nı la bi lir. Ko-
 ro ner olay lar da bir bir le ri ne üs tün lük le ri şim di lik
ik na edi ci bo yut lar da de ğil dir.

Akut mi yo kard in fark tü sü te da vi sin de he pa rin
in di kas yon la rı: a. PTKA ve cer ra hî ola rak re vas -
kü la ri zas yon ya pı lan has ta lar (iş lem sı ra sın da
ACT 300-350 san tu tul ma lı dır), b. tPA ya pı lan
has ta la ra İV  ola rak ve ril me li dir. 70 U/Kg bo -
lus+15 U/kg in füz yon, 4 sa at te bir aPTT kon tro lü
(50-75 san), 48 sa at de vam, ge re kir se da ha uzun
sü re ve ril me li. c. He pa rin kon trin di kas yo nu ol-
 ma yan, trom bo li tik te da vi ya pıl ma mış has ta lar.
2x7500 SC ve ya İV yol dan ve ril me li dir. Sis te mik
em bo li ris ki yük sek olan has ta lar da İV yol se çil -
me li dir. d. Nons pe si fik trom bo li tik ajan lar la te-
 da vi ya pı lan has ta lar da eğer yük sek em bo li ris ki
var sa İV he pa rin uy gu lan ma lı dır. Non se lek tif
trom bo li tik ajan ve ri len, dü şük em bo li ris ki ta şı -
yan has ta la ra 2x7.500-12.500 Ü SC he pa ri nin has -
ta mo bi li ze edi lin ce ye ka dar ve ril me si uy gun dur.
Non se lek tif trom bo li tik ajan ve ri len ve em bo li ris -
ki dü şük olan has ta la ra ilk 6 sa at için de İV he pa -
rin ver mek ge rek mez.
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Dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin ler (LMWH)
(Dal te pa rin: Frag min am pul 2.500-10.000 U/mL)
(Eno xa pa rin: Cle xa ne en jek tör 20-40-60-80-100
mg) (Nad ro pa rin: Fra xi pa ri ne am pul SC 7.500-
10.000-15.000 U): Dü şük mo le kül ağır lık lı he pa -
rin ler da ha gü ve ni lir bi yo ya rar lı lık ve da ha
gü ve ni lir an ti ko agü las yo na im kân ve rir ler. Ke za
bun lar da ha az trom bo sit ak ti vas yo nu ya par ve
da ha ko lay ola rak (gün de 1-2 kez cilt al tın dan) ve -
ri le bi lir ler. Dü şük mo le kül ağır lık lı he pa ri nin, en
azın dan stan dard he pa rin ka dar et ki li ol du ğu
gös te ril miş tir. Dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin le -
rin mo le kül ağır lı ğı 2.000-10.000 dal ton ara sın da
de ği şir. Hal bu ki nor mal he pa ri nin ki 5.000-30.000
ara sın da dır. Bu fark lı lık, LMWH’ e fark lı far ma -
ko lo jik ve far ma ko ki ne tik  özel lik ler ka zan dı rır.
LMWH, stan dard he pa rin den kim ya sal ve en zi -
ma tik tek nik ler le el de edi lir. 

LMWH’ inin po tan si yel avan taj la rı şun lar dır:
a. Bi yo ya rar lı lı ğı  % 90 üze rin de dir. Stan dard he-
 pa rin den 3 kat faz la dır. b. Uzun sü re li ve sta bil
an ti ko agü lan et ki si se be bi ile gün de 1-2 kez ve r-
il me si ye ter li dir. Ya rı lan ma ömür le ri 2-4 kat
uzun dur. c. Pro te ine bağ lan ma ora nı dü şük ol du -
ğu için far ma ko ki ne tik  ve di na mik özel lik le ri da -
ha iyi dir. d. An ti ko agü lan ce vap ki şi le re gö re çok
de ğiş ken de ğil dir. e. Stan dard he pa ri nin yap tı ğı
trom bo si to pe ni ris ki da ha dü şük tür. f. Os te opo -
roz ris ki da ha dü şük tür. g. Trom bo sit ler le et ki le -
şi mi da ha az ol du ğu için ka nat ma ris ki da ha
dü şük tür. h. aPTT öl çüm le ri ge rek mez. ı. Ev te-
 da vi si ola rak bi le uy gu la na bi lir. j. Fia tı pa ha lı ol-
 mak la bir lik te, da ha az sü re has ta ne de kal ma
mec bu ri ye ti ve  aPTT mo ni to ri zas yo nu ge rek me -
di ği için, fi at la rı  ka bul edi le bi lir mik tar da dır. k.
Da ha az trom bin olu şu mu na se bep olur ve l. Fak-
 tör Xa’ ya da ha spe si fik bağ la nır ve ak ti ve olan
trom bo sit le rin in hi bis yo nu na da ha re zis tan dır.

Bü tün bu se bep ler le, LMWH’ ler akut ko ro ner
sen drom la rın te da vi sin de kul la nıl mak ta dır.  Gur -
fin kel ve ark., as pi rin, as pi rin + he pa rin ve as pi rin
+ LMWH (nad ro pa rin) ile yap tık la rı kar şı laş tır -
ma lı ça lış ma da, en iyi so nu cu as pi rin+nad ro pa -
rin ile al dık la rı nı sap ta mış lar dır ve ka na ma
ris ki nin de as pi rin + LMWH ile da ha az ol du ğu -
nu gör müş ler dir. Frag min (dal te pa rin)  ile ya pı -
lan ça lış ma da, as pi rin ve as pi rin+dal te pa rin
kar şı laş tı rıl mış, İlk 6 haf ta lık dö nem de  LMWH +
ASA te da vi si nin da ha iyi ol du ğu, fa kat 6 ay sonra
bu ya ra rın kay bol du ğu gö rül müş tür. As pi rin le
kom bi ne dal te pa rin ve UF H’ nin kar şı laş tı rıl dı ğı
ça lış ma da,  6 haf ta ve 45  gün lük ta kip te  et ki ve
komp li kas yon ba kı mın dan fark gö rül me miş tir.

Akut ko ro ner sen drom lu as pi rin alan 3171
has ta da eno xa pa rin ve UFH kar şı laş tı rıl mış, eno -
xa pa rin gru bun da 14 ve 30 gün lük dö nem de
ölüm, mi yo kard in fark tü sü ve an gi na nın da ha az

ol du ğu gö rül müş, re vas kü la ri zas yon da ha az ge -
rek miş tir. Eno xa pa ri nin  an ti fac tor Xa/ an ti fac tor
II a ora nı 3/1, dal te pa ri nin ise 2/1’dir ve  bu eno xa-
 pa ri nin trom bin ya pı mı nı da ha faz la in hi be et ti -
ği ni gös ter mek te dir. 

Bu ça lış ma lar, LMWH ile te da vi nin gü ven li,
stan dart he pa rin ka dar et ki li, ko lay  uy gu la na bi -
lir bir  yön tem ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bü tün
LMWH’ ler ay nı özel lik le ri ta şı maz. LMWH üre-
 ti min de man tık, an tit rom bin et ki yi ifa de eden an -
ti-Xa ak ti vi te si nin faz la fa kat, aPT T’ yi uza tan an ti
II a ak ti vi te si nin az ol ma sı dır. Mo le kül ağır lı ğı art-
 tık ça an ti II a ak ti vi te de art mak ta dır. 

Di rekt Trom bin İn hi bi tör le ri

Hi ru din ve Hi ru log: Ate rosk le ro tik yır tık plak ta
trom büs olu şu mu, trom bo sit ve trom bin ara cı lı ğı
ile olur. He pa rin AT-II I üze rin den pıh tı olu şu -
mu nu in hi be eder, fa kat he pa rin AT-II I komp lek -
si fib ri ne bağ lı ve ya su ben do te li al mat riks le
kar şı laş mış trom bi ni  inak ti ve ede mez. Bu bağ lı
bu lu nan trom bin ler, en zi ma tik ola rak ak tif tir
trom bo sit le ri, fib ri no je nin  fib ri ne dö nü şü nü, fak-
 tör V ve VI II’i uya rır ve lo kal pıh tı olu şu mu nu
sağ lar. Di rekt trom bin in hi bi tör le ri ise (hi ru din,
hi ru log, ar got ro ban, ino gat ran), he pa ri nin ak si ne,
hem sir kü le eden, hem de fib ri ne bağ lı trom bi ni
in hi be eder ler ve bu ne den le de da ha sta bil an ti -
ko agü las yon sağ lar lar. Fa kat son za man lar da,
akut mi yo kard in fark tüs lü has ta lar da an ti ko agü -
lan ola rak he pa rin le ya pı lan kar şı laş tır ma lı ça lış -
ma lar da bu ajan lar ye te rin ce ümit ve ri ci
bu lun ma mış tır. Trom bo li tik te da vi ile bir lik te he-
 pa rin  ve hi ru din  kar şı laş tır ma la rın da  he mo ra ji
komp li kas yo nu nun her iki grup ta da yük sek bu-
 lun ma sı se be bi ile ça lış ma lar er ken dur du rul -
muş tur. Da ha dü şük doz da  he pa rin ve hi ru din
ile ya pı lan ça lış ma da ise an ti ko agü lan ola rak ya -
rar lı et ki le ri nin fark lı ol ma dı ğı, hi ru din gru bun da
ka na ma komp li kas yon la rı nın bi raz da ha faz la ol -
du ğu gö rül müş tür. Di ğer ta raf tan İV hi ru di nin
sta bil ol ma yan an gi na pek to ris ve non-Q mi yo -
kard in fark tüs lü has ta lar da, hi ru di nin he pa rin -
den da ha ya rar lı ol du ğu ve bu ya ra rın 5 haf ta ya
ka dar aza la rak sür dü ğü gö rül müş tür. Akut ko ro -
ner sen drom lar da hi ru di nin sen te tik ana lo gu hi -
ru log ile ye te rin ce  so nuç yok tur. Bu gün için, akut
ko ro ner sen drom lar da di rekt trom bin in hi bi tör -
le ri nin üs tün lü ğü nü gös te ren ye ter li  ça lış ma
mev cut de ğil dir, ay rı ca ka na ma komp li kas yon la -
rı da da ha yük sek gi bi gö rül mek te dir.

Bi va lu ri din (An gi omax): Di rekt trom bin in hi bi tö -
rü dür.  Akut ko ro ner  sen drom lar da ve per kü tan
ko ro ner gi ri şim ler de he pa rin ye ri ne kul la nı la bi lir.
Ka na ma komp li kas yon la rı da ha az dır. He pa rin  ve
Gli kop ro te in  IIb/II Ia re sep tör blo ker le ri nin  bir lik -
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te  gös ter dik le ri et ki yi, tek ba şı na ve da ha az ka na -
ma komp li kas yo nu ile sağ la ya bi lir. Özel lik le ka na -
ma komp li kas yo nu bek len ti si nin yük sek ol du ğu
has ta lar da akut ko ro ner sen drom ve per kü tan  gi -
ri şim ler de  ter cih edi le bi lir. Baş lan gıç do zu ola rak
1 mg/kg bo lus şek lin de  ve ri lip 2.5 mg/kg/sa at  do -
zun da 4 sa at ve ri lir. Yi ne de ka na ma komp li kas -
yon la rı ba kı mın dan  dik kat li ol mak ge re kir.

Fon da pa ri nux (Arix tra, 2.5 mg): Trom bin üze ri ne
et ki si yok tur, fa kat an tit rom bin II I’ e bağ la na rak se-
 lek tif fak tör Xa in hi bis yo nu ya par. De rin ven trom-
 boz la rı nın pro fi lak si sin de  kul la nı lır. Akut ko ro ner
sen drom lar da ka na ma ris ki yük sek has ta lar da he-
 pa rin al ter na ti fi ola rak kul la nı la bi lir. İn va zif gi ri -
şim ler de ye ter li an ti ko agu las yon sağ la maz, ka te ter
trom boz la rı na se bep ol du ğu  bi lin mek te dir.
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LLii  ppiidd  DDüü  şşüü  rrüü  ccüü  İİllaaçç  llaarr
(Prof. Dr. Ah met Ka ya Bil ge)

Plaz ma li pid dü zey le ri ni azal tan et ki yer le ri ve
me ka niz ma la rı, kim ya sal ya pı la rı, far ma ko lo ji le -
ri ve olum lu ve olum suz et ki le ri ile fark lı bir çok
ilaç te da vi ala nı na gir miş tir. Bu ilaç lar et ki me ka -
niz ma la rı na gö re:

• Li pid sen te zi ni et ki le yen ler 
• Da mar içi li pop ro te in me ta bo liz ma sı nı et ki le -

yen ler 
• Li pop ro te in kli ren si ni et ki le yen ler ola rak sı-

 nıf lan dı rı la bi lir ler (Tab lo 20-16).

Li pop ro te ine mi ler di yet le kon trol al tı na alı na-
 mı yor sa far ma ko lo jik te da vi gün de me ge lir. Far-
 ma ko lo jik te da vi de kul la nı lan ilaç la rın
in di kas yon la rı ve et ki me ka niz ma la rı Tab lo 20-
17’da gös te ril miş tir. Bu ilaç la rın uy gu lan ma sın da
özel lik le üze ri ne et ki li ol duk la rı plaz ma li pid le -
ri nin ta şın ma sı nı sağ la yan li pop ro te in ler dik ka te
alın ma lı dır. Ör ne ğin bu ilaç lar da saf ra asi di se-
 kes tran ta rı (ko les tra min, ko les ti pol) ve ya 3-OH, 3
Me til Glu te ril (HMG)- Co A re dük taz in hi bi tör le -
ri LDL dü şü rü cü ajan lar ola rak dik ka te alın ma lı -
dır. Bun lar je ne rik ola rak ko les te rol dü şü rü cü
ilaç lar de ğil dir. Eğer plaz ma ko les te rol dü ze yi,
ağır hi per trig li se ri de mi de HDL-ko les te rol yük-
 sel me si ne bağ lı ola rak yük sel miş ise ve LDL yük-
 sek de ğil se bu ilaç lar uy gun ve et ki li ajan lar
ol ma ya cak tır.

HMG-Co A Re dük taz İn hi bi tör le ri (Sta tin ler)

Ha len te da vi ala nın da 6 sta tin gru bu ilaç bu lun -
mak ta dır: Ator vas ta tin, Flu vas ta tin, Lo vas ta tin,
Pra vas ta tin, Ro su vas ta tin ve Sim vas ta tin. Bu ajan-
 lar iyi to le re edi le bi len ve LDL-ko les te ro lü et ki li
şe kil de dü şü ren ilaç lar dır. 

Bu ne den le yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır lar.
Lo vas ta tin, Sim vas ta tin ve Pra vas ta tin fun gal me-
 ta bo lit ler ve ya de ri ve le ri dir. Flu vas ta tin, Ator vas -
ta tin ve Ro su vas ta tin ise sen te tik ajan lar dır.
Lo vas ta tin ve Sim vas ta tin inak tif lak ton lar olup
far ma ko lo jik ak tif ha le dö nüş me si için hid ro li ze
ol ma sı ge re kir. Bu ne den le Lo vas ta tin ve Sim vas -
ta tin pro-ilaç lar dır. 

İnak tif lak ton la rın hid ro li zi ka ra ci ğer hüc re le -
rin de ger çek le şir. 

Et ki Me ka niz ma la rı ve Me ta bo liz ma la rı: Bu ilaç-
 lar 3-hid rok si-3-Me tilg lu ta ril Ko en zim A’ yı in hi be
ede rek ko les te rol bi yo sen te zi ni en gel ler ler. He pa -
to sit ler de LDL re sep tör ak ti vi te si ar ta rak plaz ma -
nın LDL’ den te miz len me si ni hız lan dı rır lar.
Sta tin ler, LDL kli ren si ni LDL re sep tör le ri ara cı lı ğı
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Li pop ro te in sen te zi ni ve sal gı lan ma sı nı azal tan lar • Ni ko ti nik Asit
• Ba lık Yağ la rı (ome ga-3 yağ asit le ri)

Da mar içi me ta bo liz ma sı nı de ğiş ti ren ler • Fib rik Asit De ri ve le ri
LDL kli ren si ni re sep tör le ra ra cı lı ğı ile art tı ran lar • Saf ra Asit Se kes tran la rı

• HMG-Co A Re dük taz İn hi bi tör le ri
• Eze ti mib

Tab lo 20-16. Li pid Dü şü rü cü İlaç la rın Et ki Me ka niz ma la rı



ile art tır ma sı ya nın da VLDL’ nin he pa tik kli ren si ni
de art tı ra rak üre ti mi ni azal tır lar. Bu et ki yi, ilaç te-
 da vi si nin trig li se rid le ri azalt ma sı da ka nıt lar. Bu
ilaç la rın 2 te mel ya pı sı var dır: 1) İlaç la rın bir bö lü mü
HMG-Co A re dük taz en zi mi nin Co A kıs mı na bağ la nır,
2) İla cın di ğer kıs mı ise hid rok si me tilg lu ta ra t’ -
ı me va lo na te ’a dö nüş tü rür.

He pa to sit için de ko les te rol bi yo sen te zi nin
azal ma sı hüc re içi ko les te rol de po su nun azal ma -
sı na ne den olur. He pa to sit için de ki ho me os ta tik
me ka niz ma hüc re mem bran yü ze yin de bu lu nan
LDL re sep tör le rin ak ti vi te le ri nin art ma sı na ve
LDL’ nin he pa to si te ta şı na rak plaz ma nın LDL’ den
hız la te miz len me si ne ola nak sağ lar.

Bu ilaç la rın ha zım sis te min den emil me si çok
de ği şik tir (lo vas ta tin % 31, flu vas ta tin % 90).
Tüm sta tin ler ka ra ci ğe ri he def alır. Far ma ko lo jik
et ki ye ri olan ka ra ci ğer den ilk ge çiş sı ra sın da tu-
 tu lur lar.

İlaç la rın ka ra ci ğer ta ra fın dan tu tul ma la rı da
(ce ri vas ta tin % 20-25, sim vas ta tin % 79) fark lı lık
gös te rir. Bu ilaç lar pra vas ta tin dı şın da (<% 50)
pro te ine bü yük ço ğun luk la bağ la nır (>% 95). İlaç-
 la rın pro te ine bağ lan ma sı ne ka dar yo ğun ise ka-

 ra ci ğer dı şı do ku la ra ila cın et ki si o ka dar az olur
ve do la yı sı ile ka ra ci ğer dı şı do ku lar da ki olum-
 suz et ki le ri o ka dar aza lır. Bu ilaç la rın yan et ki le -
ri açı sın dan bi ri di ğe rin den fark lı lık gös te rip
gös ter me di ği ye te rin ce açık lık ka zan ma mış tır.

Sta tin ler bü yük ço ğun luk la ka ra ci ğer de me ta -
bo li ze olur lar. Üre mik has ta lar da lo vas ta ti n’ in ak-
 ti vi te si ar tar. İn tra ve nöz flu vas ta ti n’ in an cak %
6’sı id rar da sap ta nır. Böb rek yet mez li ğin de flu-
 vas ta tin do zu nu de ğiş tir mek ge rek mez.

Et ken lik: Sta tin ler, LDL-ko les te ro lü dü şü ren el de -
ki en et ki li ilaç lar dır. Trig li se rid le ri azalt ma,
HDL’yi art tır ma et ki le ri ise za yıf tır. An cak, hi per -
trig li se ri de mi de çok be lir gin trig li se rid düş me si ne
ne den olur lar. Plaz ma Lp(a) dü ze yi ni et ki le mez ler.
Ator vas ta tin, Ro su vas ta tin ve Pra vas ta tin gü nün
her saa tin de ve ri le bi lir ken, di ğer sta tin ler ak şam
ve ril me li dir.

Sta tin le rin de ği şik doz lar da LDL-ko les te rol ve
HDL-ko les te rol dü zey le ri ne et ki le ri Tab lo 20-18’de
gös te ril miş tir. İlaç la rın doz la rı art tık ça LDL-ko les -
te rol dü zey le rin de ki azal ma da ha be lir gin le şir. Sta-
 tin ler HDL-ko les te rol dü ze yi ni art tı rır lar. Bu et ki
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Et ki Me ka niz ma sı Li pop ro te in Mut lak İn di kas yon
Me ta bo liz ma sı na Et ki

HMG-Co A Re dük taz Ko les te rol sen te zi ni LDL kli ren si ni re sep tör ler LDL ve VLDL yük sek li ği
İn hi bi tör le ri kom pe ti tif in hi be eder ler. ara cı lı ğı ile art tı rır lar.

Saf ra Asi di Se kes tra nı Saf ra asi le ri nin ka ra ci ğer LDL kli ren si ni re sep tör ler LDL yük sek li ği
(Re sin ler) içi do la şı mı nı en gel ler. ara cı lı ğı ile art tı rır lar.

Fib rik Asid De ri ve le ri Li pop ro te in li paz VLDL kli ren si ni • VLDL yük sek li ği,
ak ti vi te si ni art tı rır lar. Hız lan dı rır lar. • IDL yük sek li ği (Tip: II I) 

HDL sen te zi ni • HDL dü şük lü ğü + LDL yük sek li ği,
art tı rır lar. • Trig li se rid yük sek li ği 

• LDL/HDL ora nı nın yük sek ol ma sı  

Ni ko ti nik Asid De ri ve le ri Adi po sit ler de li po li zi VLDL sen te zi ni ve HDL • LDL yük sek li ği
ön ler ler. kli ren si ni azal tır lar. • VLDL ve IDL yük sek li ği (tip: II I)

• HDL dü şük lü ğü

Ba lık Yağ la rı Hüc re içi apo B-100 VLDL sal gı lan ma sı nı Trig li se rid yük sek li ği
yı kı mı nı art tı rır lar. en gel ler ler.

Tab lo 20-17. Li pid Dü ze yi ni Et ki le yen İlaç la rın Et ki Me ka niz ma la rı ve Baş lı ca Uy gu la ma Alan la rı

Lo vas ta tin Pra vas ta tin Sim vas ta tin Flu vas ta tin Ator vas ta tin Ro su vas ta tin

Ola ğan doz 20 mg 40 mg 20-40 mg 20-40 mg 10 mg 10 mg

Maks. doz 80 mg 80 mg 80 mg 80 mg 80 mg 40 mg

LDL azal ma sı
Ola ğan doz da % 24 % 40 % 34 % 37 % 38 % 47
Maks. Doz da % 25 % 36 % 39 % 60 % 52 % 63

HDL ar tı şı % 9 % 13 % 8 % 5 % 5 % 14

Maks: Mak si mal

Tab lo 20-18. HMG-Co A Re dük taz İn hi bi tör le ri nin Et ken li ği



kli nik ola rak ya rar lı ola bi lir. Sta tin ler trig li se rid
dü ze yi ni de azal tır lar. Bu azal ma trig li se rid le rin
va sat dü zey de art tı ğı has ta lar da sap tan mış tır. Sta-
 tin le rin, ben zer et ki li doz lar da, trig li se rid dü zey -
le ri ne et ki le ri fark lı bu lun muş tur. Eğer te da vi
ön ce si trig li se rid dü ze yi <150 mg/dl ise be lir gin
azal ma ge liş me mek te, bu dü ze yin üze rin de ise
trig li se rid le rin azal ma sı çok da ha be lir gin ol mak -
ta dır. Trig li se rid le rin te da vi baş lan gıç dü zey le ri
art tık ça sta tin le rin de trig le rid le ri dü şür me et ki si
art mak ta dır.
Yan Et ki ler: Sta tin le rin he pa to tok si si te, mi yo pa ti,
te ra to je ni te gi bi ma jor, dis pep si ve yay gın eg ze -
ma ya ben zer dö kün tü ler gi bi mi nör yan et ki le ri
var dır.
He pa to tok si si te: Tran sa mi naz la rın yük sel me si
ile dik ka ti çe ker. Ge nel ola rak do za ba ğım lı dır ve
semp tom suz sey re der. İla cın ke sil me si ile ya vaş
ya vaş dü zel me gö rü lür. Bu yan et ki % 1 sık lık la
ge li şir. He pa to tok sik et ki doğ ru dan ilaç et ki si (3-
hid rok si-3-me tilg lu ta ril ko en zim A re dük taz in-
 hi bis yo nu) ile il gi li dir. Tran sa mi naz la rın ha fif
yük sel me si ila cın ke sil me si ni ge rek tir mez. Tran-
 sa mi naz lar nor mal üst li mi tin 3 ka tı na yük sel di -
ğin de ilaç ke sil me li dir. Tran sa mi naz dü ze yi
nor mal li mit le re in di ğin de ilaç da ha dü şük doz-
 lar da uy gu la na bi lir. Sta tin te da vi sin de ki has ta -
lar da tran sa mi naz la rın iz len me si ge rek li dir.
Te da vi ye baş la dık tan 6-12 haf ta son ra ve ya doz
art tı rıl dı ğın da tran sa mi naz öl çüm le ri ya pıl ma lı -
dır. He pa to tok si si te dü zen li al kol alan lar da ve ya
he pa to tok sik baş ka bir ajan kul la nan lar da çok da -
ha sık ge liş mek te dir.
Mi yo pa ti: Aşı rı hal siz lik, ağ rı ve krea tin-ki naz art-
 ma sı ile dik ka ti çe ker. Sta tin te da vi sin de sey rek
rast la nan bir yan et ki dir. Sey rek de ol sa rhab do -
mi yo liz ile bir lik te böb rek yet mez li ği de bil di ril -
miş tir. Lo vas ta tin do zu ile il gi li ola rak (40 mg/gün)
mi yo pa ti sık lı ğı nı % 0.24 ola rak sap ta mış tır. Mi yo-
 pa ti ris ki di ğer sta tin ler de de ben zer oran lar da dır.
Lo vas ta ti n’ in sik los po rin A ile bir lik te kul la nıl dı -
ğın da mi yo pa ti ris ki nin % 30, gem fib ro zil ile bir lik -
te % 5, ni ko ti nik asit ile bir lik te % 3, eryt hromy cin
ile bir lik te kul la nıl dı ğın da % 3 oran la rın da be lir -
di ği sap tan mış tır. Bir lik te kul la nıl dı ğın da sik los -
po rin A sim vas ta ti n’ in kan kon san tras yo nu nu
art tır mak ta dır. Sik los po rin A, pra vas ta tin ile bir-
 lik te kul la nıl dı ğın da kan kon san tras yo nu nu 3-7
kez, sim vas ta ti n’ in kon san tras yo nu nu 2-6 kez, flu-
 vas ta tin kon san tras yo nu nu ise 1.3-1.9 kat yük selt -
ti ği be lir len miş tir.

Sta tin ler ile bir lik te gem fib ro zil uy gu lan dı -
ğın da mi yo pa ti ris ki çok ar tar. Her iki ajan da mi-
 yo pa ti ye ne den ol mak ta dır.
Te ra to jen Et ki: De ney hay van la rın da lo vas ta tin
ve flu vas ta ti n’ in te ra to je nik et ki si be lir len miş tir.

Pra vas ta tin ve sim vas ta tin ile ise gös te ri le me miş -
tir. Ço ğa lan hüc re ler de ko les te rol sen te zi nin öne -
mi dik ka te alı nır sa bu ilaç la rın ha mi le ka dın lar da
kul la nıl ma sı kon trin di ke dir. Bu ilaç la rın de ği şik
sis tem ler de mu tas yo na ne den ol ma dı ğı sap tan -
mış tır. Eğer bir ha nım ge be lik ön ce si bu ilaç la rı
kul lan mış ise fe tüs için her han gi bir risk yok tur.

Eg ze ma ya Ben zer Yay gın De ri Dö kün tü le ri: Sim-
 vas ta ti n’ in sey rek rast la nan bir yan et ki si ola rak
ta rif edil miş tir. Bu yan et ki nin ne de ni de ri nin
stra tum kor ne um ta ba ka sın da ko les te rol sen te zi -
nin en gel len me si dir. Tüm sta tin le rin böy le bir
yan et ki yap ma sı ola na ğı var dır.

Sta tin le rin en sık gö rü len mi nör yan et ki si dis-
 pep si, mi de yan ma sı ve ka rın ağ rı sı dır. Sta tin te-
 da vi sin de bu ya kın ma lar % 4 ora nın da be li rir.
Tüm sta tin ler de yak la şık ben zer oran lar da bu mi -
nor yan et ki ler be li rir.

Lo vas ta tin (Me va cor 20, 40, 80 mg tab let)

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: As per gil lus ter re us
man ta rın dan el de edi len inak tif bir lak ton dur.
Oral alın dık tan son ra ka ra ci ğer de hid ro li ze edi-
 le rek ak tif for mu na dö nü şür ve HMG-Co A re-
 dük taz en zi mi ni in hi be eder. Li po fi lik bir ajan
olup, % 95’in üze rin de plaz ma pro te in le ri ne bağ-
 la nır. Gı da lar ile alı mı bi yo ya rar lı lı ğı % 50 azal ta -
bi lir. Plaz ma ya rı lan ma öm rü 3 sa at tir.
Ka ra ci ğer de CYP3A4 ile me ta bo li ze edi lir ve ana
atı lım ye ri he pa to bi li yer sis tem dir. Emi len do zun
sa de ce % 10’u böb rek ten atı lır.

Doz ve kul la nı mı: Ola ğan baş la ma do zu gün de
20 mg (ak şam ye mek le ri ile) olup mak si mal 80
mg’ a ka dar çı kı la bi lir. To tal ko les te rol de % 18,
LDL-ko les te rol de % 25, trig li se rid de % 15 azal ma
ve HDL-ko les te rol de % 6 ora nın da ar tış sağ lar.

İn di kas yon la rı: Tip II ve tip II I dis li pi de mi ler ve
kalp-da mar has ta lık la rı nın se kon der ko ru ma sın -
da kul la nıl mak ta dır. Dö nüm nok ta sı olan AF-
 CAPS/Tex CAPS pri mer ko ru ma ça lış ma sın da
kli nik kar di yak olay lar da azal ma sağ la dı ğı nın
gös te ril me si üze ri ne pri mer ko ru ma da da in di ke
ol muş tur. 

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: EX CEL ça lış ma -
sın da ka ra ci ğer ha sar in si dan sı do za bağ lı ola rak
% 0.1’den % 1.5’a çık mış tır. Kas semp tom la rı ve
CK yük sek li ği ola rak ta nım la nan mi yo pa ti ise sa-
 de ce % 0.1 ora nın da gö rül müş tür. 

Akut ka ra ci ğer has ta lı ğı ve ya açık la na ma mış
inat çı se rum tran sa mi naz yük sek li ği olan has ta -
lar ile ge be ve süt ve ren ka dın lar da kul la nıl ma -
ma lı dır.

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: CYP3A4 in hi bi tö rü olan
ke to ko na zol, erit ro mi sin, an ti-ret ro vi ral ler, ve ra -
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pa mil gi bi ilaç lar ile ka ra ci ğer de et ki le şi me gir di -
ğin den bir lik te kul la nıl ma ma lı dır. Ni ko ti nik asit
ve fib rik asit tü rev le ri ile bir ara da kul la nı mı mi-
 yo pa ti ris ki ni ar tı rır. Sik los po rin kul la nan lar da
doz 10 mg ol ma lı dır. Sık kul la nı lan an ti hi per tan -
sif ilaç lar ve ya di gok sin ile önem li bir ilaç et ki le -
şi mi bu lun ma mak ta dır.

Pra vas ta tin (Pro vac hol 40, 80 mg tab let)

Far mo ko ki ne tik özel lik le ri: No car di a au tot rop -
hi ca man ta rın dan el de edi len ak tif bir ajan dır.
Oral alı mım da bi yo ya rar lı lı ğı % 17’dir. Gı da lar la
ile bir lik te alın dı ğın da bi yo ya rar lı lık % 32 aza lır.
Hid ro fi lik olup, plaz ma pro te in le ri ne % 50 ora-
 nın da bağ la nır. Ya rı lan ma öm rü 2 sa at tir. Ka ra ci -
ğer de sül fas yon ile me ta bo li ze edi lir. Ana atı lım
ye ri he pa to bi li yer sis tem ol mak la bir lik te emi len
do zun % 20’si böb rek ten atı lır.

Doz ve kul la nı mı: Baş lan gıç do zu gü nün her han -
gi bir saa tin de alı nan 40 mg olup ge re kir se 80
mg’ a ka dar çı kı la bi lir. Ağır re nal ye ter siz lik ve
sik los po rin kul la nan lar da doz 10 mg ol ma lı dır. 

İn di kas yon la rı: WOS COPS pri mer ko ru ma ça lış -
ma sın da, pra vas ta tin yük sek risk li er kek ler de ki
ko ro ner mor ta li te ve mor bi ti de ris ki ni azalt mış tır.
LI PID se kon der ko ru ma ça lış ma sın da to tal mor ta -
li te yi % 22 ora nın da azalt mış tır. Ay rı ca ko ro ner
kalp has ta lı ğı na bağ lı ölüm, non-fa tal mi yo kard in-
 fark tü sü, in me ve ko ro ner re vas kü la ri zas yon risk-
 le ri ni de azalt mış tır. Akut ko ro ner sen drom lu
has ta lar üze rin de ya pı lan PRO VE-IT ça lış ma sın da
40 mg pra vas ta tin, 80 mg ator vas ta ti ne oran la
LDL-ko les te rol ve kli nik olay la rın azal ma sın da da -
ha et ki siz bu lun muş tur. Yük sek risk li yaş lı has ta -
la rın in ce len di ği PROS PER ça lış ma sın da, 40 mg
pra vas ta tin se kon der ko ru ma için ve ril di ğin de, ko-
 ro ner kalp has ta lı ğı na bağ lı ölüm ler de % 24 gö re -
ce li risk azal ma sı sağ la mış tır. 

Pra vas ta tin hi per ko les te ro le mi li has ta lar da
pri mer ko ru ma için; mi yo kard in fark tü sü, re vas -
kü la ri zas yon ve kar di yo vas kü ler mor ta li te ris ki -
ni azalt mak ama cıy la onay al mış tır. M mi yo kard
in fark tü sü hi ka ye si olan has ta lar da; ko ro ner
ölüm le ri ve re kür ran mi yo kard in fark tü sü, re vas-
 kü la ri zas yon ve ya in me oran la rı nı azal ta rak to tal
mor ta li te yi azalt mak ta in di ke dir.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Di ğer sta tin ler -
de ol du ğu gi bi ka ra ci ğer ha sa rı ve mi yo pa ti na -
dir ama cid di yan et ki le ri dir.

Akut ka ra ci ğer has ta lı ğı ve ya açık la na ma mış
inat çı se rum tran sa mi naz yük sek li ği olan has ta -
lar ile ge be ve süt ve ren ka dın lar da kul la nıl ma -
ma lı dır.

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Di gok sin ile ilaç et ki le -
şi mi yok tur. Di ğer ba zı sta tin le rin ak si ne, pra va-

s ta tin CYP3A4 en zi mi ta ra fın dan me ta bo li ze edil-
 me di ğin den bu yo la ğı kul la nan ilaç lar la (ke to ka -
no zol, erit ro mi sin, pro ton pom ba in hi bi tö rü vb)
et ki le şim ris ki az dır.

Sim vas ta tin (Zo cor 10, 20 tab let, 40 mg for te tab let)

Far mo ko ki ne tik özel lik le ri: As per gil lus ter re us
man ta rın dan el de edi len inak tif bir lak ton dur.
Oral alın dık tan son ra ka ra ci ğer de hid ro li ze edi-
 le rek ak tif for mu na dö nü şür. Li po fi lik bir ajan
olup, % 95’in üze rin de plaz ma pro te in le ri ne bağ-
 la nır. Bi yo ya rar lı lı ğı % 5, plaz ma ya rı lan ma öm rü
2 sa at tir. Ka ra ci ğer de CYP3A4 ile me ta bo li ze edi-
 lir ve ana atı lım ye ri he pa to bi li yer sis tem dir. Emi-
 len do zun sa de ce % 13’ü böb rek ten atı lır.

Doz ve kul la nı mı: Ola ğan baş la ma do zu ak şam -
la rı gün de bir kez 20-40 mg’ dır. Mak si mum doz
gün de 80 mg olup or ta la ma % 47 LDL-ko les te ro -
lo les te rol azal ma sı sağ lar. Ni ko ti nik asit, fib rat lar
ve ya sik los po rin ile kom bi ne edi lir se doz gün de
10 mg’ı geç me me li dir.

İn di kas yon la rı: Se kon der ko ru ma ça lış ma sı olan 4S
sim vas ta ti nin 4 yıl da LDL-ko les te ro lü % 35, to tal
mor ta li te yi % 30, kar di yak mor ta li te yi % 42 ve re-
 vas kü la ri zas yo nu % 37 ora nın da azalt tı ğı nı gös ter -
miş tir. Ko ro ner kalp has ta la rı ya nın da ben zer risk
pro fi li ne sa hip di ya bet, pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı ve -
ya se reb ro vas kü ler has ta lı ğı olan la rın in ce len di ği
“HPS ça lış ma sı ”n da sim vas ta tin ma jor vas kü ler
olay ris ki ni % 24, to tal mor ta li te yi % 13 ve vas kü ler
kay nak lı ölüm le ri % 17 ora nın da azalt mış tır. Bu ça-
 lış ma sta tin te da vi si ne baş la ma da baş lan gıç li pid
dü ze yin den ba ğım sız kli nik risk de re ce si ne gö re
ka rar ve ril me si fik ri ni do ğur muş tur.

Sim vas ta tin ko ro ner kalp has ta lı ğı ve hi perko-
 les te ro le mi li has ta lar da; ko ro ner ve to tal mor ta -
lite yi, non-fa tal mi yo kard in fark tü sü,
re vas kü la ri zas yon ve in me yi azalt mak ama cıy la
onay al mış tır. Ay rı ca ko ro ner kalp has ta lı ğı için
yük sek risk li has ta lar da da di yet te da vi si ile ay nı
an da baş la na bi lir.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Di ğer sta tin ler -
de ol du ğu gi bi ka ra ci ğer ha sa rı ve mi yo pa ti na -
dir ama cid di yan et ki le ri dir. Mi yo pa ti ris ki % 0.01
bu lun muş tur.

Akut ka ra ci ğer has ta lı ğı ve ya açık la na ma mış
inat çı se rum tran sa mi naz yük sek li ği olan has ta -
lar ile ge be ve süt ve ren ka dın lar da kul la nıl ma -
ma lı dır.

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Kan di gok sin se vi ye le -
rin de ha fif bir ar tış gö rü le bi lir. Ke to ko na zol, erit-
 ro mi sin ve ya HIV pro te az in hi bi tö rü gi bi he pa tik
CYP3A4’ün kuv vet li in hi bi tör le ri ni kul lanan has-
 ta la ra sim vas ta tin ve ril me me li dir. Ami oda ron ve
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ve ra pi mi li de içe ren di ğer ilaç et ki le şim le ri ne dik-
 kat edil me li dir.

Flu vas ta tin (Les col 40 mg kap sül, Les col 80 mg
XL kap sül)

Far mo ko ki ne tik özel lik le ri: Sen te tik ak tif bir ilaç-
 tır. Hid ro fi lik bir ajan olup, plaz ma pro te in le ri ne
% 98 ora nın da bağ la nır. Gı da lar la bir lik te alın dı -
ğın da bi yo ya rar lı lı ğı % 22 aza lır. Plaz ma ya rı lan -
ma öm rü 2.5 sa at tir. Ka ra ci ğer de CYP2C9 ile
me ta bo li ze edi lir ve ana atı lım ye ri he pa to bi li yer
sis tem dir. Emi len do zun sa de ce % 6’sı böb rek ten
atı lır.

Doz ve kul la nı mı: Baş lan gıç do zu ak şam ve ya ya-
 tar ken alı nan 20-40 mg’ dır. Mak si mal 80 mg’ a ka -
dar doz ar tı rı la bi lir. Mak si mal doz da % 36
LDL-ko les te rol azal ma sı sağ lar. Ağır re nal ye ter -
siz lik ve sik los po rin kul la nan lar da doz ayar la -
ma sı na ge rek yok tur.

İn di kas yon la rı: Ko les te rol, LDL-ko les te rol, trig-
 li se rid ve apo B se vi ye le ri ni azalt mak ve HDL-ko -
les te ro lü ar tır mak, ay rı ca ko ro ner kalp has ta lı ğı
olan bi rey ler de ate rosk le ro zun ge li şim hı zı nı ya-
 vaş lat mak ama cıy la kul la nı lır.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Di ğer sta tin ler -
de ol du ğu gi bi ka ra ci ğer ha sa rı ve mi yo pa ti na -
dir ama cid di yan et ki le ri dir.

Akut ka ra ci ğer has ta lı ğı ve ya açık la na ma mış
inat çı se rum tran sa mi naz yük sek li ği olan has ta -
lar ile ge be ve süt ve ren ka dın lar da kul la nıl ma -
ma lı dır.

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Kan di gok sin se vi ye le -
rin de ha fif bir ar tış gö rü le bi lir. Si me ti din ve ra ni -
ti din ila çın atı lı mı nı azal tır ken, ri fam pi sin
me ta bo liz ma sı nı hız lan dı rır.

Ator vas ta tin (Li pi tor 10, 20, 40, 80 mg film tab let)

Far mo ko ki ne tik özel lik le ri: Sen te tik ak tif bir ilaç-
 tır. Oral alın dı ğın da yak la şık 1-2 sa at te mak si -
mum plaz ma kon san tras yo nu na ula şı lır. Plaz ma
pro te in le ri ne % 98’in üze rin de bir oran la bağ la -
nır. Bi yo ya rar lı lı ğı % 14’dür ve gı da lar la bir lik te
alın dı ğın da bi yo ya rar lı lı ğı % 25 aza lır. Plaz ma ya-
 rı lan ma öm rü 14 sa at tir. Ka ra ci ğer de CYP3A4 ile
me ta bo li ze edi lir ve ana atı lım ye ri he pa to bi li yer
sis tem dir. Emi len do zun  % 2’sin den azı böb rek -
ten atı lır.

Doz ve kul la nı mı: Gü nün her han gi bir saa tin de
ye mek ön ce si ve ya son ra sı ve ri le bi lir. Baş lan gıç
do zu 10 mg olup, mak si mal 80 mg’ a ka dar ve ri -
le bi lir ve LDL-ko les te rol de % 60’a va ran azal ma
sağ la nır. Sik los po rin ile bir lik te kul la nı mın da doz
azal tıl ma lı dır.

İn di kas yon la rı: Ator vas ta tin sta tin ler ara sın da
üze rin de en çok ça lış ma ya pı lan ilaç tır. Se kon der
ko run ma ça lış ma la rı ola rak; MI RACL ve PRO VE-
IT TI MI 22 ça lış ma la rın da akut ko ro ner sen drom
has ta la rın da er ken baş la nan yük sek doz ator vas -
ta ti nin is ke mi ve kar di yo vas kü ler olay ris ki ni
azalt tı ğı gös te ril miş tir. Sta bil ko ro ner ar ter has ta -
la rın da da ator vas ta tin ile ag re sif ko les te rol dü şü -
rül me si nin per kü tan ko ro ner gi ri şim ka dar kli nik
ya rar sağ la dı ğı gö rül müş tür (AVERT). Yi ne 80 mg
ator vas ta ti nin 10 mg’ lık do zu na gö re ma jor kar di -
yo vas kü ler olay lar da gö re ce li ris ki % 22 ora nın da
azalt tı ğı bu lun muş tur (TNT). Pri mer ko ru ma ça-
 lış ma la rın dan AS COT ça lış ma sın da ator vas ta tin
yük sek risk pro fi li olan hi per tan sif has ta lar da kar-
 di yo vas kü ler olay gö re ce li ris ki ni % 36 ve in me ris-
 ki ni % 27 ora nın da azalt mış tır. Yi ne yük sek risk li
di ya be tik has ta lar da da10 mg ator vas ta tin ile net
kli nik ya rar el de edil miş tir (CARDS).

Ator vas ta tin çok lu risk fak tör le ri olan has ta la -
rın pri mer ko ru ma sın da; mi yo kard in fark tü sü,
in me, re vas kü la ri zas yon ve ya an gi na ris ki ni
azalt mak için onay al mış tır. Tip II di ya bet ve çok -
lu risk fak tö rü olan has ta la rın pri mer ko ru ma sın -
da, mi yo kard in fark tü sü ve in me sık lı ğı nı
azalt mak için in di ke dir. Ay rı ca ko ro ner ar ter has-
 ta lı ğı olan bi rey ler de; non-fa tal mi yo kard in fark -
tü sü, in me, re vas kü la ri zas yon, kalp ye ter siz li ği
ne de niy le hos pi ta li zas yon ve an gi na yı azalt mak
için kul la nıl mak ta dır.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Di ğer sta tin ler -
de ol du ğu gi bi ka ra ci ğer ha sa rı ve mi yo pa ti na -
dir ama cid di yan et ki le ri dir.

Akut ka ra ci ğer has ta lı ğı ve ya açık la na ma mış
inat çı se rum tran sa mi naz yük sek li ği olan has ta -
lar ile ge be ve süt ve ren ka dın lar da kul la nıl ma -
ma lı dır.

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Ke to ko na zol, erit ro mi -
sin ve ya HIV pro te az in hi bi tör le ri gi bi he pa tik
CYP3A4’ün güç lü in hi bi tör le ri ni kul la nan has ta -
la ra ve ril me me li dir. Ni ko ti nik asit ve fib rat lar ile
bir lik te kul la nı mı mi yo pa ti ris ki ni ar tı rır. Kan di-
 gok sin dü ze yi ni % 20 ar tı rır. War fa rin ile et ki le -
şi mi yok tur.

Ro su vas ta tin (Cres tor 10, 40 mg film tab let)

Far mo ko ki ne tik özel lik le ri: Sen te tik ak tif bir ilaç-
 tır. Oral alın dı ğın da yak la şık 3-5 sa at te mak simum
plaz ma kon san tras yo nu na ula şı lır. Hid ro fi lik bir
ilaç olup bi yo ya rar lı lı ğı % 20’dir. Plaz ma ya rı lan ma
öm rü 19 sa at tir. Ka ra ci ğer de CYP2C9 ile me ta bo li -
ze edi lir ve ana atı lım ye ri he pa to bi li yer sis tem dir.
Emi len do zun  % 28’i böb rek ten atı lır.

Doz ve kul la nı mı: Baş lan gıç do zu gü nün her han -
gi bir saa tin de ye mek ön ce si ve ya son ra sı alı na bi -
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le cek şe kil de 10 mg’ dır. Bu doz da bek le nen LDK-
ko les te rol azal ma sı % 52, trig li se rid azal ma sı %
24, HDL-ko les te rol ar tı şı ise % 10’dur. Mak si mal
40 mg’ a ka dar kul la nı lır. Yaş lı ve re nal ye ter siz li -
ği olan lar da öne ri len baş lan gıç do zu 5 mg’ dır. Eş
za man lı sik los po rin te da vi si alan has ta lar da li mit
5 mg/gü n’ dür. Gem fib ro zil le kom bi ne hal de ise
li mit 10 mg/gün dür. 

İn di kas yon la rı: Ko ro ner ar ter has ta la rın da 40 mg
ro su vas ta ti nin in tra vas kü ler ul tra so und ile öl çü -
len ate rosk le ro tik plak hac min de ge ri le me sağ la -
dı ğı gös te ril miş tir (AS TE RO ID). Bir pri mer
ko ru ma ça lış ma sı olan JU PI TER ça lış ma sın da ise
ko les te rol de ğer le ri nor mal sı nır lar da olan bi rey -
ler de yük sek du yar lık lı C-RP baz alı na rak ve ri len
ro su vas ta ti nin kar di yo vas kü ler olay ris ki ni azalt-
 tı ğı sap tan mış tır.

Art mış to tal ko les te rol, LDL-ko les te rol, apo B,
HDL ol ma yan ko les te rol ve trig li se rid se vi ye le ri -
ni azalt mak ve HDL-ko les te rol dü zey le ri ni ar tır -
mak ama cıy la; pri mer hi per ko les te ro le mi ve miks
dis li pi de mi has ta la rın da di ye te ek ola rak ve ri le -
bi lir. Ay nı za man da art mış se rum trig li se rid se-
 vi ye li has ta lar da trig li se rid ler üze rin de ya rar lı
et ki gös te rir. Ho mo zi got ai le vi hi per ko les te ro le -
mi has ta la rın da di ğer li pid dü şü rü cü te da vi ler le
bir lik te (LDL afe re zi) ve ya mo no te ra pi ola rak kul-
 la nı la bi lir. Ate rosk le ro zun iler le me si ni ya vaş lat -
mak için onay al mış tır.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Sta tin le rin ben-
 zer yan et ki ler ve uya rı la ra sa hip tir. Na dir olan ve
mik ros ko pik he ma tü ri nin de gö rül dü ğü pro tei-
nü ri va ka la rı 40 mg’ lık doz lar da da ha sık rast la-
nır. En sık gö rü len is ten me yen olay lar;
hi per tan si yon, mi yal ji, ka bız lık, as te ni ve ka rın
ağ rı sı dır.

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Kan di gok sin dü ze yi ne
et ki si yok tur. Flu vas ta tin gi bi CYP2C9 izo en zi mi
ile me ta bo li ze edi lir. Bu yüz den CYP3A4 yo la ğı -
nı kul la nan ke to ko na zol ve ya erit ro mi sin gi bi
ilaç lar la et ki leş me ola sı lı ğı da ha az dır. War fa rin
et ki le şi mi art mış bir risk tir. Fe no fib rat gü ve ni lir
gö rün me si ne rağ men, fib rat lar ve ya nia sin ile bir-
 lik te kul la nı mın da stan dart sta tin uya rı la rı ge çer-
li dir. Ro su vas ta tin ile sik los po rin ve ya
gem fib ro zi lin be ra ber kul la nı mı atı lım da azal-
 may la so nuç la nır. An ti asit ro su vas ta ti nin plaz ma
kon san tras yon la rı nı azal tır ve ro su vas ta tin den en
az 2 sa at son ra alın ma lı dır.

Safra Asidi Sekestranları (Re sin ler)

Plaz ma LDL-ko les te rol dü ze yi ni azal tan 2 tür ilaç
(cho lest yra mi ne, co les ti pol) 1960’tan be ri kul la -
nıl mak ta dır. 1980 yıl la rın da en çok kul la nı lan
LDL-ko les te rol dü şü rü cü ilaç lar ara sın da idi. Son

yıl lar da HMG-Co A re dük taz in hi bi tör le ri da ha
iyi to le re edil dik le ri ve da ha be lir gin LDL-ko les -
te rol azal ma sı nı sağ la dık la rı için ön pla na çık mış-
 lar dır. Za ma nı mız da bu ilaç lar sta tin le rin
LDL-ko les te rol dü ze yi ni ye ter li de re ce de dü şür -
me dik le ri du rum lar da ek ilaç ola rak kul la nıl -
mak ta dır lar.

Uy gu la ma Öne ri si: Psylli um to zu ile ka rı şık co-
 les ti pol ve ya cho lest yra mi n’ den bir öl çek sa bah -
le yin (baş ka ilaç alın mış ise en az 1-1.5 sa at son ra)
alın ma sı sta tin le rin et ki si ni be lir gin art tı rır lar.

Bu ilaç la rın sis te mik yan et ki le ri çok az dır.
Çün kü, gas tro in tes ti nal sis tem den emil mez ler.
Saf ra asi di se kes trant la rı bu ne den le genç le rin ve
ço cuk la rın te da vi le rin de NCEP ta ra fın dan baş lı ca
öne ri len ilaç lar dır. Ha mi le ha nım lar da da ko les -
te rol dü şü rü cü ola rak kul la nı la bi le cek  ilaç lar dır.
Bu ilaç lar su da sus pan si yon ha li ne ge le bi len toz
şek lin de ol ma sı ko lay alı mı nı sağ lar. Co les ti po l’ -
un tab let şek li de var dır.

Et ki Me ka niz ma sı: Bu ilaç lar an yon de ğiş ti ri ci re-
 sin ler dir. Baş lı ca LDL re sep tör ak ti vi te si ni ve
LDL’nin plaz ma dan te miz len me si ni art tı rır lar. Bar-
 sak için de saf ra asit le ri ne bağ la na rak ka ra ci ğer içi
saf ra asit do la şı mı nı en gel ler ler. He pa to sit için de
saf ra asit le ri nin gi de rek azal ma sı, saf ra asi di sen te -
zi nin hız-kı sıt lı en zi mi ko les te rol-al fa-hid rok si laz
ile in hi bis yo nu na ne den olur. Ko les te ro lün saf ra
asit le ri ne dö nüş hı zı ar tar, ko les te ro lün he pa to sit
için de ki kon san tras yo nu aza lır. Hüc re içi ko les te -
rol kon san tras yo nun ona rıl ma sı için he pa to si tin
mem bra nın da ki LDL re sep tör le rin ak ti vi te si ar tar
ve so nuç ta plaz ma LDL kon san tras yo nu aza lır.

Yan Et ki le ri: Bu ilaç lar sis te mik ola rak emil me -
dik le ri için sis te mik olum suz et ki le ri az dır. Bu ne-
 den le te da vi de de il gi ne de ni ol muş lar dır. En
be lir gin olum suz et ki le ri:
• Ka bız lık
• Şiş kin lik, mi de yan ma sı ve ek şi me si dir.

Bu olum suz et ki ler ilaç la rın fi zik özel lik le rin den
kay nak la nır. Ka bız lık ora nı ilaç kul la nıl dık ça za-
 man la azal mak ta dır. Çok yük sek doz lar da cho lesty-
ra mi ne kul la nan ki şi ler de hi perk lo re mik asi doz
ge li şe bil mek te dir. Cho lest yra mi ne özel lik le hi per -
trig li se ri de mik ki şi ler de plaz ma trig li se rid dü ze yi -
ni yük selt mek te dir. Has ta la rın ila ca komp li yan sı nı
art tır mak için ila cın baş lan gıç do zu 4 g/gün de cho-
 lest yra mi ne, 5 g/gün de co les ti po l’ den faz la ol ma -
ma lı dır. Bu doz gi de rek art tı rı la rak 2-3 haf ta da 8-10
g/gün de yük sel ti lir. Ka bız lı ğa kar şı ilaç kul la nıl ma -
sı ve ye ter li sı vı alın ma sı öne ril me li dir (ku ru erik şu-
 ru bu için de ve ya psylli um ile bir lik te).

İlaç Et ki leş me si: Bu ilaç lar an yon ta ka sı ya pan
re sin ler ol du ğu için bir lik te ve ril dik le ri ilaç la rın
emi li mi ni et ki ler ler. War fa rin, L-thyro xi ne,
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hydroch lo rot hi azi de ve sta tin le rin bar sak tan emi-
 lim le ri ni et ki ler ler. Ku ral ola rak di ğer ilaç lar ve-
 ril me den en az 1 sa at ön ce ilaç ve ril miş ise 4 sa at
son ra bu ilaç lar uy gu lan ma lı dır.

Nikotinik Asit (Niasin)

Ni ko ti nik asid li pid dü şü rü cü ola rak bi li nen ve
40 yıl dan faz la bir sü re dir kul la nı lan en es ki  ilaç-
 lar dan dır. Nia cin bir B vi ta mi ni dir. Li pid dü şü -
rü cü et ki için, ni ko ti nik asid nok san lı ğı na bağ lı
sen dro mun te da vi sin de kul la nı lan dan çok da ha
yük sek doz la ra ge rek var dır.

Nia cin, plaz ma LDL-ko les te rol, VLDL-ko les te -
rol dü zey le ri ni azal tır, HDL-ko les te rol dü ze yi ni ise
yük sel tir. Yan et ki le ri çok faz la ol du ğu için te da vi -
de ön pla na çı ka ma mış tır. Ni ko ti nik asid ön ce lik le
hi per trig li se ri de mik ve HDL-ko les te ro lü dü şük
has ta lar da kul la nıl ma lı dır. LDL-ko les te ro lü yük-
 sek, HDL-ko les te ro lü dü şük ki şi ler de ni ko ti nik
asid de ri ve le ri is te ni len ilaç lar dır. LDL-ko les te ro lü
yük sek has ta lar da sta tin ler ile bir lik te kul la nıl ma sı
ter cih edi len bir kom bi ne te da vi şek li dir.

Et ki Me ka niz ma sı ve Me ta bo liz ma sı: Ni ko ti nik
asi t’ in te mel et ki me ka niz ma sı ka ra ci ğe rin VLDL
üre ti mi ni azalt mak tır. Kıs men de ol sa ka ra ci ğer dı-
 şın da ki yağ do ku la rın da da yağ asit le rin den VLDL
üre ti mi ne en gel olur. Ni ko ti nik asid, yağ hüc re le -
rin de li po li zi ön ler. Kli nik ça lış ma lar, VLDL azal-
 ma sı ya nın da aç lık trig li se rid dü zey le ri nin de
azal dı ğı nı be lir le miş tir. LDL, VLDL’ nin me ta bo lik
bir ürü nü dür. VLDL sal gı lan ma sı nın azal ma sı
LDL dü ze yi nin de azal ma sı na ne den olur.

Ni ko ti nik asid HDL-ko les te rol dü ze yi ni di ğer
ilaç la ra kı yas la da ha faz la yük sel tir. HDL-ko les te -
rol yük sel me si, HDL-ko les te rol kli ren si nin ya vaş-
 la ma sı so nu cu dur. Bu na bağ lı ola rak plaz ma
trig li se rid dü zey le ri de aza lır. Trig li se rid ler yük-
 sek ise, VLDL ve şi lo mik ron lar da ki trig li se rid ler,
LDL ve HDL’ de ki ko les te ril es ter le ri ile ko les te ril
es ter trans fer pro te in ara cı lı ğı ile ka ta bo li ze ola-
 rak de ğiş-to kuş edi lir. Bu olay so nu cu HDL par-
 ça cık la rın da ko les te rol aza lır, trig li se rid ler ar tar.
HDL’ ye trans fer olan trig li se rid ler, da ha son ra
LPL ta ra fın dan hid ro li ze edi lir. Ni ko ti nik asid uy-
 gu lan dı ğın da, te mel et ki ola rak VLDL dü ze yi nin
azal ma sı bu ola yı uya ra rak do lay lı yol dan HDL
dü ze yi nin art ma sı nı sağ lar. Ni ko ti nik asid hız la
ve ta ma men mi de ve in ce bar sak tan emi lir. Oral
do zun yak la şık %90’ı id rar la, ila cın ken di si ve ya
me ta bo li ti ola rak dı şa rı atı lır.

Et ken li ği: Ni ko ti nik asid 3-4.5 g/gün de uy gu lan -
dı ğın da: LDL-ko les te rol dü ze yi ni % 20-25 azal tır.
Trig li se rid dü ze yi ni % 20-50 azal tır. HDL-ko les te -
rol dü ze yi ni ise % 25-50 yük sel tir.

Lp(a) dü ze yi ne et ki ya pan tek ilaç tır. 3 g/gün -
de do zu Lp(a) dü ze yi ni or ta la ma % 30 azal tır. Ya -

vaş sal gı la nan ni ko ti nik asid pre pa rat la rı ya pıl -
mış tır. Bu pre pa rat lar da ha az de ri kı zar ma sı na
ne den olur. Fa kat da ha az et ki li dir ler. Gas tro in -
tes ti nal yan et ki le ri ise da ha faz la dır.

Yan Et ki ler: De ri kı zar ma sı, ku ru de ri, ka şın tı,
akan to sis nig ri kans, gas trit, he pa tit, ürik asit yük-
 sel me si, gut, hi perg li se mi, hi po tan si yon, sen kop
(sey rek), at ri yal fib ril las yon (sey rek) ve tok sik am-
b li yo pa ti (en der) ni ko ti nik asi tin olum suz et ki le -
rin den dir.

De ri Kı zar ma sı, Ateş Bas ma sı: Te da vi doz la rın da
her has ta da be li rir. Ta şif lak si hız la ge li şir. 1-2 haf ta -
da ateş bas ma sı ge ri le ye bi lir ve ya kay bo lur. As pi rin
ve ya pros tag lan din in hi bi tör le ri nin ya rar lı ol ma sı,
ateş bas ma sı nın pros tag lan din kay nak lı ol du ğu nu
gös te rir. Te da vi ön ce si as pi rin ve ya pros tag lan din
in hi bi tö rü bir ilaç alın ma lı dır. Sı cak içe cek ler ile
alın dı ğın da ateş bas ma sı çok ağır la şır. Bu nun ne-
 de ni ila cın hız la ab sor be edil me si dir.

Gas tro en te rit, Pep tik Ül ser: Çok sık rast la nan ve
to le ran sı ön le yen olum suz bir et ki dir. Uzun et ki
sü re li olan pre pa rat lar da özel lik le aç kar nı na alın-
 dı ğın da çok da ha sık ve be lir gin olur.

He pa tit: He pa tit % 3 ora nın da ge li şir. Do za ba-
 ğım lı ve ki şi sel özel lik gös te rir. Doz azal tı la rak to-
 le rans sağ la na bi lir. Uzun et ki sü re li pre pa rat lar da
he pa to sok sik et ki ye da ha sık rast lan mak ta dır.

Üri se mi: He men dai ma ge li şir, gut atak la rı gö-
 rü lür. Colc hi ci ne ve al lo pu ri nol bu ila cın uzun sü-
 re li kul la nıl ma sı nı sağ lar, to le ran sı art tı rır.

Hi perg li se mi: Hi perg li se mi ba zan ge li şir. Hu-
 dut ta di ya be ti olan has ta lar da di ya bet be lir gin le -
şe bi lir. Ni ko ti nik asid alan di ya be tik has ta lar da
an ti di ya be tik ilaç do zu art tı rıl ma lı dır. 

Has ta la rın te da vi ye komp li yan sı nı art tır mak
için:
• Ateş bas ma sı nı azalt mak ama cıy la ila cın baş lan-

 gıç do zu çok dü şük ol ma lı, her 3 gün de bir kat
art tı rı la rak gün de 1500-3000 mg’ a ka dar yük-
 sel til me li dir. Bu doz en az 1 ay kul la nıl dık tan
son ra li pop ro te in dü zey le ri sap tan ma lı dır.

• Ni ko ti nik asid be sin ler le bir lik te alın ma lı dır.
Böy le ce ateş bas ma sı ve ka rın ağ rı sı ya kın -
ma la rı azal tı lır. İlaç sı cak içe cek ler le alın ma -
ma lı dır.

• As pi rin ve ya di ğer pros tag lan din in hi bi tör le -
ri 30 dk ön ce alın ma lı dır. Böy le ce ateş bas ma -
sı (flus hing) şid de ti aza lır.

Fibrik Asid Deriveleri

Ha len üç tür fib rik asid de ri ve si te da vi de kul la nıl -
mak ta dır: Gem fib ro zil (Lo pid 600 mg tab let), Clo-
 fib ra te (At ro mid-S tab let) ve fe no fib ra te  (Li panthyl
200 mg kap sül, Li po fen SR 250 mg kap sül)
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Et ki Me ka niz ma la rı ve Et ken lik le ri: Bu ilaç lar
VLDL dü ze yi ni da mar içi me ta bo liz ma sı nı ar tan
li pop ro te in li paz ak ti vi te si ile hız lan dı ra rak dü şü -
rür ler. Bu na ek ola rak bel ki li pop ro te in li paz re-
 sep tör le ri nin “up-re gü las yo nu ” da ge liş mek te dir.
Ru tin la bo ra tu var test le rin de aç lık plaz ma trig li se -
rid dü ze yi ni % 20-70 azalt tı ğı be lir len miş tir. Bu
ilaç la rın LDL-ko les te rol üze ri ne de et ki si var dır.
LDL-ko les te rol dü ze yi ni ge nel ola rak %10 ka dar
azal tır lar. An cak hi per trig li se ri de mik ki şi ler de bu
ilaç lar LDL-ko les te rol dü ze yin de art ma ya da ne -
den ola bi lir ler. “Hel sin ki He art Tri al” ça lış ma sı, 600
mg/gün de gem fib ro zi l’ in baş lan gıç ta LDL-ko les -
te rol dü ze yi ni %10 ka dar azalt tı ğı nı, HDL-ko les te -
ro lü % 10 art tır dı ğı nı, trig li se rid le ri de % 43
oran la rın da azal tı ğı nı be lir le miş tir.

Bu ilaç la rın in su lin uya rı sı ile plas mi no gen
ak ti va tör in hi bi tör tip I’ in art ma sı nı ön le di ği gös-
 terilmiş tir. Bu da fib ri no li tik ak ti vi te nin hi pe rin -
su li ne mik has ta lar da ona rıl ma sı nı sağ lar.

Me ta bo liz ma la rı ve Atı lım la rı: Fib rik asid de ri -
ve le ri ka ra ci ğer de glu ku ro ni d’ ler ile bağ la nır lar.
Böb rek yo lu ile de vü cut tan atı lır lar. Bu ne den le
ka ra ci ğer ve ya böb rek fonk si yon bo zuk lu ğun da
ilaç ve ya me ta bo lit le ri vü cut ta bi ri kir ler. Bu has-
 ta lar da ilaç do zu azal tıl ma lı dır.

İn di kas yon: Fib rat lar dis be ta li pop ro te ine mi (Tip
II I hi per li pop ro te ine mi) te da vi sin de ilk se çe nek
ilaç ola rak ka bul edil mek te dir.

Yan Et ki le ri ve İlaç Et ki le şim le ri: Sık gö rü len
yan et ki le ri; saf ra ta şı, dis pep si, ka rın ağ rı sı, li bi -
do azal ma sı, ko ro ner kalp has ta lı ğı dı şı mor ta li te
art ma sı, sey rek rast la nan yan et ki le ri ise; mi yo zit,
ven tri kü ler arit mi ve lö ko pe ni dir.

Fib rat lar al bu mi ne sı kı ca bağ la nır lar. War fa ri -
n’ in al bu min den ay rıl ma sı na ne den olur lar. Bu
ne den le war fa rin ve fib rat lar bir lik te uy gu la nır -
ken ve ya bi ri si ke si lin ce has ta lar dik kat le iz len -
me li dir. Sta tin ler le bir lik te fib rat kul la nıl ma sı
mi yo pa ti ris ki ni be lir gin art tır mak ta dır.

Balık Yağları

Ağır hi per trig li se ri de mi ler de (TG>1000 mg/dl)
so ma tik ba lık yağ la rı te da vi si çok ya rar lı dır. Yük-
 sek doz ba lık ya ğı aç lık plaz ma trig li se rid dü ze -
yi ni ba zan % 75 ora nın da azal ta bil mek te dir. Ba lık
ya ğı te da vi sin de mu tat doz 2-6 g/gü n’ dür.

Et ki Me ka niz ma sı: Çok lu doy ma mış ome ga-3 yağ
asit le ri “e ico sa en ta eno ic asi t” ve “do co sa he xa eno ic asit”
yük sek doz da ve ril di ğin de VLDL sal gı lan ma sı nı,
hüc re içi apo B-100 yı kı mı nı art tı ra rak, çok be lir gin
in hi be eder ler. Bu yağ lar pri mer ola rak so ma tik ba -
lık yağ la rın da bu lu nur lar. Faz la mik tar da ve ril dik -
le rin de VLDL plaz ma dü zey le ri be lir gin aza lır.
Nor mal li pi de mik ki şi ler de plaz ma LDL-ko les te rol

dü ze yi de aza lır. Bu azal ma ome ga-6 çok lu doy ma-
 mış asit le rin de ki ne ben zer. Hi per trig li se ri de mik
has ta lar da bu yağ lar trig li se rid dü ze yi ni azal tır ken,
sık ola rak LDL-ko les te rol dü zey art ma sı na da ne -
den ol mak ta dır lar. Bu art ma fib rat lar la te da vi edi-
 len hi per trig li se ri de mik has ta lar da gö rü le ne ben zer
bir yük sel me dir.

Yan Et ki le ri: Yük sek doz so ma tik ba lık yağ la rı ile
te da vi di yet ka lo ri si nin ayar lan ma sın da zor luk
ya ra tır. Ay rı ca ba lık yağ la rı trom bo sit fonk si yon -
la rı nı boz du ğun dan ka na ma epi zot la rı na ne den
ola bi lir.

Ezetimib

Eze ti mib (Ezet rol 10, 20 mg film tab let) Ko les te rol
emi lim in hi bi tör le ri ko les te ro lün ve di ğer fi tos te -
rol le rin in tes ti nal emi li mi ni se çi ci ola rak dur du rur.
İn ce ba ğır sa ğın fır çam sı ke na rın da et ki ya pa rak ko-
 les te rol emi li mi ni in hi be eder ve ko les te ro lün ka ra-
 ci ğe re ta şın ma sı nı azal tır. Bu da ka ra ci ğer
ko les te rol se vi ye le ri ni azal tır ve kan dan ko les te rol
te miz len me si ni ar tı rır. İla cın ya rı öm rü 22 sa at tir ve
si tok rom sis te mi ta ra fın dan me ta bo li ze edil mez.

İn di kas yon lar: Eze ti mib pri mer hi per ko les te ro -
le mi de mo no te ra pi ola rak, art mış to tal ko les te rol,
LDL-ko les te rol ve apo B se vi ye le ri nin azal tıl ma -
sın da di ye te ek te da vi ola rak in di ke dir. Eze ti mib
ay nı za man da sta tin ler le kom bi ne ola rak kul la nı -
la bi lir. Ho mo zi got fa mil yal hi per ko les te ro le mi de;
eze ti mib ator vas ta tin ve ya sim vas ta tin ile kom bi -
ne edi le bi lir; di ğer li pid dü şü rü cü te da vi le re
(LDL afe re zi) ek ola rak ve ya bu te da vi ler uy gu -
la na mı yor sa kul la nı lır.

Doz ve Et ki: Öne ri len do zu gün de 10 mg olup
gü nün her han gi bir saa tin de alı na bi lir. To tal ko-
 les te rol de yak la şık % 12, LDL-ko les te rol de % 18
azal ma sağ lar ve trig li se rid ve HDL-ko les te rol de
az mik tar da ya rar lı et ki le ri var dır. Ha fif ka ra ci ğer
ye ter siz li ği olan has ta lar da doz ayar la ma sı ge rek-
 mez fa kat or ta-ağır ye ter siz li ği olan lar da eze ti mi -
bin et ki le ri bi lin me mek te dir. Re nal ye ter siz lik
ve ya yaş lı has ta lar da doz ayar la ma sı ge rek mez. 

Yan Et ki le ri ve Kon trin di kas yon la rı: Or ta ve ya
ile ri de re ce de he pa tik ve ya re nal fonk si yon bo-
 zuk lu ğu olan has ta lar da kul la nıl ma ma lı dır. Aşı rı
du yar lı lı ğı bi li nen has ta lar da kul la nıl ma ma lı dır.
Pan top ra zo lün ha mi le lik ka te go ri si C’ dir. Ha mi -
le ler de kli nik de ne yim sı nır lı dır. An ne sü tü ne
geç me si ne iliş kin bil gi bu lun ma mak ta dır. 

Di ğer İlaç lar la et ki le şim: H2 re sep tör an ta go -
nist le ri emi li min et ki le ye bi lir.
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Kardiyovasküler acil durumların önemli bir kıs-
mında venöz damar yolunun açıklığının sağlan-
ması önem taşır. Venöz vasküler girişe bazen
teşhis (kardiyovasküler hemodinaminin bozul-
duğu durumlarda hemodinamik monitörizas-
yon), bazen de tedavi amaçlı (geçici kalp pili
takılması, kardiyopulmoner resüssitasyonda ilaç
uygulanması vs) ihtiyaç duyulur. Ancak venöz
damar yoluna ihtiyaç duyulan söz konusu klinik
tabloların çoğunda periferik venöz yoldan çok
santral bir venöz yol gereklidir. Santral venöz yo-
lun önemi ve gerekliliği aşağıda sıralanmıştır:

• Kardiyopulmoner resüssitasyon sırasında
ilaçların süratle sistemik dolaşıma geçerek et-
kilerini göstermeleri istenir. Resüssitasyon sı-
rasında periferik ekstremite venlerinden
uygulanan ilaçların sistemik dolaşıma ulaş-
maları birkaç dakikayı bulabilirken; santral
bir venden uygulanan ilaç 15-20 saniye içinde
etkisini gösterebilir.

• Periferik venöz yolun zor bulunduğu ve uzun
süre perfüzyon sıvılarının veya parenteral
beslenme tedavilerinin uygulandığı hastalar-
da santral venöz yol daha güvenli ve stabil bir
yol olarak tedavide kolaylık sağlar. Periferik
venöz giriş yerlerinin birkaç günde bir değiş-
tirilmesi gerekli iken, santral yol birkaç hafta
kullanılabilir. Ayrıca total parenteral beslen-
me için kullanılan yoğun solüsyonların ve ke-
moterapötiklerin de santral yolla verilme
zorunluluğu mevcuttur.

• Hemodinamik monitörizasyon için kullanılan
Swan-Ganz katerizasyonu veya geçici kalp pi-
linin elektrodunun yerleştirilmesi gibi işlem-
ler için de ideal venöz giriş yeri santral
venlerdir. Periferik venlerin kalibrasyonu izin
verse bile venöz valvüller sebebiyle periferik
venlerden kateterizasyon son derece güçtür.

İndikasyonları

Santral venöz yol temininin başlıca indikasyonla-
rı aşağıda sıralanmıştır: a. Periferik venlerden gi-

rişin mümkün olmadığı haller, b. Total parenteral
beslenme veya kemoterapi, c. Santral venöz ba-
sınç ve/veya pulmoner arter (veya pulmoner
“wedge”) basınç monitörizasyonu, d. Geçici kalp
pili implantasyonu ve e. Plazmaferez, ultrafil-
trasyon veya diyaliz uygulanması

Teknik
Santral venöz kanülasyonu farklı venlerden ve
farklı yöntemlerle gerçekleştirmek mümkündür.
Başlıca giriş yerleri; subklavyan ven (v. subclavi-
a), jügüler ven (v. jugularis), femoral ven (v. fe-
moralis) ve brakyal (v. brachialis) veya sefalik ven
(v. cephalica) (perkütan veya “cut-down” yolu ile)
olarak sayılabilir. Söz konusu girişlerin birbirle-
rine üstünlükleri ve dezavantajları vardır. Hangi
giriş yeri kullanılırsa kullanılsın girişim sırasında
steril ortam oluşturulmalıdır.

Subklavyan ven kanülasyonu – infraklaviküler
yaklaşım: İnfraklavikular yaklaşımla yapılan sub-
klavyan ven ponksiyonuna ilişkin teknik, algorit-
ma tarzında aşağıda sıralanmıştır:

• Hasta sırtüstü veya hafifçe Trendelenburg po-
zisyonunda ve başı hafifçe aksi istikamete ba-
kar şekilde yatırılmalıdır.

• Volüm kaybı veya düşük venöz basınç halinin
varlığında ven ponksiyonu zorlaşacağından;
hastaya hızlı izotonik solüsyonu verilmeli; bir
taraftan da ayakları hafifçe yükseltilerek ilgili
durumun işlemi olumsuz etkilemesi önlen-
melidir.

• Klavikula civarı omuz, boyun, suprasternal
alan ve koltuk altını da içine alacak şekilde an-
tiseptik solüsyon ile silinmeli daha sonra
“drape” ve steril örtü ile örtülmelidir.

• Giriş yeri klavikula alt kenarının 1/3 orta bölü-
münde, “S” şeklindeki kıvrımının dışa (late-
ral bölgeye) bakan kısmıdır. Bu bölge lokal
analjezik (%1 lidokain, 10 cc) ile önce deri altı
daha sonra klavikülanın alt yüzüne doğru da-
ha derin bölgeler infiltre edilir.
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• Anesteziğin etkisini göstermesi için 3-4 daki-
ka beklenmelidir.

• Ucuna 4-5 cc serum fizyolojik doldurulmuş 10
cc’lik enjektör takılmış “tek duvar iğnesi”, ya-
vaş bir şekilde ve devamlı olarak hafif bir ne-
gatif basınç uygulanarak klavikulanın alt
kenarını sıyırarak medial hatta doğru supras-
ternal çentik (jugulum) hedef olacak şekilde
ilerletilir. Bir el iğneyi manipüle ederken di-
ğer elin baş ve işaret parmağının sırasıyla gi-
riş yeri ve jugulumda olması iğnenin daha iyi
yönlenmesini sağlar (Şekil 21-1).

• Devamlı negatif basınç sayesinde vene girilir
girilmez venöz kan gelir; kanın koyu rengi ve
basıncın düşük olması girilen damarın ven ol-
duğunu teyid eder.

• Yanlışlıkla artere girilmesi halinde iğneyi çe-
kerek ilgili yere 5-10 dakika bası uygulanma-
lıdır. Bası uygulanmadan işlem tekrarlanmaya
çalışılırsa hem ciddi kanamalar meydana gele-
bilir, hem de oluşacak olan hematom venöz
girişi imkansız hale getirir.

• İğnenin orta hat yakınına kadar ilerlediği hal-
de herhangi bir damara girememesi duru-
munda yine negatif basınç uygulayarak
yavaşça geri çekilmelidir. İğne geri çekilirken
de ven kanülasyonu şansı vardır.

• Başarısız girişim sonrası farklı bir açı ile işlem
tekrar denenmelidir.

• İşlemin uzaması ve başarısız girişimlerin de-
vamı halinde (radyaskopi imkanı var ise) aynı
taraf kolundan verilen kontrastı görüntüleye-
rek ilgili görüntünün ponksiyona kılavuzluk
etmesi sağlanmalıdır

• Subklavyan ven ponksiyonunu takiben şırın-
ga dikkatli bir şekilde (iğneyi hareket ettirme-
den) iğneden ayrılmalı ve kısa kılavuz tel
iğnenin içinden vene ilerletilmeldir. Tel zor-
lanmadan kolaylıkla ilerlemelidir; aksi halde
tel çıkartılarak iğnenin venin içinde olup ol-
madığı kontrol edilmelidir.

• Bistüri ile giriş yerinde birkaç milimetrelik bir
kesi yapılır

• Kılavuz tel yerinde bırakılarak, kılavuz telin
üzerinden iğne geriye çekilir

• Kılavuz telin üstünden dilate edici aparatı ile
beraber kılıf (dilatör ve “sheath”) ilerletilir. Bu
işlemden önce dilatör ve kılıfın ucuna hafif bir
açı (20-40 derece) verilmesi ve tel üzerinden
kaydırırken bu açının aşağıda bakmasının
sağlanması kılıfın vena kava inferiora daha
kolay yönelmesini sağlar. Santral venin kulla-
nım amacına göre standart kılıf yerine başka
kılıf ve giriş aparatları da kullanılabilir.

Subklavyan Ven Kanülasyonu –
Supraklaviküler Yaklaşım

• Hastanın hazırlanması ve pozisyonu infrakla-
vikular yaklaşımda olduğu gibidir.

• Lokal anestezinin yapılacağı yer sterno-mas-
toid kasın klavikulaya yapıştığı yerin hemen
lateralidir; bu noktadan klavikulanın arkası-
na doğru bir düzlemde aşağıya ve mediale
doğru lokal anestezi infiltre edilir.

• Bu noktadan yapılan ponksiyonda iğnenin is-
tikameti klavikulanın arka-alt kenarına yakın
bir düzlemde yine suprastenal çentiğe doğru
olmalıdır. Bu düzlem yaklaşık olarak karşı ta-
rafın meme ucuna doğrudur (Şekil 21-2).

• Bu pozisyonda brakiosefalik arter veya sub-
klavyan arterin daha proksimal kesimi
ponksiyone edileceğinden kıvrımlı (tortüöz)
subklavyan arterlerin meydana getirdiği so-
runlardan kaçınılmış olur.

• Kılavuz tel ve kılıf yerleştirilmesi infraklavi-
kular yaklaşımda olduğu gibidir.

İnternal Jügüler Ven Kanülasyonu

• Hastanın pozisyonu subklavyan ven yaklaşı-
mına benzemekle birlikte başın karşı tarafa
yönelmesi biraz daha belirgindir.

• İnternal jügüler ven yaklaşımı kullanılacak
ise sağ taraf tercih edilmelidir. Solda jügüler
ve brakosefalik ven açısı daha fazladır; kate-

262

Şekil 21-1. Subclavian ven kanülasyonu-infraklaviküler
yaklaşım. Şekil 21-2. Subclavian ven kanülasyonu-supraklaviküler

yaklaşım.

Subklavyan
ven

Klavikula
1. kosta

Deri

Sternal çentik

Supraklavikular yaklaşım I Supraklavikular yaklaşım II



terin sağ kalpe ulaşma ihtimali sağ tarafta da-
ha fazladır.

• Jügüler vene ideal giriş yeri sterno-mastoid ka-
sın sternum ve klavikulaya yapışan başları ile
oluşan üçgenin tepesidir. Bu sebeple ilgili kasın
ve yapışma tendonlarının iyi lokalize edilmesi
büyük önem taşır (Şekil 21-3).

• İlgili nokta ve çevresi infiltre edildikten son-
ra, bu defa ince uçlu bir iğne ile yukarıdan
aşağıda ve hafif laterale doğru bir doğrultuda
ve deriye 30-40 derece bir açı ile ponksiyon ya-
pılır. İğnenin doğrultusu genellikle aynı tara-
fın meme ucunu işaret eder. Bu sırada diğer
elle venin medialinde seyreden karotis arterin
palpe edilmesi hem lokalizasyon, hem de arte-
re girişin önlenmesi için faydalıdır.

• İnce uçlu iğne ile ven lokalize edildikten son-
ra bu defa Seldinger iğnesi ile jügüler vene gi-
rilir; kılavuz tel ile kılıf yerleştirme tekniği
subklavyan ven girişinden farklı değildir.

Femoral Ven Kanülasyonu

• Diğer santral venöz girişlerdeki sterilizasyon
şartları oluşturulmalıdır.

• İnguinal ligament belirlenmeli ve ligamentin
medial tarafındaki femoral arter nabzı alınma-
lıdır.

• Femoral vene giriş yeri ligamentin 1-2 cm ka-
dar aşağısında ve femoral arterin 1 cm kadar
medialinden olmalıdır.

• Bu bölgeye lokal anestezi uygulandıktan son-
ra; tek duvar iğnesi yukarıda tanımlanan
ponksiyon noktasından deriye 30-40 derece
açıyla ve hafifçe mediale doğru yönlendirile-
rek femoral vene girilmeye çalışılmalıdır. Di-
ğer santral ven girişlerindeki gibi devamlı
negatif basınç uygulanması ve koyu renkli,
düşük basınçlı kanın aspirasyonu ile ven giri-
şinin teyidi gereklidir.

• Arter basıncının ve oksijen satürasyonun dü-
şük olduğu durumlar aldatıcı olabileceğinden
–imkan var ise- radyoskopi ile kılavuz telin

seyrine bakılarak femoral ven girişi teyid edil-
melidir. Vene girildikten sonra Seldinger tek-
niği ile –yukarıdaki venöz girişimlerde
olduğu gibi- kılıf yerleştirilir.

• Yanlışlıkla arter girilmesi halinde subklavyan
ven girişinde tarif edilen tedbirler uygulan-
malıdır.

Brakial veya Sefalik Ven Kanülasyonu

Santral venlere bazen periferik venler vasıyasıyla
da ulaşmak tercih edilebilir. Perkütan periferik ve-
nöz giriş çocuklar ve periferik venlerinin obezite ve-
ya diğer sebeplerle bulunması zor olmayan hastalar
için kolaylıkla giriş yolu sağlandığı ve ileri düzey-
de bir beceri gerektirmeyen, ciddi komplikasyonu
olmayan işlemlerdir. Bununla birlikte perkütan pe-
riferik venöz yollar sadece kısa süreli (birkaç gün)
kullanım için uygundur; uzun süreli beslenme so-
lüsyonları ve kemoterapi uygulamaları için kulla-
nılamazlar. Uzun süreli parenteral tedavide de
birkaç günde bir giriş yerinin değiştirilmesi gerekir.
Ayrıca periferde giriş yerinin stabilizasyonu da
güçtür. Cerrahi “cut-down” tekniği ile periferik ven-
lere giriş yapıldığında ise bu venleri daha uzun sü-
reli kullanmak ve sağ kalp kateterizasyonu yapmak
mümkündür; ancak bu durumda da kateterlerin
sağ kalbe ilerlemesinin ven valvülleri sebebiyle güç
olduğu unutulmamalıdır.

Santral Venöz Giriş Yerlerinin
Karşılaştırılması ve Komplikasyonlar

Periferik venlerden giriş, emin bir yol olmakla bir-
likte –cut-down- tekniği kullanılsa bile (özellikle
radyoskopinin yokluğunda) sağ kalbe ulaşılması-
nın zorluğu ve stabilizasyonun güçlüğü sebebiyle
sık tercih edilen bir giriş yolu değildir.

Femoral ven girişi acil durumlarda (özellikle
kateterizasyon laboratuarında) hızlı girişi müm-
kün kılması ve sağ kalbe nisbeten kolay ulaşılma-
sı gibi üstünlükler taşısa da, hastanın mobilitesinin
kısıtlanması ve infeksiyon riskinin artması gibi cid-
di sakıncalar taşır. Özellikle uzun süreli kullanım-
lar için uygun bir giriş yeri değildir. Femoral
girişin infeksiyon dışındaki diğer komplikasyon-
ları yanlışlıkla artere girildiğinde (özellikle yeterli
kompresyon yapılmaz ise) arteriovenöz fistül ve
venöz tromboz gelişmesidir.

Özellikle sağ taraftan uygulandığında sağ kalbe
giriş kolaylığı sağlayan jügüler ven kanülasyonu-
nun ise başlıca dezavantajı hastanın baş hareketle-
rinin kısmen kısıtlanmasıdır. Jügüler ven girişinin
başlıca komplikasyonu karotis arterinin ponksiyo-
nudur; buna mukabil pnömotoraks riski –özellikle
subklavyan giriş ile karşılaştırıldığında- çok düşük
orandadır.

Subklavyan ven girişi en sık kullanılan santral
venöz giriş yollarından biridir. Bu girişte en sık
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rastlanan sorun venin bulunamaması ve kılavuz
telin ilerlemesindeki güçlüktür. Bu durumda rad-
yoskopi ve periferik venden verilen kontrast ile
kılavuzluğun sağlanması ile hastaların tamamına
yakınında venöz giriş mümkün olur. Subklaviyan
venöz girişin en önemli komplikasyonu % 1-2
oranında rastlanan “pnömotoraks”dır. Bu sebep-
le diğer taraf akciğerinde ciddi hasar var ise –ha-
yati sonuçlara yol açabileceğinden-subklavyan
giriş yolu kullanılmamalıdır. Bazal plevral efüzy-
onlar şeklinde ortaya çıkan “hemotoraks” genel-
likle ciddi bir sorun oluşturmadan müteakip gün
ve haftalar içinde rezorbe olur. Ancak bu hasta-
larda hemogram takibi yapılmalı ve sıvının artıp
artmadığı gözlenmelidir. Subklavyan arterin yan-
lışlıkla ponksiyone edilmesi –hastada kanama di-
yatezinin olmaması ve yeterli süre bası yapılması
halinde- genellikle ciddi bir sorun oluşturmaz;
ancak artere dilatatörün uygulanması durumun-
da ciddi kanama meydana gelebilir.

Femoral giriş yerinde daha fazla olmak üzere
tüm venöz giriş yerleri için infeksiyon ve trom-

boflebit riski vardır; bu sebeple giriş yerlerinin te-
mizliğine azami riayet edilmeli, steril gazlarla ka-
patılmalı ve her gün antiseptiklerle pansuman
yapılmalıdır. Santral venöz giriş yerinden ilerle-
tilen kılıf, kateter vs gibi yabancı cisimlerin da-
marda kalış süreleri uzadıkça damar içi
infeksiyonu, trombozu hatta sepsis riskinin arttı-
ğı unutulmamalıdır.
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Geçici kalp pili implantasyonu başlıca sempto-
matik ve ilaç tedavisine cevapsız bradiaritmilerin
tedavisinde sıkça kullanılan bir tedavi yöntemi-
dir. Kalp cerrahisine maruz kalan hastaların
önemli bir kısmında profilaktik veya tedavi amaç-
lı olarak epikardiyal “lead” vasıtasıyla uygulanan
geçici kalp pili tedavisinin teknik ayrıntıları bu
bölümün kapsamı dışındadır.

Geçici Kalp Pili İndikasyonları

Semptomatik bradikardiler yanında geçici kalp
pili profilaktik amaçla da uygulanabilir. Ayrıca
söz konusu tedavinin “torsades de pointes” gibi
bradikardiye bağlı ventriküler taşi-aritmilerin
profilaksisi ve tedavisinde de yeri mevcuttur. Ge-
çici “pacing” uygulaması non-invazif olarak gö-
ğüse temas ettirilen kaşıklar (“patch”) vasıtasıyla
(transkütan geçici “pacing”) de yapılabilir; ancak
bu yöntem ağrılı olduğu için istisnai durumlarda
ve kısa sürelerle uygulanmaya müsaittir. Tablo
22-1’de geçici kalp pili implantasyonunun indi-
kasyonları görülmektedir.

Geçici kalp pili uygulamasında birkaç hususu dik-
kate almalıdır. Yavaş gelişen ve hastanın zaman
içinde bradikardiye uyum gösterdiği (oldukça dü-
şük hızlarda olsa bile) atriyoventriküler (AV) tam
blok ve diğer bradiaritmik durumlar hemodina-
miyi bozmuyorlarsa ve zeminde akut bir patoloji
(miyokard infarktüsü vs) söz konusu değilse geçi-
ci kalp pili indikasyonu yoktur. Özellikle sağ ven-
trikül miyokard infarktüsü ve/veya akut iskemik
menşeli konjestif kalp yetersizliği zemininde ge-
lişen ciddi AV ileti bozukluklarında hemodinami-
nin ancak iki odacıklı “pacing” ile düzeltilebileceği
unutulmamalı; dolayısıyla bu durumlarda iki oda-
cıklı transvenöz geçici “pacng” yapılmalıdır.

Teknik

Transvenöz geçici kalp pili implantasyonu işle-
minin tekniğine geçmeden önce, söz konusu iş-
lem ile ilgili temel ilkeler bilinmelidir:

• Tam bir steril ortamın sağlanması gereklidir.
Sadece eldivenlerin steril olması kesinlikle ye-
terli değildir.
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• Asistoli
• Atropine cevap vermeyen semptomatik bradikardi
• Semptomatik İkinci ve üçüncü derece AV blok
• Akut miyokard infarktüsü sırasındaki bradiaritmiler ve ileti bozuklukları

- Asistoli (Sınıf I)
- Atropine cevapsız sinüs bradikardisi (Sınıf I)
- İkinci veya üçüncü derecede Mobitz tip II AV blok & (Sınıf I)
- Bilateral dal bloku (alterne eden dal bloku) (Sınıf I)
- Birinci derece veya ikinci derece AV blokun dal bloku veya bifasiküler blok zemininde gelişmesi (sınıf IIa)
- Yeni gelişen dal bloku veya bifasiküler blok (Sınıf IIb)

• Sol dal bloklu hastada sağ kalp kateterizasyonu
• Kalp piline tam bağımlı hastada kalp pili replasmanı sırasında
• Bradikardiye bağlı ventriküler taşi-aritmilerin “torsade de pointes” vb “overdrive pacing” ile önlenmesi
• Sıkça tekrarlayan semptomatik ve ilaca cevapsız supraventriküler ve ventriküler taşikardili hastalarda programlı uya-

rılarla aritmiyi durdurmak amacıyla

&: AV blok özellikle hemodinamiyi bozuyorsa hem atriyum, hem de ventrikülde “pacing” yapılmalı

Tablo 22-1. Geçici Kalp Pili İndikasyonları (AHA/ACC Kılavuzu)
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• Geçici kalp pili kalıcı jeneratörün takılmasının
planlandığı yerin –kalıcı jeneratör lokalizas-
yonunun temiz kalması amacıyla- karşısına
yerleştirilmelidir.

• Geçici kalp pili takılacak hastada hiperkoagü-
lasyon hali (trombolitik tedavi, antikoagülan
tedavi, hemofili vs) mevcut ise subklavyan
yaklaşım genellikle uygun değildir. Bu du-
rumda muhtemel bir kanamanın görülebile-
ceği ve rahatlıkla bası yapılabilecek giriş
lokalizasyonları seçilmelidir.

• Hiperkoagülasyon halinin olduğu, transvenöz
girişin bu ve/veya diğer sebeplerle güçlük ar-
zettiği hastalarda özellikle profilaktik amaçla
“pacing”e ihtiyaç duyuluyorsa, geçici kalp pi-
li uygulamasının transkutan yolla olması uy-
gun olabilir.

Subklavyan ven (bazı istisnalar dışında) ge-
nellikle tercih edilen giriş yeridir. Transvenöz ge-

çici “pacing” ünitesi farklı özelliklerde geçici “pa-
cing” elektrodları ile bu elektrodların proksimal
ucuna bağlanan bir eksternal jeneratörden oluşur
(Şekil 22-1).

Sert elektrodların manüplasyonu kolay olmak-
la birlikte perforasyon riskleri daha fazladır. Buna
karşılık manüplasyonu daha zor olan yumuşak
elektrodlarda perforasyon veya vasküler hasar ris-
ki daha azdır. “Pacing” elektrodlarının bir kısmı-
nın ucunda sağ ventriküler girişi kolaylaştırmak
amacıyla (pulmoner “wedge” kateterleri gibi) ba-
lon vardır. Geçici “pacing” kateterlerin çoğunun
son 4-5 cm’lik kısmında hafif bir kıvrım mevcuttur.
Giriş yeri sağ subklavyan ven ise; kateter kılıf vası-
tasıyla söz konusu eğimin açıklığı –subklavyan ve
vena kava inferior arasındaki açıya uyacak şekil-
de- sağa doğru olacak biçimde ilerletilir. Sağ atri-
yum hizasında kateter saatin aksi yönünde 180
derece çevrilerek ucunun sağ ventriküle doğru yö-
nelmesi sağlanır ve bu pozisyonda triküspid kapa-
ğı geçmek için ileriye doğru itilir. Triküspid
kapağın herhangi bir şekilde geçilememesi (genel-
likle organik veya fonksiyonel triküspid kapak has-
talığında) durumunda kateterin ucu sağ atriyumun
lateral duvarına temas ettirilerek kıvrım artırılır ve
kateterin ucu bu pozisyonda sağ ventrikül apeksi-
ne doğru yönlendirilir. Sağ ventriküler girildikten
sonra kateterin ucunun aşağıya doğru yönlendiril-
mesi ile geçici “pacing” için en uygun lokalizasyon
olan olan sağ ventrikül apeksine ulaşılır. Söz konu-
su manipülasyonların radyoskopi altında yapılma-
sı tercih edilen güvenilir yöntemdir. Ancak bazen
işlemin aciliyeti, çoğu zaman da radyoskopi imka-
nının o sırada olmaması sebepiyle seyrek olmaya-
rak geçici kalp pilinin elektrodu radyoskopi
kılavuzluğu olmadan yapılmak durumundadır. Bu
durumda yapılan manüplasyonların ve diğer kıla-
vuz parametrelerinin önemi daha da artar. Elektro-
dun atriyumda manipülasyonları sırasında
supraventriküler, ventriküldeki manipülasyonları
sırasında ise ventriküler erken vuruların görülme-
si lokalizasyonun belirlenmesinde yardımcı olabi-
lir. Diğer yandan kateter ile algılama (“sensing”)
modunda manipülasyon yapılıyor ise atriyumda
iken “P” dalgalarını, ventrikülde iken “QRS” kom-
plekslerini algılayacaktır; hastada tam AV blok var-
lığında bu yöntem de lokalizasyona yardımcı
olabilir. Elektrodun uygun yere (sağ ventrikül
apeksi veya sağ ventrikül apeksine ulaşılamıyorsa
sağ ventrikülde telin stabil kaldığı ve eşiklerin uy-
gun olduğu diğer lokalizasyonlar) konulduktan
sonra “pacing” eşiği ölçülür. Ölçümler “pacing” hı-
zı hastanın kalp hızının en az 10 vuru/dk üzerinde
veya –hastanın kalp hızı çok düşük ise- 60-70/dk
hız ile gerçekleştirilir. Geçici jeneratörün “pacing”
amplitüdü 4-5 V’dan tedricen aşağıya doğru inilir.
Ventrikül için eşik değerinin 1 V’un altı (acil du-
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rumlarda <1.5 V) kabul edilebilir. Geçici atriyal kalp
pili elektrodları genellikle önceden “J” şeklinde kıv-
rımlıdır. Atriyum hizasında kateter ucunun sola ve
kranyal yöne bakması sağlandıktan sonra uç kıs-
mının sağ atriyal apendikse takılması için yavaşça
yukarıya doğru çekilir; atriyal elektrodun atriyu-
mun kontraksiyonuyla tipik ondülan hareketi yerin
uygun olduğunu teyid eder. Atriyum için eşik de-
ğerin 1.5 V altında olması acil şartlarda yeterlidir.
Jeneratörün “pacing” değeri (veya değerleri) bulu-
nan eşik değerinin (veya değerlerinin) en az üç mis-
line ayarlanır. Elektrodlar deriye ve kılıfa ayrı ayrı
dikişlerle bağlanır; kılıf da ayrı bir dikiş ile deriye
dikilir. İşlem radyoskopi altında yapılmamış ise
skopi veya akciğer grafisi imkanının olduğu en er-
ken zamanda elektrod yerlerinin kontrolü gerekli-
dir. “Pacing” eşiklerinin günde bir veya iki defa
kontrolü uygundur. Elektrodun yerinden oynama-
ması için özellikle ilk saatler ve günlerde hastanın
hareketleri kısıtlanmalıdır. Geçici pil jeneratörünün
içindeki pillerin yeni olmasına dikkat edilmelidir.
Hasta antibiyotik korumasında olmalı ve her gün
venöz giriş yerinin pansumanı yapılmalıdır. Geçi-

ci “pacing” ihtiyacının bir haftadan fazla olması du-
rumunda - kılıf da dahil olmak üzere – sistem yeni-
lenmelidir.

Kaynaklar

1. Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et. al.
ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients
with ST-elevation Myocardial Infarction: A Report of the
American College of Cardiology/American Heart Asso-
ciation Task Force on Practice Guidelines (Committee to
Revise the 1999 Guidelines for the Management of Pati-
ents With Acute Myocardial Infarction). 2004. Available
at www.acc.org/clinical/guidelines/stemi/index.pdf.

2. Davies CH, Ferguson. Practical Procedures. In: Cardi-
ovascular Emergencies. Eds: Davies C, Bashir Y. BMJ
Books, London. 2001; pp: 342-348.

3. Ferguson J, Channon KM, Bashir Y. Syncope, Brad-
yarrhythmias and Temporary Cardiac Pacing. In: Car-
diovascular Emergencies. Eds: Davies C, Bashir Y. BMJ
Books, London. 2001; pp: 284-308.

4. Van de Werf F, Ardissino D, Betriu A, Management of
acute myocardial infarction in patients presenting with
ST-segment elevation. The Task Force on the Manage-
ment of Acute Myocardial Infarction of the European
Society of Cardiology, Eur Heart J 2003; 24: 28-66.

267





269

Elektrik şokunun hızla kalp üzerine gönderilmesi
kalp içerisindeki reentran devreyi oluşturan alanın
depolarize olmasını sağlar. “Kardiyoversiyon” elektrik-
sel enerjinin QRS kompleksi ile senkronize olarak ve-
rilmesi işlemidir. “Defibrilasyon” ise kardiyak siklusta
herhangi bir zamanlama yapılmaksızın (asenkron)
enerjinin verilmesi işlemidir. Aritmilerin elektroşok
ile tedavisinde DC akım (doğru akım) kullanılır. DC
akım, alternatif akıma göre miyokarda daha az hara-
biyet vermektedir.

Hayatı tehdit eden ve ani kalp ölümüne neden
olan aritmilerin en önemlileri ventriküler fibrilasyon
ve nabızsız ventriküler taşikardidir. Nabızsız ventri-
küler taşikardi ve ventriküler fibrilasyonun tedavisi
defibrilasyondur.

Defibrilatör cihazları, doğru akım sağlayan bir
güç kaynağı, istenilen enerji düzeyine şarj edilebilen
bir kapasitör ve elektrik akımını vücuda ileten pedal-
lardan oluşur (Şekil 23-1). Defibrilatörler monofazik
ve bifazik özellikte olmaktadır. Monofazik defibrila-
törler sadece tek yönlü elektrik akımı sağlamaktadır.
İlk verilen enerji miktarı ile aritmi düzelmezse ikinci
denemede verilen enerji miktarı artırılmalıdır (kade-
meli olarak 200-300-360 Joule). Bifazik defibrilatörler
ise önce pozitif ardından negatif yönde elektriksel
akım sağladığı için daha etkin bir defibrilasyon sağ-
lar. Defibrilasyon eşiği monofazik dalgalara göre da-
ha düşüktür. Genelde 150-200 Joule ile başarılı

defibrilasyon sağlanabilir. Başarılı defibrilasyon için
gerekli enerji miktarı bifazik defibrilatörler ile daha
düşük olduğundan defibrilasyona bağlı miyokardi-
yal komplikasyonlar da daha azdır. Bifazik defibrila-
törlerin diğer bir avantajı kapasitörleri daha küçük
olduğu için daha kolay taşınabilmektedir.

Teknik

Kardiyoversiyon öncesi hastanın ritm bozukluğu-
nun devam ettiği EKG ile teyid edilmelidir. Hasta 6-
12 saat aç olmalıdır. Kan gazları, pH ve elektrolit
değerleri normal bulunmalıdır. Elektif kardiyover-
siyon için digitalis intoksikasyonun belirtilerinin
geçmesi beklenmelidir. Atriyal fibrilasyonlu hasta-
larda birkaç gün öncesinden başlanan anti-aritmik
ilaçlar (ibutilide, amiodarone, sotalol), hem kardi-
yoversiyon başarısını arttırır, hem de erken nüksü
önleyebilir.

Defibrilasyon esnasında vücuda dışarıdan veri-
len elektrik enerjisinin ancak % 4’ü miyokarda ulaş-
maktadır. Deri, derialtı dokusu, göğüs duvarı ve
akciğerlerden kaynaklanan transtorasik impedans
nedeniyle dışarıdan verilen elektriksel uyarının tü-
mü kalbe ulaşmamaktadır. Kalbe ulaşan elektrik
enerjisinin oranı; pedalların büyüklüğü, pedallar
arasındaki uzaklık, pedallara uygulanan baskı, pe-
dallar ile deri arasındaki iletkenlik, defibrilasyonun
uygulandığı solunum fazı, hastanın metabolik du-
rumu, miyokard iskemisinin derecesi, kullanılan an-
ti-aritmik ajanlar, önceden uygulanan şokların sayısı
ve aradaki süre gibi faktörlerden etkilenmektedir.
Başarılı bir defibrilasyon için işlem öncesi bazı ön-
lemler alınmalıdır. Pedalların konulacağı yere ilet-
ken jel sürülmelidir. Kaşıkların büyüklüğü >50 cm2

olmalıdır. İşlem sırasında pedallar göğüs duvarına
kuvvetli bir şekilde bastırılmalı ve solunumun eks-
piryum fazında yapılmalıdır. Tekrarlayan defibri-
lasyonlarda ilk uygulanan şoklar transtorasik
impedansı azalttığından dolayı şoklar arasındaki sü-
re mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

Defibrilasyonun başarısı açısından en önemli
noktalardan biri de pedalların doğru yerleştirilme-
sidir. Pedalların klasik olarak yerleştirildiği antero-
lateral yerleşimde; sternal pedal sağ klavikula altına

KARDİYOVERSİYON ve
DEFİBRİLASYON

Uzm. Dr. Ali Elitok, Prof. Dr. Kâmil Adalet

Şekil 23-1. Defibrilatör Cihazı

23



sağ üst sternal kenara, apeks pedalı ise 5. İnterkos-
tal aralık ile mid klaviküler hattın kesiştiği noktaya
konulur. Defibrilatör pedalları uygun pozisyona
yerleştirilmediği veya birbirine çok yakın tutulduğu
taktirde pedallar arasında oluşan elektriksel ark mi-
yokard dokusuna yeterince ulaşamayacağından do-
layı işlemin başarı şansı oldukça azalacaktır.
Antero-lateral pozisyonda yapılan defibrilasyonla-
rın başarısız olduğu durumlarda antero-posterior
konumda defibrilasyon denenebilir. Antero-posteri-
or pozisyonda akım verilmesi daha etkili olabilir. Bu
tip defibrilasyonda ön pedal sağ sternal kenara, ar-
ka pedal ise hastanın gövdesi sağa döndürülerek sol
skapula arkasına yerleştirilir. Defibrilasyonu uygu-
layan kişinin işlem sırasında pedallar dışında hiçbir
şeye dokunmaması gerekir. Pedalların havada değil,
hastanın göğsünde şarj edilmesine dikkat edilmeli-
dir. Pedal yerine aynı pozisyonlarda kendiliğinden
yapışan pedler de kullanılabilir (Şekil 23-2).

Hemodinamisi bozulmuş veya bilinç kaybı olan
hastalarda elektroşok tedavisi acilen yapılmalıdır.
Bilinci yerinde olan ve hemodinamisi stabil olan
hastalara müdahale etmeden önce sedasyon uygu-
lanmalıdır. Bu amaçla methohexital (kısa etkili bar-
biturat), propofol (sedatif) ve diazepam veya
midozolam (amnestik ilaçlar) kullanılabilir. Hava
yolu ve İV giriş yolu hazır olmalıdır. Pulse oksimet-
ri, EKG ve kan basıncı yakından takip edilmelidir.
Ayrıca işlemin yapılacağı ortamda resüssitasyon
için gerekli tüm cihazlar, malzemeler ve ilaçlar ha-
zır olmalıdır. Mümkün olan her durumda işlem
anestezist ile birlikte uygulanmalıdır. Kardiyover-
siyondan 5-10 dak önce nasal yolla veya maske ile
O2 inhalasyonu başlanmalı ve işlemden sonra hasta
uyanana kadar devam edilmelidir.

Kardiyoversiyonda hastaya verilecek elektrik akı-
mı hastanın QRS kompleksi ile senkron verilir. Nor-
mal kalp siklusunda T dalgasının üzerine denk gelen
20-30 milisaniyelik hassas bir dönem vardır. Bu dö-
nemde gelecek olan bir elektriksel uyarı (R on T) var
olan düzenli ritmi ventrikül fibrilasyonuna çevirebi-
lir. Kardiyoversiyondaki senkronizasyonun amacı
uyarıyı T dalgasının üzerindeki hassas dönemde ver-
memektir. T dalgasından uzak durmak için QRS

kompleksi hedeflenir. Defibrilatörün senkronizasyo-
nu yapabilmesi için cihazın elektrodlar ile hastaya
bağlı halde olması ve senkronizasyon tuşunun aktif
hale getirilmesi gerekir. Hastaya defibrilasyon yapı-
lacaksa cihazın senkronizasyon ayarının aktif hale ge-
tirilmesine gerek yoktur.

Değişik taşiaritmilerde kardiyoversiyon için kul-
lanılması gereken monofazik ve bifazik defibrilas-
yon cihazları ile kullanılması enerji miktarları Tablo
23-1’de görülmektedir. Minimal de olsa şoka bağlı
miyokard hasarı oluşabileceği ve hasar miktarı veri-
len enerji ile bağlı olduğu için etkin olması muhte-
mel en düşük dozla kardiyoversiyona başlanmalı ve
gerekirse kademeli olarak arttırılmalıdır.

Pediyatrik yaş grubunda 4 Joule/kg ile kardiyo-
versiyon uygulanır. Hamilelikte tüm trimester dö-
nemlerinde kardiyoversiyon uygulanabilir.

Kalıcı kalp pili ve intrakardiyak defibrilatörü olan
hastalarda kardiyoversiyon uygulanırken pedalların
pil bataryasından en az 15 cm uzaklığa yerleştirilme-
si gerekir. Kardiyoversiyon sonrası hastanın solunum
ve dolaşımı kontrol edilmeli ve elektrokardiyogram
çekilmelidir.

İnternal Kardiyoversiyon

İleri derecede obez ya da obstrüktif akciğer hastalığı
bulunan atriyal fibrilasyonlu hastalarda eksternal kar-
diyoversiyon etkisiz olma ihtimali daha yüksektir. Bu
takdirde kalp içerisine (lateral sağ atriyum ve koroner
sinus) yerleştirilen multipl büyük elektrodları bulu-
nan kateterler vasıtasıyla internal kardiyoversiyon da
denenebilir. Bu suretle 2-15 Joule enerji verilerek has-
taların % 90’ında sinus ritmi sağlanabilir.

İndikasyonları

Supraventriküler veya ventriküler taşikardi hipotan-
siyon, konjestif kalp yetersizliği ve angina pektorise
yol açıyor ve taşiaritminin ilaçla kısa sürede düzel-
mesi beklenmiyorsa mümkün olan her durumda
kardiyoversiyon uygulanmalıdır. WPW sendromlu
hastalarda hızlı ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon
geliştiğinde de en uygun tedavi yaklaşımı kardiyo-
versiyon olacaktır. Başarılı kardiyoversiyon sonra-
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sında hemen daima hemodinamik veriler süratle
düzelecektir. Aksi halde emboli veya anestezi ilaç-
larınının miyokarda toksik etkileri gibi komplikas-
yonlar düşünülmelidir. Hemodinamik olarak tolere
edilebilen taşikardilerde önce vagal manevralar, et-
kili olmaz ise anti-aritmik ilaçlar (adenosine, vera-
pamil, ibutilide vb) denenmeli, son seçenek olarak
kardiyoversiyon düşünülmelidir.

Kardiyoversiyon reentri mekanizması olan arit-
milerde uygulanır. Otomatisite artışına bağlı aritmi-
lerde (otomatik atriyal taşikardi, ektopik kavşak
taşikardisi, akselere idiyoventriküler ritm, nadir
ventriküler taşikardi formları) uygulanmaz. Bu taşi-
aritmilerde kardiyoversiyon ile taşikardi sonlansa
bile birkaç saniye içerisinde yeniden başlar. Taşi-
aritminin tipine bağlı olarak kardioversiyon başarı-
sı % 75-95 arasında değişir.

Kardiyoversiyon aşağıdaki taşiaritmilerde kul-
lanılır:

• Atriyal fibrilasyon
• Atriyal flutter
• Atriyal taşikardi
• Atriyoventriküler nodal reentran taşikardi
• Preeksitasyon sendromlarındaki reentran taşikar-

diler
• Hemodinamik açıdan stabil ventriküler taşi-

kardi

Kontrindikasyonları

Aşağıdaki durumlarda kardiyoversiyon kontindi-
kedir:

• Atriyal trombüs varlığı
• Otomatisite artışına bağlı taşikardiler (multifo-

kal atriyal taşikardi gibi)
• Dijital intoksikasyonu
• Elektrolit bozuklukları

Uzun süreli (>48 saat) atriyal fibrilasyonlu hasta-
larda kardiyoversiyon öncesi yeterli antikoagülan te-
davi verilmemiş ise arteriyel emboli riski yüksektir.
Uygun antikoagülan tedavi ile emboli riski düşüktür.

Kardiyoversiyon sonrası atriyal ve ventriküler
ekstrasistoller görülebilir. İleti sistemi hastalığı var-

lığında kardiyoversiyon sonrası ciddi bradikardi ve
asistoli görülebilir. İşleme bağlı deri yanıkları geli-
şebilir, jel kullanımı ve yeterli bası uygulanması ya-
nık riskini azaltır. Aşırı sedasyon kardiyoversiyon
sonrası solunum depresyonuna yol açabilir. İşlem
sonrası geçici olarak EKG’de ST segment elevasyo-
nu, troponin ve CK-MB düzeyinde hafif artış görü-
lebilir.
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Taşikardi Türü Monofazik Bifazik

Nabızsız ventriküler taşikardi ve • İlk şok maksimum 360 Joule • İlk şok 150 (200) Joule
ventriküler fibrilasyon

Atriyal Fibrilasyon • İlk şok (100) 200 Joule • İlk şok 50 (25) Joule
• Sonrakiler 300, 360 Joule • Sonrakiler 120, 150, 170 Joule

Atriyal Flutter • İlk şok 50 Joule • İlk şok 25 Joule
• Sonrakiler 100, 150 Joule • Sonrakiler 50, 75 Joule

Diğer Supraventriküler taşikardiler • İlk şok 50 Joule • İlk şok 25 Joule
• Sonrakiler 100, 150 Joule • Sonrakiler 50, 75 Joule

Hemodinamik açıdan stabil ventriküler • İlk şok 50 (25) Joule • İlk şok 25 Joule
taşikardi • Sonrakiler 100, 150, 200 Joule • Sonrakiler 50, 75, 100 Joule

Tablo 23-1. Değişik Taşiaritmilerde Kardiyoversiyon İçin Kullanılması Gereken Enerji Miktarları





Perikardiyosentez, perikard yaprakçıları arasın-
da biriken sıvının tanısal veya tedavi amaçlı ola-
rak boşaltılması işlemidir. Bu işlemin sıklıkla
genel anestezi uygulanmadan veya açık cerrahi
bir prosedür gerektirmeden yapılabilmesinden
dolayı uygulama perkütan perikardiyosentez ve-
ya kapalı perikardiyosentez olarak da adlandırıl-
maktadır.

Teknik

Kardiyoloji alanında birçok karmaşık girişimsel te-
davi yöntemleri kullanılmasına rağmen perikardi-
yosentezin uygulama tekniği ve indikasyonları ilk
yapıldığı 19.yy’dan beri pek az değişmiştir. Gele-
neksel olarak perikardiyosentez işlemi ksifoid altı
bölgeden bir iğne yardımıyla yapılmakla beraber
ekokardiyografinin kullanıma girmesi sonrasında
değişik uygulama teknikleri tanımlanmıştır. Gü-
nümüzde perikardiyosentez işlemleri iğnenin cil-
de giriş noktalarına göre ksifoid altı, parasternal ve
apikal bölgelerden yapılmaktadır. Ayrıca işlem,
merkezlerin tecrübelerine göre ekokardiyografi
veya fluoroskopi eşliğinde yapılabilmektedir. Sol
parasternal ve apikal perikardiyosentez yöntemle-
ri sıklıkla ekokardiyografi kılavuzluğu gerektiren
yöntemlerdir.

Hangi yöntem tercih edilirse edilsin perikardi-
yosentez işlemi uygulanırken uyulması gereken
bazı genel kurallar vardır. Perikardiyosentez işlemi
acil durumlar dışında tercihen kateter laboratu-
arında uygulanmalıdır. İşlem öncesi ekokardi-
yografik inceleme mutlaka yapılmalıdır.
Ekokardiyografi efüzyonun muhtemel sebepleri
hakkında bilgi sağlayabilir ve perikardiyosentezin
kontrindike olduğu bazı durumların (akut aort dis-
seksiyonu) saptanmasında oldukça faydalı olabilir.
Ayrıca ayrıntılı bir ekokardiyografik incelemenin
sıvının miktarı ve lokalizasyonu ilgili ortaya koya-
cağı veriler, uygun ponksiyon bölgesinin saptan-
ması konusunda da yardımcı olacaktır. Hastanın
vital bulguları monitörize edilmelidir. Tamponadı
olan hastalarda Swan-Ganz balon kateteri ile inva-

zif hemodinamik izlem yapılmasının faydalı olabi-
leceği ve sıvı aspirasyonu sonrası hemodinamik
düzelmenin gözlemlenebileceği belirtilse de acil
şartlarda perikardiyosentezi geciktirebileceği için
rutin uygulanması önerilmemektedir.

Hasta yarı oturur (45°) pozisyonda iken ponk-
siyon yapılmalıdır. Ancak apikal bölgeden yapı-
lan ponksiyonlarda hastanın sol dekübitis
pozisyonda yatırılması effüzyonun apekse doğru
toplanmasını sağlayabilir.

İşlem süresince sterilite kurallarına tam olarak
uyulmalıdır. Perikardiyosentez seti Şekil 24-1’de
görülmektedir. Ponksiyon yapılacak cilt bölgesi-
ne % 2 xylocain ile lokal anestezi uygulanır. Terci-
hen 18 G iğne ile ponksiyon yapılır. Perikard sıvısı
aspire edilene kadar arkasına salin veya lokal
anestezik çekilmiş iğne kontrollü olarak ilerletilir.
Eğer enjektöre lokal anestezik çekildiyse perikard
sıvısı aspire edilene kadar, geçilen dokulara 1–2
ml anestezik madde injekte edilerek iğne ilerleti-
lir. Perikard sıvısı gelince iğnenin ilerletilmesi dur-
durulur. Daha sonra kılavuz tel iğne içerisinden
perikard boşluğu içine sokulur, iğne geri çekilir,
bu kez sheat-dilatatör tel kılavuzluğunda perikard
boşluğuna dikkatlice ilerletilir, dilatatör geri çeki-
lir ve perikard boşluğu içindeki sıvı serum
fizyolojik ile yıkanır. Sheat’in yan musluğu vası-
tasıyla istendiği kadar sıvı boşaltılır.

Sub-ksifoidal Yaklaşım (Şekil 24-2): Ksifoid al-
tından yapılan perikardiyosentez işlemi klinik
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Şekil 24-1. Perikardiyosentez seti.
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uygulamada en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu
yöntemde iğne ksifoid ve sol kosta alt kenarının
arasından 45° açıyla sol omza doğru yönlendirilir
ve perikard sıvısı aspire edilene kadar ilerletilir.
Bu yöntemde iğne diyafram üzerinden perikard
boşluğuna girer ve plevra yaralanması riski ol-
dukça düşüktür. Ksifoid altı yöntemin avantajla-
rı acil durumlarda ekokardiyografi veya
fluoroskopi olmadan uygulanabilmesi ve akciğer
yaralanması riskinin düşük olmasıdır. Bu sebep-
le acil perikardiyosentez gerektiren durumlarda
eğer körlemesine ponksiyon yapılacak ise ksifo-
id altı yöntemin tercih edilmesi akıllıca olacaktır.
Ancak diğer yöntemler ile karşılaştırıldığında ksi-
foid altı ponksiyonun komplikasyonlara daha
açık olduğu belirtilmektedir. Ksifoidin sternu-
mun arka yüzüyle eklem yapması sebebiyle özel-
likle obez hastalarda palpasyon güç olabilir ve
ponksiyon alanı doğru saptanamayabilir. Yakın
komşuluk sebebiyle karaciğer kapsülü hasar gö-
rebilir, mide ve kolon yaralanmaları gelişebilir.
Sağ koroner arterin distal ve akut marjinal dalla-
rı ve sağ atrium yaralanmaları ksifoid altı ponksi-
yonun diğer komplikasyonlarıdır. Ayrıca
posterior veya lateral yerleşimli efüzyonlarda ksi-
foid altı perikardiyosentez başarısız olabilmekte-
dir. Bu olgularda diğer ponksiyon yöntemlerinin
uygulanması veya cerrahi drenajın tercih edilme-
si uygun olacaktır.

Sol Parasternal Yaklaşım: Sol parasternal peri-
kardiyosentez yönteminde ponksiyon 5. inter-
kostal aralıktan ve sternuma yakın bölgeden
yapılır. Ponksiyon ekokardiyografi eşliğinde ve
sıvının en fazla, perikardın göğüs duvarına en ya-
kın olduğu yerden yapılmalıdır. İğne kostanın üst
kenarından ilerletilmelidir. Ekokardiyografi eşli-
ğinde yapıldığında ksifoid altı yönteme göre da-
ha güvenli olmasına rağmen komplikasyonlar
görülebilmektedir. İşleme bağlı pnömotoraks ge-
lişme riski ksifoid altı yönteme göre daha yüksek-
tir. Sol internal torasik arterin sternal kenara
yakın seyretmesi sebebiyle arter yaralanmaları
görülebilir.

Apikal Yaklaşım: Apikal bölge perikardiyosen-
tez amacıyla diğer yöntemlere göre daha az kul-
lanılan bir bölgedir. Apeks vurusunun palpe
edildiği noktanın yaklaşık 1cm dışından ponksi-
yon yapılır ve iğne sağ omuza doğru ilerletilir. Bu
bölgede perikard yüzeye oldukça yakındır ve bü-
yük damar yapıları ve karaciğerden uzaktadır.
Ayrıca bu bölgeden yapılan perikardiyosentezde
ponksiyon iğnesinin sağ ventrikülden ziyade sol
ventrikül miyokardını delmesi daha olasıdır. Bu
durumda sol ventrikül duvarının daha kalın ol-
ması sebebiyle iğne geri çekildiği zaman miyo-
karddan perikard boşluğuna kanama riskinin
daha düşük olacağı düşünülmektedir. Ancak sol
ventrikülün irritasyonunun sağ ventriküle göre
aritmilere ve ventrikül fibrilasyonuna daha fazla
neden olabildiği bilinmektedir. Diğer yöntemle-
re göre daha güvenli olmasına rağmen apikal pe-
rikardiyosentezin acil durumlardan ziyade elektif
olgularda tercih edilmesi gerekir.

İndikasyonları

Perikardiyosentez işlemi perikarditin ayırtedici
tanısı (akut viral perikardit, pürülan perikardit,
tüberküloz perikardit, malign perikardit vb) ama-
cıyla kullanılmakla birlikte, en sık uygulanma
alanı perikard tamponadının tedavisidir.

Tanı Amaçlı Perikardiyosentez: Perikardiyal sıvı
analizinin tanısal açıdan faydası tahmin edilenin
aksine yüksek değildir. Tamponadı bulunan hasta-
lar dışındaki perikard efüzyonlu olgularda, tanı ve
tedavi açısından girişimsel olmayan tüm yöntem-
ler uygulandıktan sonra perikardiyosentez işlemi
düşünülmelidir. Tanı amacıyla perikardiyosentez
işlemi uygulandığında tetkikler için mümkün ol-
duğu kadar fazla miktarda sıvı örneği alınmalıdır.
İncelenen sıvı miktarının fazla olması malign hüc-
re saptanması ihtimalini arttıracaktır. Sıvının dan-
sitesi, beyaz kan hücre sayısı ve diferansiyasyonu,
hematokrit değeri ve protein düzeyi rutin olarak
ölçülmelidir. Sıvı örneklerinin bakteriyolojik ve
fungal inceleme amacıyla boyanması ve kültürü
rutin olarak yapılmalıdır. Ayrıca tüberküloz peri-
karditi ayırıcı tanısı için sıvıda adenozin deaminaz
(ADA) ölçümü ve PCR (Polimeraz zincir reaksiyo-
nu) incelemesi tanının daha hızlı konulmasını sağ-
layabilir.

Tamponad Tedavisi için Perikardiyosentez: Has-
tada tamponad kliniği varsa hızlıca 100–150 ml sıvı
aspire edilir. Tamponad sebebiyle perikardiyosen-
tez yapılan hastalarda 50–100 ml civarındaki sıvı
aspirasyonları bile hızlı hemodinamik düzelme
sağlayabilmektedir. Daha sonra perikard boşluğu-
na kılavuz tel ve introducer yardımıyla pigtail ka-
teteri yerleştirilir. Kılavuz telin seyri fluoroskopi
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veya ekokardiyografi ile kontrol edilmelidir. İğne
ile sıvı aspire edildikten sonra lokalizasyon konu-
sunda şüphe varsa ekokardiyografi eşliğinde ponk-
siyon iğnesinden ajite salin uygulanarak perikard
boşluğunda olunup olunmadığı kontrol edilebilir.
İşlem sonrası ekokardiyografik inceleme ve göğüs
filmi tekrar edilmelidir. Pigtail kateterinin birkaç
gün yerinde bırakılması efüzyonun tekrarlama ih-
timalini azaltmaktadır. Bu durumda “introducer-
sheat”in çıkarılması ve sadece pigtail kateterinin
perikard boşluğu içinde bırakılması “introducer”a
bağlı yaralanma riskini ortadan kaldıracaktır. Peri-
kardiyosentez sonrası izlemde 4–6 saatte bir kate-
terden sıvı aspirasyonu yapılmalıdır. Her
aspirasyon sonrası kateter salin ile yıkanmalıdır.
Eğer günlük aspire edilen sıvı miktarı 25–30 ml al-
tına inerse kateter çekilebilir.

Kontrindikasyonları: Kanama diyatezi bulunan,
antikoagülan kullanan, travma öyküsü olan ve
aort disseksiyonu bulunan hastalarda perikardi-
yosentez işlemi yapılmamalıdır.

Ayrıca kemoterapi veya radyoterapi uygula-
masına bağlı tekrarlayan perikard efüzyonu bulu-

nan hastalarda, ekokardiyografik olarak lokalize
perikard efüzyonu saptanmış olgularda veya pos-
teriyor bölge gibi ulaşılması zor perikard boşluk-
larında efüzyon toplanmış hastalarda cerrahi
tedavi alternatifleri (açık perikardiyosentez, peri-
kardiyal pencere vs) de unutulmamalıdır.
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İlk olarak 1968 yılında akut miyokard infarktüsüne
bağlı kardiyojenik şok gelişen 2 hastada kullanılan
intra-aortik balon pompası (İABP), günümüzde
düşük kalp debisine bağlı dolaşım yetersizliğinde
en sık kullanılan destek cihazıdır (Şekil 25-1). İn-
tra-aortik balon pompası bir kateter üzerine otur-
tulmuş poli-etilen bir balondan oluşmaktadır. İnen

aortaya yerleştirilen balon 25–50 ml boyutlarında
olabilir. İntra-aortik balon pompasının temel çalış-
ma prensibi balonun diyastolde hızla şişmesine ve
sistolde hızla inmesine (“counterpulsation”) daya-
nır. Balonun şişmesi için helyum gazı kullanılır.
Helyumun düşük yoğunlukta bir gaz olması balo-
nun hızlı inme ve şişme özelliğini sağlar. Ayrıca
balonun rüptüre olması durumunda helyum do-
laşımdan kolaylıkla absorbe edilebilir.

Teknik

1980’li yıllara kadar cerrahi yöntem ile uygulanan
İABP, Bergman ve ark. perkütan yöntemi tanımla-
masıyla beraber o tarihten bu yana perkütan yolla
yerleştirilmektedir. İntra-aortik balon pompası ci-
hazı ucunda erişkinler için 25–50 ml boyutunda bir
balon bulunan, 7 Fr–9.5 Fr çapında çift lümenli bir
kateterden oluşmaktadır. Balon boyutları hastanın
vücut ölçülerine göre belirlenir (Boy < 150 cm 25
ml; boy > 180 cm 50 ml). Balon tam olarak şiştiğin-
de çapı hastanın inen aortasının % 90’nından daha
büyük olmamalıdır. Kateter perkütan olarak femo-
ral arter yoluyla inen aorta boyunca ilerletilir. Peri-
ferik arter hastalığında İABP kullanımının sakıncalı
olmasına karşın, yıllar içerisinde kateter çaplarının
küçültülmesi söz konusu işlemin brakial ve aksiller
arter yoluyla da yapılabilmesini sağlamıştır. Kate-
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Şekil 25-1. İntra-aortik balon pompası cihazı.
Şekil 25-2. İntra-aortik balon pompası. Diyastol (sol) es-
nasında balon şişirilir ve sistol (sağ) esnasında indirilir.

İNTRA-AORTİK BALON
POMPASI
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ter bir “introducer” içerisinden veya “introducer”
olmadan doğrudan femoral artere yerleştirilebilir.
Özellikle periferik arter hastalığı olan olgularda
“introducer” olmadan kateterin doğrudan femoral
arter yoluyla ilerletilmesinin iskemik komplikas-
yonları azalttığı düşünülmektedir. Balonun distal
ucu sol subklavian arter ostiumunun 2–3 cm altın-
da kalacak şekilde kateter inen aortaya yerleştirilir.
Bu nokta fluoroskopik olarak yaklaşık trakeanın
karina bölgesi seviyesidir. Balonun proksimal baş-
langıç noktası renal arter ostiumlarının üzerinde ol-
malıdır. Balonun pozisyonu fluoroskopi veya
göğüs filmi ile kontrol edilmelidir. Balonun iç lü-
meninden aort basınç değişimleri kaydedilirken dış
lümenden de balonun şişmesi ve inmesi sağlanır
(Şekil 25-2). Balonun şişme ve inme zamanlaması
yüzey elektrokardiyogramı (EKG) veya aort basınç
kayıtları kullanılarak belirlenebilir. Yüzeyel EKG
kullanıldığında R dalgasının pik yaptığı nokta kal-
bin sistolünün başladığı anı gösterir; yani balonun
indiği fazdır. Balonun şiştiği faz ise yüzey EKG’de
T dalgasının ortasına, yani diyastolun başladığı ana
denk düşer. Yüzey EKG kayıtları net olmayan, ar-
itmisi olan ve özellikle atriyal fibrilasyonu bulunan
hastalarda aort basınç kayıtlarının kullanılması op-
timal İABP fonksiyonunun sağlanabilmesi açısın-
dan daha uygundur. Aort basınç kaydında dikrotik
çentik aort kapaklarının kapandığı, yani diyastolun
başladığı noktayı gösterir. Sistolik arteriyel basınç
dalgasının başlangıcından hemen önceki nokta ise
aort kapaklarının açılmak üzere olduğu anı, yani
sistol başlangıcını gösterir. Aort basınç kayıtları
kullanıldığında balon dikrotik çentikten hemen ön-
ce (~ 40 msn) şişmeye başlamalı ve sistolik arteriyel
basınç dalgasının başlamasından hemen önce in-
melidir. Balon şişme ve inme zamanlamasının op-
timal olmaması İABP’nin etkisiz kalmasına ve hatta
hemodinamik tablonun daha da bozulmasına se-
bep olabilir. Balonun dikrotik çentikten çok erken
bir noktada şişmesi veya sistol başladıktan çok son-
ra inmesi “afterload”un daha da artmasına sebep
olurken, dikrotik çentikten daha geç bir noktada
şişmesi veya sistol başlamadan çok erken inmesi is-
tenen diyastolik arter basınç artışının sağlanama-
masına, dolayısıyla koroner ve karotis arterlerde
perfüzyon bozukluğuna sebep olabilir. Balon şiş-
me ve inme fazları ayarlanırken temel amaç balo-
nun aort kapağının açıldığı ana mümkün olduğu
kadar yakın bir sürede sönmesini sağlamak ve böy-
lelikle artmış koroner akım süresini olabildiğince
uzun tutmaktır. İntra-aortik balon pompası hasta-
nın hemodinamik tablosuna göre her kalp siklu-
sunda veya birkaç kalp siklusunda bir şişip inecek
şekilde (1:1, 1:2, …1:8) programlanabilir. Klinik uy-
gulamada 1:2 şeklinde başlanıp hastanın hemodi-
namik cevabına göre programlama yapılması
uygun olacaktır.

Hastalara aktive parsiyel tromboplastin (aPTT)
süresi 50–70 sn olacak şekilde heparin uygulan-
malıdır. Ayrıca fonksiyon görmeyen İABP katete-
ri kısa sürede tromboze olabileceği için vakit
kaybetmeden çıkartılmalıdır.

İntra-aortik balon pompasının uygulandıktan
sonraki etkileri hemodinamik ve metabolik etki-
ler olarak iki kısımda incelenebilir. Balonun di-
yastoldeki hızlı şişmesiyle diyastolik aort
basıncında % 30–70 oranında bir artış ortaya çı-
kar. Ayrıca ortalama diyastolik arter basıncında
da artış görülür. Balonun sistol başlamadan he-
men inmesiyle sistolik aort basıncında % 5–15
düzeyinde bir düşme meydana gelir. Bu düşüş
sol ventrikül ard yükünün ve sol ventrikül duvar
stresinin azalmasını sağlar. Kalp hızında bir mik-
tar düşme gözlenebilir ki bu atım hacmi ve kar-
diyak debideki (% 20, 1–1.5 L/dk) artışın
göstergesidir. Sol ventrikül ard yükünde ve duvar
stresinde azalma kalbin oksijen talebinin azalma-
sını sağlar. Ortalama diyastolik aort basıncındaki
düşme koroner arterlerdeki kan akımının artma-
sını sağlayabilir. Ayrıca pulmoner, mezenterik,
serebral ve renal kan akımlarında artış görülebil-
mektedir. Metabolik olarak idrar miktarında ar-
tış, laktik asidozda azalma ve venöz oksijen
saturasyonunda artış görülebilir. Ancak bahsedi-
len olumlu hemodinamik ve metabolik etkiler her
hastada sağlanamamaktadır. Çünkü İABP’nın et-
kinliği miyokard iskemisinin derecesi ve sol ven-
trikül fonksiyonları ile doğrudan ilişkilidir.
Ayrıca kalp hızı, balon hacmi ve aort kompliyan-
sı da İABP’nin etkinliği ile ilişkili diğer faktörler-
dir. Kalp hızı 80–110 /dk arasında iken İABP
optimal fonksiyon görmektedir.

İndikasyonlar

İntra-aortik balon pompasının klinikte en sık kul-
lanım indikasyonunu akut miyokard infarktüsü-
ne bağlı kardiyojenik şok oluşturmaktadır. Akut
miyokard infarktüsü sonrası gelişen ventrikül sep-
tum rüptürü ve papiller kas rüptürüne bağlı akut
mitral yetersizliği gibi mekanik komplikasyonlar
da İABP’nin sık kullanıldığı ve faydalı olabildiği
diğer durumlardır. Ayrıca İABP inatçı ventriküler
aritmilerin kontrol altına alınmasında, tedaviye di-
rençli kararsız angina pektoris tedavisinde, teda-
viye dirençli kalp yetersizliğinde transplantasyona
köprü olarak, yüksek riskli koroner girişimlerde
destek amacıyla ve koroner “by-pass” ameliyatla-
rında kullanılmaktadır.

Komplikasyon ve Kontrindikasyonlar

İntra-aortik balon pompası ciddi periferik arter
hastalığında, aort anevrizması veya aort dissek-
siyonunda, orta-ciddi aort yetersizliğinde, ciddi
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trombositopeni varlığında ve kanama diyatezi
bulunan olgularda kullanılmamalıdır.

İntra-aortik balon pompası uygulaması, kom-
plikasyon oranları oldukça yüksek (% 20-30) bir
tedavi yöntemidir. Trombositopeni, kanama,
tromboz, sistemik emboli, ateş ve infeksiyon, ek-
stremite iskemisi ve ampütasyon İABP uygula-
ması esnasında görülebilen komplikasyonlardır.
İntra-aortik balon pompası uygulanmış 16.909
hastanın incelendiği bir analizde olguların %
2.6’sında ciddi kanama, ekstremite ampütasyonu
ve ölümü de içeren majör komplikasyonların ge-
liştiği saptanmıştır. Bazı klinik özellikler İABP’na
bağlı komplikasyonlar ile ilişkili bulunmuştur.
Bunlar ileri yaş (>75), periferik arter hastalığı öy-
küsü, kadın cinsiyet, diabet varlığı ve küçük vü-
cut yüzey alanı (< 1.65 m2) olarak tanımlanmıştır.

Günümüzde gelişmiş ve hemodinamik olarak
daha etkili kardiyak destek cihazları (Impella Re-
cover System, TandemHeart vs.) kullanıma gir-
mesine rağmen İABP hala klinikte en sık
kullanılan ventrikül destek cihazıdır. İntra-aortik
balon pompası perkütan yol ile hızla uygulana-
bilir olması ve ekonomik maliyetinin göreceli ola-
rak daha düşük olması sebebiyle özellikle acil
olgularda tercih edilmektedir.
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Tanımlama

İlk olarak Andreas Gruntzig 16 Eylül 1977’de, sa-
bit-telli, şişirilebilir bir balonu koroner darlığa
perkütan olarak ilerletip, 6 atm basınçta kısa bir
süre şişirerek darlığı açmış ve bu işlemi perkütan
transluminal koroner anjiyoplasti (PTCA) olarak
adlandırmıştır. Stentler ve diğer terapötik cihaz-
ların koroner arter hastalıklarında uygulanışı ile
bu işlem günümüzde perkütan koroner girişim
(PKG) olarak isimlendirilmektedir.

İndikasyonları

Perkütan koroner girişim genellikle, anjiyografik
olarak koroner arter tıkayıcı-daraltıcı lezyonu gös-
terilmiş olan hastalarda, miyokard iskemisinin ob-
jektif bulguları veya semptomları varsa
uygulanmaktadır. Asemptomatik veya küçük bir
miyokard alanı riskte olan hafif semptomatik has-
talarda, objektif miyokard iskemi bulgusu bulun-
mayanlarda, yaşamı sınırlayan başka bir hastalığı
olanlarda veya başarı şansı düşük olan lezyonlar-
da PKG indike olmayabilir (Tablo 26-1 ve 26-2).

ST-Segment Elevasyonlu Miyokard
İnfarktüsü (STEMİ)

Primer PKG, STEMİ’de uygun olan her durumda
tercih edilen tedavi yaklaşımıdır. Randomize ça-
lışmalar, STEMİ hastalarının primer PKG yapabi-
len merkezlere hızlıca transferi ile fibrinolitik
tedaviye göre –transport nedeniyle tedaviye ka-
dar geçen zamanda önemli gecikmeye rağmen
(ortalama 44 dk)- klinik sonuçlarının daha iyi ol-
duğunu göstermiştir. Özellikle semptom başlan-
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Anamnez • Semptom (angina, dispne,
paroksismal noktürnal dispne, senkop)

• Önceki miyokard infarktüsü
• Önceki kardiyak girişimler
(PKG, CABG)

• Komorbidite (diabetes mellitus,
hiperlipidemi, hipertansiyon, gibi)

Medikasyonlar • Metformin
• Statin
• Aspirin
• Thienopyridine vb

Allerji • Kontrast ajan, latex vb

Fizik muayene • Üfürüm, jügüler venöz dolgunluk,
ödem

Laboratuvar • Kreatinin, potasyum
verileri • Hemoglobin

• Trombositler, protrombin zamanı

Diğer testler • EKG
• Ekokardiyografi
• Stress test, miyokard perfüzyon
sintigrafisi vb

Aydınlatılmış • Risk, yarar ve alternatif tedavileri
onam kapsayan bilgilendirme

PKG: perkütan koroner girişim, CABG: Koroner arter bypass
gref, EKG: elektrokardiyografi

Tablo 26-1. Perkütan Koroner Girişim Öncesi
Standart Değerlendirme

• Klinik ve anjiyografik risk faktörleri
• Strateji geliştirmek ve problemleri önceden görmek
• Cerrahi destek
• Giriş yeri
• Antikoagülan ve antitrombosit tedavi
• Tanıya yardımcı malzemeler (pulmoner arter

kateteri gibi)
• Terapötik mekanik yardımcı cihazlar (IABP gibi)
• Kılavuz tel
• Sarf malzemelerinin tipleri (anjiyoplasti, stent)
• Vasküler giriş yeri kapatılması metodu
• Post-PKG izlem planı (telemetri, KYBÜ)

İABP: İntra-aortik balon pompası; KYBU, koroner yoğun
bakım ünitesi.

Tablo 26-2. Perkütan Koroner Girişimde Göz Önünde
Bulundurulması Gerekenler
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gıcından 3 ila 12 saat sonra gelen hastalarda pri-
mer PKG’in üstünlüğü belirgin olarak görülmek-
tedir. Semptom başlangıcından itibaren 3 saat
içinde gelen hastalarda, primer PKG için gecikme
söz konusu değilse, her iki tedavi stratejisinin
mortaliteyi önleme açısından etkinliğinin benzer
olduğu gösterilmekle birlikte, fibrinolitik tedavi
uygulanan hastalarda intrakraniyal hemoraji ris-
ki mevcuttur. Tablo 26-3’de American College of
Cardiology/ American Heart Association
(ACC/AHA) STEMİ kılavuzu reperfüzyon öneri-
leri görülmektedir.

• Semptom başlangıcından 12 saat içinde gelen
(veya 12 saatten sonra da gelse semptomları
devam eden) STEMİ’de, kapı balon zamanı 90
dakikadan az olması durumunda -yılda en az
200 PKG ve en az 36 primer PKG işlemi yapan
yüksek volümlü merkezlerde- deneyimli bir
operatör (yılda en az 75 PKG) tarafından ya-
pılmak koşuluyla primer PKG indikedir.

• Yeni veya yeni olduğu düşünülen sol dal blo-
ku ile birlikte miyokard infarktüsü kliniği ile
gelen hastalarda, primer PKG keza indikedir.

• Yetmiş beş yaşından genç STEMİ ile gelen,
semptom başlangıcından sonra ilk 36 saat
içinde kardiyojenik şok gelişen, revaskü-
larizasyona elverişli, aynı zamanda işleme
kontrindikasyonu olmayan hastalarda, şok
başlangıcından 18 saat içinde primer PKG uy-
gulanmalıdır.

• 75 yaş veya üzerinde STEMİ ile gelen, semp-
tom başlangıcından 36 saat içinde kardiyoje-
nik şok gelişen, önceki fonksiyonel durumu
iyi olan, revaskülarizasyona elverişli ve inva-
zif tedaviyi kabul eden seçilmiş hastalarda,
şok başlangıcından 18 saat içinde primer PKG
yapılabilir.

• Ciddi konjestif kalp yetersizliği olan (Killip sı-
nıf 3) ve semptom başlangıcından 12 saat için-
de hastaneye gelen hastalara primer PKG
uygulanmalıdır. Tıbbi temas-balon veya kapı-
balon zamanı mümkün olduğu kadar kısa
(hedef 90 dakika) olmalıdır.

• Fibrinolitik tedavi için uygun olmayan veya
başarısız fibrinolitik tedavi sonrası, kurtarıcı
PKG gereken hastalarda primer PKG göz
önünde bulundurulmalıdır. Başarılı fibrinoliz;
göğüs ağrısının geçmesi, hemodinamik stabi-
lite, 90 dakikada ST segmentinde % 70’den
fazla rezolüsyon ve reperfüzyon aritmisi göz-
lenmesi olarak tanımlanmaktadır.

• Kolaylaştırılmış PKG, İnisyal farmakolojik te-
davi (trombosit glycoprotein GP IIb/IIIa inhibi-
törleri, tam-doz veya azaltılmış doz fibrinolitik
tedavi ve yarı-doz fibrinolitik ile GP IIb/IIIa in-
hibitör kombinasyonu) sonrasında planlı ve he-
men uygulanan PKG olarak tanımlanmaktadır.
Primer PKG olanağı hemen mevcut olmayan,
kanama riski düşük ve yüksek riskli hastalarda
reperfüzyon stratejisi olarak kolaylaştırılmış
PKG tercih edilebileceği düşünülmüş, ancak bu
stratejinin avantajını göstermede mevcut çalış-
malar yetersiz kalmıştır.

• Kurtarıcı PKG: Fibrinolitik tedavi uygulan-
mış, elektriki veya hemodinamik instabilite,
konjestif kalp yetersizliği veya miyokard in-
farktüsü sonrası 36 saat içinde kardiyojenik
şok gelişen ya da rezidüel iskemi bulgusu
olan hastalarda mantıklıdır.

• Başarılı fibrinoliz uygulanan STEMİ hastala-
rında, rekürren miyokard infarktüsü, şok ve-
ya iyileşme döneminde objektif iskemi
gelişmemesi halinde hemen PKG önerilme-
mektedir.
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İndikasyon Kanıt
Sınıf Tedavi metodu Düzeyi

Sınıf I Primer PKG: PKG olanağı olan bir hastaneye müracaat eden STEMİ hastaları ilk medikal A
temastan 90 dk içinde primer PKG ile tedavi edilmelidir.

Sınıf I Fibrinolitik tedavi: Primer PKG olanağı olmayan bir hastaneye müracaat eden ve ilk medikal B
temas sonrası 90 dk içinde girişim için bir PKG merkezine transfer edilemiyen STEMİ
hastaları, kontrindikasyon olmadıkça 30 dk içinde fibrinolitik tedavi ile tedavi edilmelidir.

Sınıf I Kurtarıcı PKG: Fibrinolitik tedavi uygulanmış, ancak şok (<75 yaş), konjestif kalp yetersizliği
veya hemodinamiyi bozan aritmileri gelişmiş hastalara PKG (veya acil CABG) yapmak
amacıyla koroner anjiyografi önerilir.

Sınıf IIb Kolaylaştırılmış PKG: Yüksek-riskli, 90 dk içinde PKG yapmak mümkün olmayan, kanama C
riski düşük (yaşı genç, kontrol edilemiyen hipertansiyonu olmayan, normal vücut ağırlığında)
hastalarda reperfüzyon stratejisi olarak kolaylaştırılmış PKG – tam doz litik dışında
farmakoterapi (yarı-doz litik veya GP IIb/IIIa inh) ve hemen ardından planlı PKG – düşünülebilir.

PKG: perkütan koroner girişim, CABG: koroner arter bypass cerrahisi

Tablo 26-3. STEMİ Tedavisi (ACCACC/AHA)



Akut Koroner Sendrom (AKS) (Tablo 26-4)

Unstable angina (UA) ve ST-segment elevasyonu
olmayan miyokard infarktüsü (“non-ST segment
elevation myocardiyal infarction”-NSTEMİ) akut
koroner sendrom türleridir. İkisi arasındaki başlıca
fark, ancak pozitif serum biyomarkerları ile sapta-
nan, ciddi iskeminin yol açtığı miyokard nekrozu
olduğu için, başlangıçta ayırım yapmak mümkün
değildir. Bu nedenle, ACC/AHA Kılavuzunda
UA/NSTEMİ’in tek bir antite gibi tedavi edilmesi
önerilmektedir. UA/NSTEMİ’de mortalite ve mor-
bidite riski çok değişkendir. Bu nedenle koroner
anjiyografi ile erken ve agresif risk belirlenmesi ya-
pılmalıdır. Gerek FRISC II, gerekse TACTICS-TI-
MI-18 çalışmalarında, erken invazif yaklaşımın,
ölüm veya miyokard infarktüsü oranını -troponin
pozitif hastalarda- azalttığı gösterilmiştir. İki geniş
meta-analizde erken invazif stratejinin, gecikmiş
konservatif yaklaşıma göre gerek mortalite ve ge-
rekse non-fatal miyokard infarktüsünü azalttığını
teyid etmiştir. RITA-3 ve FRISC II çalışmalarının 5
yıllık takip sonuçları da, erken invazif yaklaşımın
ölüm veya miyokard infarktüsünü azalttığını orta-
ya koymuştur. Beklenildiği gibi erken invazif stra-
teji ile ciddi angina ve hastaneye tekrar yatışlarda
da anlamlı azalma sağlanabilmektedir.

• Yüksek-riskli UA/NSTEMİ’li hastalarında er-
ken invazif strateji indikedir (Tablo 26-4).

• Yüksek-riskli olmayan UA/NSTEMİ hasta-
larda erken invazif ya da konservatif strateji
uygulanabilir.

• Önemli sol ana koroner arter (>%50 darlık) has-
talığına bağlı UA/NSTEMİ kliniği ile gelen, an-
cak CABG ile revaskülarizasyon adayı
olmayan hastalar da yüksek-riskli hastalarda
olduğu gibi PKG uygulanabilir.

• Yüksek-riskli olmayan UA/NSTEMİ kliniği ile
gelen hastaların, nativ koroner arterlerinde
multipl lezyonlar ya da safen ven greftlerinde
lezyon varsa, ancak re-operasyon adayı değil-
lerse PKG yapılır.

Kronik Stabil Angina

PKG elektif olarak yapılmakta olup, tüm PKG iş-
lemlerinin yaklaşık % 85’ini oluşturmaktadır.

Perkütan Koroner Girişim ve Medikal Tedavi:
PKG’nin sadece anginal semptom sıklığının azal-
ması ve egzersiz kapasitesinin iyileşmesi bakımın-
dan medikal tedaviye üstünlüğü vardır. Ancak
PKG’nin, medikal tedaviye göre miyokard infark-
tüsünü veya mortaliteyi azalttığı gösterilememiş-
tir. Miyokard iskemisi objektif bulgusu olan 2287
hastanın, optimal medikal tedavi ve optimal medi-
kal tedavi+PKG’e randomize edildiği COURAGE
çalışmasında, 4.6 yıl takipte, bileşik ölüm, miyo-
kard infarktüsü, stroke veya unstabil angina nede-
niyle hastaneye yatış bakımından her iki grup
arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Angina pek-
torisin ortadan kalkması açısından yapılan karşı-
laştırmada, 1 yıl sonunda, PKG’nin avantajlı (% 20)
olmasına karşın, bu olumlu farkın 5. yılın sonunda
kaybolduğu görülmüştür. Ancak “tekrar revaskü-
larizasyon” gerekliliği oranı PKG grubunda anlam-
lı olarak daha düşük olmaktadır. Bir meta-analizde
ilaç-salınımlı (“drug-eluting”) stent (DES) ve çıplak
metal stentin (BMS) etkinliği karşılaştırılmış, ölüm,
kardiyak ölüm ve nonfatal miyokard infarktüsü
oranları benzer olsa da “tekrar revaskülarizasyon”
gerekliliği ilaç salınımlı stent grubunda anlamlı ola-
rak daha düşük bulunmuştur.

Perkütan Koroner Girişim ve Koroner By-pass
Cerrahisi (CABG): BARI çalışmasında, PKG ile ko-
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İndikasyon Kanıt
Sınıf Unstable Angina Pektoris/ NSTEMİ Düzeyi

Sınıf I Erken invazif strateji: B
• Yoğun anti-iskemik tedaviye rağmen istirahat veya düşük düzeyde aktivitelerde

rekürren angina/iskemi
• ST depresyonu (yeni veya muhtemelen yeni)
• Troponin yüksekliği
• Konjestif kalp yetersizliği semptomları ile birlikte rekürren/angina iskemi
• Yeni veya kötüleşen mitral yetersizliği
• Noninvazif testlerde yüksek risk bulgularının belirlenmesi
• Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (EF <40%)
• Hipotansiyonun eşlik ettiği hemodinamik instabilite veya istirahat anginası
• Sürekli ventriküler taşikardi
• 6 ay içinde PKG veya CABG uygulanması

Sınıf I Erken konservatif strateji: Klinik muayene/noninvazif test bulgularına göre yüksek risk B
kriterleri olmayan hastalarda koroner anjiyografi kararı hasta tercihlerine göre
bireyselleştirilebilir.

EF: ejeksiyon fraksiyonu, PKG: perkütan koroner girişim, CABG: coroner arter by-pass cerrahisi.

Tablo 26-4. Unstable Angina Pektoris/NSTEMİ (ACC/AHA) Kılavuzu



roner “by-pass” karşılaştırıldığında -diabetik hasta-
lar hariç- sağkalım oranlarının benzer olduğu gös-
terilmiştir. ARTS çalışmasında da, çıplak metal
stentlerin kullanımının restenoz oranlarını azaltma-
sı dışında, benzer bulgular vardır. ARTS II çalışma-
sında ilaç salınımlı stent ile CABG grubu
karşılaştırılmış, 1 yıl takip süresi sonunda, ölüm,
miyokard infarktüsü, serebrovasküler olay veya
tekrar revaskülarizasyon (perkütan veya cerrahi)
oranları her iki grupta benzer bulunmuştur. Genel
olarak koroner by-pass’ın avantajı revasküla-
rizasyonun daha komplet ve daha sürekli olması-
dır. PKG’nin avantajı ise; genel anestezi, sternotomi,
ekstrakorporal “bypass” ve santral sinir sistemi
komplikasyonlarının olmamasıdır, ayrıca kısa sü-
rede hasta günlük yaşamına dönmektedir. PKG’in
dezavantajları; restenoz, kronik antitrombosit teda-
vi gereksinimi, geç tromboz (ilaç salınımlı stent ile
bu risk daha fazla) ve diffüz hastalık nedeniyle
inkomplet revaskülarizasyondur. Eldeki mevcut
veriler, diabetik hastalar, proksimal sol ön inen da-
lı kapsayan çok damar hastalığı, sol ventrikül sisto-
lik disfonksiyonu, korunmamış sol ana koroner
veya diffüz koroner arter hastalığı bulunması du-
rumunda CABG’ in tercih edilmesi gerektiğini gös-
termekle birlikte modern PKG metodları ile bu
avantaj giderek azalmaktadır.

Perkütan Koroner Girişimin
Kontrindikasyonları
PKG’nin tek mutlak kontrindikasyonu -işlem es-
nasında antikoagülasyon ve antitrombosit gere-
keceği için- önemli aktif bir kanamanın olmasıdır.
Rölatif kontrindikasyonları; kanama diyatezi, uy-
gun olmayan veya yüksek-riskli koroner anatomi
(iskemi yokluğunda kronik total oklüzyon, diffüz
distal hastalık, korunmamış sol ana koroner dar-
lığı), rekürren restenoz ve komorbid hastalık ne-
deniyle yaşam beklentisinin çok kısa olmasıdır.

Prognoz
İstenmeyen olaylar için çeşitli klinik ve anjiyog-
rafik değişkenler Tablo 26-5’de gösterilmiştir.

Anjiyografik, İşlemsel ve Klinik Başarı

Anjiyografik başarı, PTCA için < % 50, stent için < %
20 rezidüel darlık olarak tanımlanmakta olup, sıra-
sıyla hastaların % 96 ve % 99’unda sağlanmaktadır.
İşlemsel başarı; major hastane-içi komplikasyonlar
(ölüm, miyokard infarktüsü, veya CABG gibi) ol-
maksızın anjiyografik başarının gerçekleşmesidir.
Klinik başarı, işlemsel başarı sonrasında miyokard
iskemisi semptom ve bulgularının rahatlaması ola-
rak tanımlanmaktadır.

İşlem Komplikasyonları

Ölüm oranları % 0.5-1.4, peri-prosedural miyokard
infarktüsü (kreatinin kinase-myocardial band
(CK-MB) normal üst limitinin 3 katından fazla
yükselmesi ile tanımlanan) % 8 ve acil CABG %
0.2- 0.3 cıvarındadır. Ancak yeni stentler, yeni ve
daha etkili anti-trombosit tedaviler, daha iyi ekip-
man ve kanıta dayalı stratejilere artan güven ne-
deniyle komplikasyon insidensi son 20 yılda
sürekli olarak azalmaktadır.

MACE (önemli istenmeyen kardiyak olay: major
adverse cardiac event)’in en sık nedeni ani tıkanma-
dır. Tipik olarak girişim sonrası 6 saat içinde orta-
ya çıkar. En yaygın nedenleri; sub-optimal stent
ekspansiyonu veya disseksiyonu, takiben trombüs,
spazm ve yan dal oklüzyonu gelişmesidir. Ani tı-
kanma riski 1980 ortalarında % 5 dolaylarında
iken, GP IIb/IIIa ve/veya direkt trombin inhibitör-
lerinin ve stentlerin yaygın kullanımı ile günü-
müzde bu oran % 1’in altına inmiştir.

Atero-tromboembolizm: Dejenere ven greftleri,
akut koroner sendrom ve aterektomilerde daha faz-
la olmak üzere tüm girişimlerde değişen sıklıkta
aterotromboembolizm olmaktadır. Distal emboli-
zasyon, “no-reflow” (koroner akım azalması), ani tı-
kanma ve işleme bağlı miyokard infarktüsüne
neden olabilir. Değişik ilaçlar (antikoagülanlar ve
antitrombosit ajanlar) ve cihazlar (Possis AnjioJet,
PercuSurge, GuardWire ve Export kateter ve filtre
cihazları) ile distal vasküler yatağa tromboembo-
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Klinik Anjiyografik

• İleri yaş • Trombüs
• Unstable angina • Bypass greft
• Akut miyokard infarktüsü • Sol ana koroner arter hastalığı
• Kardiyojenik şok • Lezyon uzunluğu >20 mm
• Konjestif kalp yetersizliği • Proksimal segmentin aşırı kıvrımlı oluşu
• Sol ventrikül fonksiyonu • Aşırı açılı lezyonlar >90º
• Çok damar koroner arter hastalığı • Total oklüzyon >3 ay ve/veya köprü kollateraller
• Diabetes mellitus • Majör yan dalları koruyamama
• Renal yetersizlik • Frajil ve dejenere ven greftleri
• Periferik arter hastalığı • Korunmamış sol ana koroner arter hastalığı
• Küçük vücut kitlesi

Tablo 26-5. Perkütan Koroner Girişimde İstenmeyen Olay Klinik ve Anjiyografik Öngörücüleri



lizmi önleyebilir. Adenosine (36-72 µg), nitroprus-
side (50-200 µg) ve verapamil (200 µg) gibi vazodi-
latatörler “no-reflow”u önleyebilir.

Koroner Perforasyon; PTCA vakalarında % 0.1-
1.14, direksiyonel aterektomide % 0.25-0.70, rota-
syonel aterektomide % 1.3, ekstraksiyonel
aterektomide % 1.3- 2.1 ve excimer laser anjiyop-
lastide % 1.9-2.0 oranında meydana gelmektedir.
Kontrast ekstravazasyonu girişim esnasında va-
kaların % 80-90’ında görülmektedir. Vakaların %
20’sinde, sıklıkla küçük damarların hidrofilik tel
ile perforasyonu sonucu, işlemden birkaç saat
sonra ortaya çıkabilir. Tedavi için tercihan perfüz-
yon balonu uzun süre şişirilmeli ve antikoagülan
drugların etkilerini nötralize edecek ilaçlar kulla-
nılmalıdır. Acil perikardiyosentez gerektiren pe-
rikard efüzyonu ve/veya tamponad varlığını
elimine etmek için hemen transtorasik ekokardi-
yografi yapılmalıdır. Kaplı stentler, “coil”ler veya
cerrahi düzeltme gerekebilir.

Damar Giriş Yeri Komplikasyonları: En sık (% 3-
7) görülen PKG komplikasyonlarındandır. Hasta-
ne kalış süresi, total fiyat, mortalite ve morbiditeyi
önemli oranda artırır. Giriş yeri komplikasyonları,
minör hematomdan, acil kan transfüzyonu ve he-
men cerrahi girişim gerektiren yaşamı tehdit eden
retroperitoneal hemorajiye kadar değişir. PKG son-
rası ciddi vasküler komplikasyon riskini artıran fak-
törler; yaş, kadın cinsiyet, vasküler kılıf (“sheath”)
çapı, düşük vücut kitle indeksi, renal yetersizlik ve
işlem esnasındaki kullanılan antikoagülan düzeyi-
dir. Femoral giriş yeri inguinal ligamen düzeyinin
yukarısında ise retroperitoneal hemoraji riski
önemli oranda artar, Eğer giriş yeri femoral bifür-
kasyona distal ise, psödo-anevrizma (% 0.4) ve ar-
teriyovenöz fistül (% 0.2) meydana gelebilir. Majör

vasküler komplikasyonlar [(Alt ekstremiteyi tehdit
eden iskemi (% 0.1) ve retroperitoneal hemoraji (%
0.4)], PKG işlemini takip eden ilk 30 günde ölüm
riskini 2 ila 10 kat artırmaktadır. Kan transfüzyonu
gereksinimi % 3 ve infeksiyon <% 1 diğer kompli-
kasyonlardır. Komplikasyonların azaltılmasında;
antikoagülasyonun daha kısa süre uygulanması,
heparin dozunun kiloya göre verilmesi, sheath’in
erken çıkarılması, ACT (“activated clotting time”)
takibi, daha küçük çaplı sheath kullanımı ve rutin
venöz sheath yerleştirilmesinden kaçınma yardım-
cı olur. PKG sonrası heparinin kesilmesi ve warfa-
rin yerine clopidogrel kullanımı kanama ve koroner
komplikasyonları keza azaltmaktadır.

Kontrast Nefropatisi: Hastaların % 3-7’sinde oluş-
maktadır. Serum kreatinini 2.0 mg/dL aşarsa, özel-
likle diabet varlığında risk 10 kat artmaktadır.
Kateterizasyondan 12 saat önce başlayıp 12 saat
sonrasına kadar devam etmek üzere 1 ml/kg/saat
% 0.9 NaCl infüzyonu, işlemden 1 gün önce ve 1
gün sonra oral N-acetylcysteine 600 mg günde 2
kez verilmesi, non-iyonik kontrast tercih edilmesi
ile renal yetersizlik gelişimi riski azalır. Gereksiz
kontrast madde verilmesinden kaçınılmalıdır. Bi-
plane görüntüleme de kullanılan kontrast mikta-
rını önemli oranda azaltabilir. Diabetes mellituslu
veya glomerüler filtrasyon hızı (GFR) orta derece-
de azalmış hastalarda, 1 litre % 5 Dextrose içine 3
ampul sodium bicarbonate konularak, işlemden 6
ila 12 saat önce intravenöz (İV) infüzyonunun
kontrast madde nefropatisi riskini önemli oranda
azaltabilir.

Kontrast Madde ile İlişkili Allerjik Reaksiyon-
lar: Ciddi olabilir. Kontrast maddeye bağlı anafi-
laktik reaksiyonlar % 1-2 oranında ortaya çıkabilir
ve % 0.10- 0.2’ünde ciddi sonuçları olabilir. Non-
iyonik kontrast, işlemden 1 gün önce akşam ve iş-
lem sabahı olmak üzere 40 ila 60 mg prednisone
(birlikte H1 veya H2 reseptör blokerler) kullanı-
mı ile ciddi reaksiyon riski azaltılabilir.

Stent-İçi Tromboz: Stent-içi tromboz, tipik olarak
implantasyon sonrası ilk 2 ila 4 haftada ortaya çı-
kar ve miyokard infarktüsü ile sonuçlanır. Stent
implantasyonu sonrası yüksek basınç ile post-di-
latasyon ve ikili antitrombosit tedavinin rutin kul-
lanımı ile stent trombozu ilk 1 yıl içinde % 1’den
azdır. Stent trombozuna eğilime neden olabilen
klinik, anjiyografik ve işleme bağlı birçok faktör
mevcuttur (Tablo 26-6). Çıplak metal stent imp-
lantasyonu sonrası stent stratları 2-4 haftada vas-
küler endoteli ile kaplanır. Bu suretle stent ile
dolaşımdaki trombüslerin teması engellenerek
tromboz riski azalır. Bu nedenle, PKG sonrası kısa
dönemde majör cerrahi müdahale gereken hasta-
larda veya uzun süreli antitrombosit kullanımı için
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Klinik • Akut miyokard infarktüsü
• Clopidogrelin kesilmesi
• Clopidogrel biyoyararlılığı
• Diabetes mellitus
• Renal yetersizlik
• Konjestif kalp yetersizliği
• Daha önce brakiterapi uygulanması

Anatomik • Uzun lezyon
• Küçük damar
• Çok damar hastalığı
• Akut miyokard infarktüsü
• Bifürkasyon lezyonları

İşleme • Stentin yeterince açılmaması
bağlı • İnkomplet stent apozisyonu

• Rezidüel “inflow” ve “outflow” hastalığı
• Kenar disseksiyonu
• Crush tekniği
• Stent “overlap”
• Polimer materyeli

Tablo 26-6. Stent Trombozu ile İlişkili Faktörler



kontrindikasyon olan durumlarda metal kaplı
stentler tercih edilmelidir. İlaç salınımlı stent imp-
lantasyonu sonrası, kaplı ajanın anti-proliferatif et-
kisi nedeniyle, re-endotelizasyon süreci önemli
olarak gecikir. Stent stratları ile trombosit teması
birkaç yıl devam eder. Bu nedenle ilaç kaplı stent
implante edilen ve antitrombosit tedavi 1 yılda ke-
silen hastalarda çok geç dönemde stent trombozu
(post-PKG >1 yıl) ortaya çıkabilmektedir.

Deneyimli Operatör/Merkez

PKG komplikasyonları için işlem volümü önemli
bir öngörücüdür. Elektif PKG, yüksek volümlü
merkezlerde (> 200 girişim/yıl, ideal olarak mini-
mum 400 vaka/yıl), kabul edilebilir senelik volümü
olan bir operatör tarafından (> 75 vaka/yıl), tam do-
nanımlı laboratuarı, deneyimli destek personeli ve
kardiyovasküler cerrahisi olan bir merkezde yapıl-
malıdır. STEMİ için primer PKG, benzer donanım-
lı, deneyimli bir merkezde (yılda > 200 elektif PKG
ve > 36 primer PKG), yılda 75’den fazla elektif PKG
yapan bir operatör tarafından yapılmalıdır. Düşük
volümlü merkezlerde (< 200 vaka/yıl), düşük vo-
lümlü operatörler tarafından (< 75 vaka/yıl) elektif
PKG yapılmamalıdır.

STEMİ hastalarında operatör tarafından yapı-
lan primer PKG sayısı ile hastane-içi mortalite ara-
sında ters bir ilişki vardır. Veriler, yılda minimum
36 primer PKG yapılan merkezlerde, gerek kapı-
balon zamanı, gerekse hastane-içi mortalitenin
önemli olarak düşük olduğunu göstermektedir.

Cerrahi Destek

Acil cerrahi girişime genellikle nadiren ihtiyaç ol-
maktadır, PKG vakalarının % 0.3-1.0’de gerekir.
Acil cerrahi için en sık nedenler; akut damar tıka-
nıklığına neden olan koroner disseksiyon, perfo-
rasyon, stent veya diğer cihazların perkütan
çıkarılamaması veya aort disseksiyonudur. Post-
PKG acil CABG mortalitesi % 15 ve periprosedü-
rel miyokard infarktüsü oranı % 12’dir.

Sheath, Guide ve Wire

Arteriyel girişim, sıklıkla modifiye Seldinger tek-
niği ile, femoral artere 6F ile 8F kısa sheath yer-
leştirilerek sağlanır. Fluoroskopi kılavuzluğunda,

inferior femur başı yukarısından, fakat inguinal
kıvrımın aşağısından ponksiyon yapılması com-
mon femoral artere komprese edilebilir bir yer-
den giriş olasılığını artırır (Şekil 26-1).

Transfemoral yolla komplikasyon riskinin arttı-
ğı şişman hastalarda ve ciddi periferik arter hasta-
lığı olanlarda radial yaklaşım idealdir. Radial
yaklaşımın tek kontrindikasyonu anormal Allen
testidir (~% 5 vakada radial arter tıkalıdır). Radial
yaklaşım ile; majör giriş yeri komplikasyon sıklığı
daha az, şişmanlarda damara giriş ve hemostaz da-
ha kolay, ambulasyon daha erken olmasına karşın,
radyasyona maruz kalma ve işlem süresi daha
uzun, koroner ekipman seçiminin kısıtlı oluşu (6F
uyumlu), koroner kanülasyonu için özel kateterler
gereksinimi ve öğrenme eğrisi dezavantajlarıdır.

Olağan PKG’lerde 6F kateter genellikle yeter-
lidir. Daha geniş kılavuz kateter (7F, 8F) ekstra
pasif destek sağlar ve aterektomi, rotablatör, “kis-
sing” balon ve stent işlemlerinde sıklıkla gerekir.
“Extra backup” (XB) ve AmplaB kılavuz kateter-
ler iyi destek sağlar. AmplaB kateter damara de-
rin bir şekilde angaje olduğundan, deneyimsiz
ellerde sol ana koroneri travmatize edebilir.

Koroner lezyon genellikle 0.014 inch çapında
koroner kılavuz tel ile geçilir. Uç sertliği, kaygan-
lığı ve destek özelliği kılavuz tel seçiminde önem-
lidir. Sert uçlu teller kronik total oklüzyonlarda
oldukça yararlı olmalarına karşın, koroner arter
disseksiyonu ve perforasyon riskini artırır. Hid-
rofilik teller oldukça kaygandır ve kıvrımlı, ciddi
lezyonları oldukça kolay geçebilirler, fakat keza
disseksiyon veya perforasyona neden olabilirler.

TTaa  mmaamm  llaa  yyıı  ccıı  TTaa  nnıı  ssaall  İİşş  lleemm  lleerr

İntravasküler Ultrasonografi (IVUS)

Lü men ve da mar du va rı nın eni ne-ke sit to mog ra -
fik gö rün tü le ri ni sağ lar. IVUS; ko ro ner stent im-
p lan tas yon ye ter li li ği ni ve stent-içi res te noz
me ka niz ma sı nı (ne oin ti mal hi perp la zi ve ya ye ter-
 siz stent eks pan si yo nu) be lir le me de kul la nı lır.
Ay rı ca an ji yog ra fik ola rak gö rün tü len me si güç
ko ro ner lez yon la rı nın de ğer len di ril me sin de ve
PKG son ra sı an ji yog ra fik ola rak sub-op ti mal so -
nuç alın ma sı du ru mun da ek bil gi ler ve rir. 
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Şekil 26-2. Koroner artere stent yerleştirilmesi şematik ola-
rak görülmektedir.

Şekil 26-1. Femoral arter ponksiyonu.



IVUS fiz yo lo jik ol mak tan çok ana to mik bil gi
ver mek te dir. An cak, lü men ala nı sol ana ko ro ner
için 6.0 ila 7.0 mm², di ğer ko ro ner ar ter ler için 4.0
mm² den kü çük se he mo di na mik cid di lez yon
var lı ğı nı gös te rir.  

An ji yos ko pi

Da mar lü me ni nin di rekt ola rak gö rün tü len me si -
ni sağ lar ve da ha çok ça lış ma amaç lı ola rak kul la -
nıl mak ta dır. Ana to mik ve ri le ri sağ lar.

Ko ro ner Akım Re zer vi (“f low re ser ve”, CFR)

Fiz yo lo jik ve ri ler sağ lar. Epi kar di yal ve mik ro vas -
kü ler di ren ci de ğer len di rir. Or ta de re ce de ki ko ro -
ner dar lık la rın (% 30-70) he mo di na mik ola rak
an lam lı olup ol ma dı ğı nı sap ta ma da ya rar lı dır. Hi -
pe re mi nin ba zal akı ma ora nı ko ro ner akım re zer -
vi ola rak bi li nir. Ade no si ne (36 ila 64 µg) gi bi
in tra ko ro ner va zo di la ta tör ve ri le rek öl çüm ya pı lır.
Nor mal CFR 3 ile 5 ara sın da dır. CFR 2.0 dan dü -

şük ise anor mal dir ve akı mı kı sıt la yan epi kar di yal
ste noz ve ya mik ro vas kü ler to nus ar tı şı nı gös te rir. 

Lez yo nu bu lun du ran da mar ile nor mal gö rü -
nen da mar da CFR öl çüm le ri ya pı la rak mik ro vas -
kü la tü rün et ki si or ta dan kal dı rı la bi lir (rö la tif CFR
ve lo city = CFRhe def/CFRre fe rans). He mo di na -
mik ola rak an lam lı ol ma yan ste noz lar da rCFR 0.8
den dü şük tür. 

Frank si yo nel akım re zer vin den fark lı ola rak,
CFR he mo di na mik ve mik ro vas kü ler de ği şik lik le re
ba ğım lı dır. Ge nel ola rak, ko ro ner lez yo nun he mo -
di na mik cid di ye ti ni de ğer len dir me de FFR ter cih
edi len ta nı sal me tod dur. 

Frak si yo nel Akım Re zer vi
(Frac ti onal flow re ser ve (FFR)

Fiz yo lo jik ve ri ler sağ lar. Ba sınç trans du ser li
0.014-inch tel ko ro ner dar lık dis ta li ne yer leş ti ri lir
ve trans lez yo nel gra di ent öl çü lür. Mak si mal hi -
pe re mi de dis tal ko ro ner ba sın cın aor tik ba sın ca
ora nı FFR’ı ve rir. Bir va zo di la ta tör, sık lık la ade -
no si ne (İV in füz yon 140 µg/kg/dk ve ya in tra ko -
ro ner 36 ila 64 µg) kul la nı lır. Akı mı en gel le yen
ko ro ner dar lık ol ma dı ğın da FFR 1.0’dir. FFR de -
ğe ri 0.75’in al tın da ise he mo di na mik ola rak
önem li dar lık mev cut tur ve stres tes tin de ki mi yo -
kar di yal is ke mi ile po zi tif ko re las yon gös te rir. 

Pul mo ner Ar ter Ka te te ri zas yo nu

Swan-Ganz ka te te ri pul mo ner ar te re iler le ti le rek,
sağ ve sol kalp do luş ba sınç la rı ve kar di yak de bi öl -
çü le bi lir. Kar di yo je nik şok, yük sek-risk li PKG, kar -
di yak tam po nad şüp he si ve ne de ni açık ola rak bel li
ol ma yan he mo di na mik kö tü leş me de ya rar lı dır.    

TTee  rraa  ppöö  ttiikk  CCii  hhaazz  llaarr

PTCA

Ba lon an ji yop las ti, ate rosk le ro tik pla ğı ve da mar
du va rı nı ge re rek ve yır ta rak ko ro ner lü me ni ge -
niş le tir, ay rı ca ate rom pla ğı nın lon gi tu di nal ek -
sen bo yun ca ye ni den da ğıl ma sı nı sağ lar. Tek
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Klinik • Presentasyon öncesi angina paterni 
Faktörler (Unstable angina, ST-segment

yükselmeli miyokard infarktüsü)
• Daha önce rekürrens olması
• Stent implantasyonu sonrası 
semptomların erken (<3 ay) rekürrensi 

• Diabetes mellitus
• Son evre renal hastalık
• C-reaktif protein yüksekliği

Anatomik • Proksimal sol ön inen arter lezyonu
Faktörler • Küçük damar çapı

• Uzun lezyon
• Diffüz patern restenoz
• Total koroner darlık
• Safen ven grefti

İşleme Bağlı • İşlem sonrası darlık çapının daha 
Faktörler fazla olması

• Final lümen çapının daha küçük 
olması

• Akut kazancın daha az olması
• Stent uzunluğu

Tablo 26-7. Koroner Stent Sonrası Restenoz
Öngörücüleri

Stent Tipi Stent Platformu Stent Materyeli Polymer Kaplama Drug Çalışma

CYPHER Bx velocity Paslanmaz çelik Durable co-polymer Sirolimus SIRIUS

TAXUS Express, Liberte Paslanmaz çelik Polyolefin Paclitaxel TAXUS

ENDEAVOR Driver Cobalt chromium Phosphorylcholine Zotarolimus ENDEAVOR

Xience Vision Cobalt chromium Durable fluoropolyme Everolimus SPIRIT

CoStar CoStar Cobalt chromium Polylactic co-glycolic Paclitaxel PISCES
asid resorbable polymer

Zomaxx Trimax Paslanmaz Phosphorylcholine Zotarolimus Zomaxx
çelik-tantalium

Tablo 26-8. Kullanımdaki Drug Eluting Stentlerin Karakteristikleri



ba şı na kul la nı mı ol duk ça azal ma sı na rağ men en-
 do vas kü ler gi ri şim le rin omur ga sı nı oluş tur mak -
ta dır. An cak tek ba şı na kul la nı mı nı kı sıt la yan  en
önem li fak tör ler sık ani tı kan ma (% 5–8) ve res te -
noz (% 30- 60) oran la rı dır. 

Gü nü müz de PTCA ’nın iki spe si fik du rum da
ha la önem li ye ri var dır: a. Akut ko ro ner sen drom
ile ge len acil CABG ge re ken çok da mar has ta la -
rın da sa de ce PTCA ile in farkt iliş ki li ar ter açık lı -
ğı nın hız lı ca sağ lan ma sı, iki li an tit rom bo sit
te da vi baş la nıl ma sı ge rek me den ve ge cik me ol-
 mak sı zın acil cer ra hi uy gu lan ma sı nı sağ la ya bi lir.
b. Her han gi bir cer ra hi mü da he le ön ce si cid di ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğı olan has ta lar da, cer ra hi nin
ge cik me si ne ne den ola bi le cek iki li an tit rom bo sit
te da vi ge rek si ni min den ka çın mak için sa de ce
PTCA ile re vas kü la ri zas yon sağ la na bi lir. Bu nun -
la be ra ber ço ğu kez, sa de ce mi ni mum 1 ay iki li
an tit rom bo sit te da vi nin ye ter li ol ma sı ne de niy le
çıp lak me tal sten t’ le rin uzun sü re li so nuç la rı üs -
tün ola bi lir.    

Çıp lak Me tal Stent ler

Ko ro ner stent ler PKG iş lem le ri nin % 90’dan faz la -
sı nı oluş tur mak ta dır (Şe kil 26-2). Gü nü müz de ko-
 ro ner stent ler, fle xibl, la ser ke sim, ba lon la açı lıp
ge niş le yen (ex pan dab le) ve sık lık la pas lan maz çe-
 lik tir. İş lem ba şa rı sı % 98 do lay la rın da dır. Stent le -
rin, tek ba şı na PTCA ile kar şı laş tı rıl dı ğın da,
res te noz ve tek rar re vas kü la ri zas yon oran la rı nı
önem li oran da azalt ma la rı na kar şın ölüm ve ya mi -
yo kard in fark tüs ih ti ma li ni dü şür dü ğü gös te ri le -
me miş tir. 

An ji yog ra fik res te noz, da mar ça pın da %
50’den faz la dar lık ola rak ta nım lan mak ta olup,
ne oin ti mal hi perp la zi so nu cu or ta ya çık mak ta dır.
Çıp lak me tal stent ile % 20-40 has ta da gö rül mek -
te dir. Te da vi edi len seg ment te res te noz dan do la -
yı re kür ren an gi na nın baş la ma sı kli nik res te noz
olarak tanımlanır ve PKG son ra sı ilk yıl da %10-
15 ora nın da ge li şir. Res te noz ris ki ni ön gü rü cü
fak tör ler Tab lo 26-7’de gö rül mek te dir.

Stent içi res te noz te da vi sin de; tek rar ba lon di-
 la tas yon, ate rek to mi ile stent içi hi perp la zi nin çı -
ka rıl ma sı ve tek rar çıp lak me tal stent de nen miş,
be ta ve ya ga ma rad yas yon ile bra ki te ra pi so nuç -
la rı da ha iyi bu lun muş tur. An cak en az iki ran do -
mi ze ça lış ma da bra ki te ra pi nin ilaç sa lı nım lı
stent ler ka dar et ki li ol ma dı ğı gös te ril miş tir. 

İlaç Sa lı nım lı (“D rug-elu ting”) Stent ler (DES)

Çıp lak me tal stent le rin “Ac hil les to pu ğu” ne oin ti -
mal hi perp la zi so nu cu ge li şen stent içi res te noz -
dur. Stent yü ze yi ne po li mer kap la na rak, si ro li mus
gi bi an ti-pro li fe ra tif ajan la rı ve ya pac li ta xel gi bi
hüc re bö lün me si ni mi to tik faz da dur du ran ajan la -

rı bu po li me re em di re rek, ne oin ti mal hi perp la zi,
do la yı sıy la res te noz dra ma tik ola rak azal mak ta dır
(~% 10). Tab lo 26-8’de kul la nım da olan ilaç sa lı nım -
lı stent le rin özel lik le ri gö rül mek te dir. 

İlaç sa lı nım lı stent ile res te noz ve MA CE (ma -
jör is ten me yen kar di yak olay) oran la rı dra ma tik
ola rak azal ma sı na kar şın, geç (31 gü n– bir yıl) ve
çok geç trom boz (> bir yıl) ris ki, özel lik le di abe tik -
ler de ve komp leks ko ro ner lez yon lar da art mak ta -
dır. Clo pi dog rel ve as pi rin gi bi iki li an tit rom bo sit
te da vi nin ke sil me si bu ris ki önem li oran da ar tır -
mak ta dır. Stent trom bo zu ris ki, an ti-pro li fe ra tif
ajan la rın stent en do tel ya li zas yo nu nu ge cik tir me si
ile iliş ki li dir. Stent trom bo zu nu ön le mek için ilaç
sa lı nım lı stent imp lan tas yo nu son ra sı iki li an tit -
rom bo sit te da vi en az 1 yıl kul la nıl ma lı dır.

Restenoz

Res te noz en sık gö rü len geç PTCA komp li kas yo -
nu dur ve ti pik ola rak ilk 6 ay için de or ta ya çı kar.
PTCA res te no zu baş lı ca, da mar kon trak tü rü,
elas tik “re co il”, ne ga tif da mar “re mo de ling ”i ve
ne oin ti mal hi perp la zi den do la yı dır. Stent-içi res -
te noz ise he men he men ta ma men ne oin ti mal hi -
perp la zi ne de niy le dir. Res te noz ön gö rü cü le ri;
di abe tes mel li tus, uns tab le an gi na pek to ris, akut
mi yo kard in fark tü sü, da ha ön ce ki res te noz, kü -
çük da mar ça pı, to tal ok lüz yon, uzun lez yon, sa -
fen ven gref ti, prok si mal LAD, iş lem son ra sı da ha
yük sek oran da dar lık yüz de si ve yi ne iş lem son-
 ra sı da ha kü çük mi ni mal lü men ça pı dır. Stent
eks pan si yo nu nu mak si mi ze, ar ter yel ha sa rı mi n-
i mi ze et mek res te no zu azalt ma stra te ji le ri dir.
Tam stent eks pan si yo nu sağ la mak için IVUS kul-
 la nı mı uy gun dur.        

PTCA Son ra sı Res te noz: Sa de ce ba lon an ji yop -
las ti ile res te noz oran la rı % 30-60 ara sın da dır. 

Stent-içi Res te noz: Ba lon an ji yop las ti ile re kür -
ren stent-içi res te noz ris ki, fo kal res te noz lar da %
10, dif füz res te noz lar da % 50 ve to tal stent ok lüz -
yon la rın da % 80’dir. “Cut ting” ba lon ve ro tas yo -
nal ate rek to mi gi bi ate ro ab la tif yak la şım la rın
PTCA ’ya üs tün lü ğü ka nıt lan ma mış tır. Çıp lak
me tal stent son ra sı stent-içi res te noz ge li şen 300
has ta nın, ba lon an ji yop las ti ile “si ro lu mus elu ting
stent” ve “pac li ta xel elu ting stent” ile kar şı laş tı rıl -
dı ğı ISAR-DE SI RE ça lış ma sın da, sa de ce ba lon an-
 ji yop las ti ile kar şı laş tı rıl dı ğın da 6 ay lık ta kip te
res te noz oran la rın da ilaç sa lı nım lı stent ile an lam -
lı azal ma (% 8 vs % 33) gös te ril miş tir. Böy le ce,
stent-içi res te noz te da vi sin de ilaç sa lı nım lı stent
kul la nı mı man tık lı dır. Ça lış ma lar ge rek si ro lu -
mus elu ting stent, ge rek se  pac li ta xel elu ting stent
ile et kin lik ve em ni ye tin he men he men ben zer ol -
du ğu nu, bi ri nin di ğe ri ne üs tün ol ma dı ğı nı gös -
ter mek te dir.       
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FFaarr  mmaa  kkoo  lloo  jjiikk  İİllaa  vvee  TTee  ddaa  vvii

An tit rom bin ler
An tit rom bin ler trom bin üre ti mi ni ön ler, trom bin
ak ti vi te si ni in hi be eder. Trom büs olu şu mu nu ön-
 le mek için tüm ko ro ner gi ri şim ler de; un frak si yo -
ne he pa rin (UFH), eno xa pa rin gi bi dü şük
mo le kül ağır lık lı he pa rin (LMWH), bi va li ru din
gi bi di rekt trom bin in hi bi tör le ri ve ya Fak tör Xa
in hi bi tör le ri (fon da pa ri nux) kul la nıl mak ta dır. 

Un frak si yo ne He pa rin (UFH)

He pa rin, an tit rom bin ak ti vi te si ni dra ma tik ola rak
bir kaç bin kat ar tı ran bir ko fak tör dür. An ti-trom -
bin ge rek trom bin, ge rek se ak ti ve fak tör X’ u in-
ak ti ve eder. He pa ri nin en do tel hüc re le ri,
mak ro faj lar ve plas ma pro te in le ri ne ol duk ça güç -
lü ola rak bağ lan ma sı ne de niy le, dü şük ve or ta
doz lar da an ti ko agü lan et ki si non-li ne er dir. Plas -
ma dü zey le ri sa de ce re sep tör ler doy du ğu za man
sağ la nır. Bü yük oran da re nal yol la atı lır ve ya rı-
öm rü 60 ila 90 da ki ka dır. Eğer bir lik te GP IIb/II Ia
in hi bi tö rü kul la nıl mı yor sa ti pik do zu 100 U/kg
bo lus tur. Eğer bir lik te GP IIb/II Ia in hi bi tö rü ve ri -
li yor ise he pa rin do zu 50 ila 70 U/kg bo lus tur. Bo -
lus son ra sı in füz yon ge rek mez. An ti ko agü las yon
dü ze yi iz le mi için “ac ti ve clot ting ti me” (ACT)
kul la nı lır. Ani da mar tı ka nık lı ğı ile ACT de ğer le -
ri ara sın da zıt iliş ki ol ma sı na kar şın, 400 sa ni ye
üze rin de ki ACT de ğer le rin de ka na ma ris ki ar tar.
GP IIb/II Ia in hi bi tö rü kul la nıl ma yan gi ri şim ler de
ACT he de fi 300 ila 350 sa ni ye (He moc hron) ve ya
250 ila 300 sa ni ye dir (He mo Tec). GP IIb/II Ia in hi -
bi tö rü kul la nı lan lar da ise he def de ğer (hem ACT
He moc hron, hem de He mo Tec kul la nı mın da) 200
sa ni ye nin üze rin de ol ma lı dır. ACT 30 da ki ka da
bir kon trol edil me li dir. 

Komp li ke ol ma yan PKG va ka la rın da, iş lem
son ra sı he pa rin in füz yon la rı nın uza ma sı ka na ma
komp li kas yon la rı nı ar tır mak ta, an cak ani da mar
tı ka nık lı ğı ola sı lı ğı nı ve ya res te no zu azalt ma mak -
ta dır. ACT 180 sa ni ye al tı na düş tü ğün de she ath çı -
ka rı la bi lir. Uzun sü re ve ya mü ker rer UFH
kul la nı mı trom bo si to pe ni ye ne den ola bi lir. Non-
im mü no lo jik, he pa ri ne bağ lı trom bo si to pe ni,
trom bo sit sa yı sın da or ta de re ce de düş me ye ne den
olan he pa ri ne bağ lı trom bo sit ag re gas yo nun dan
do la yı dır. İm mü no lo jik he pa ri ne bağ lı trom bo si -
to pe ni  ise, in tra vas kü ler trom bo za gö tü re bi len
trom bo sit te IgG pro dük si yo nu nun ne den ol du ğu
cid di bir du rum dur. Bu has ta lı ğın ta nı sın da he pa -
rin iliş ki li an ti kor la rın du yar lı lı ğı % 70’dir.  

Dü şük Mo le kü ler Ağır lık lı He pa rin (LMWH)

Trom bin olu şu mu için fak tör Xa ge rek li dir.
LMWH, he pa rin sak ka ri de de po li me ri zas yo nu ile

ya pı lır ve da ha ön gö rü le bi lir fak tör Xa in hi bis yo -
nu sağ lar. Ça lış ma lar (ES SEN CE ve TI MI IIb) dü -
şük mo le kü ler ağır lık lı he pa rin eno xa pa ri n’ in,
UFH ile kar şı laş tı rıl dı ğın da re kür ren an gi na pek-
 to ris, mi yo kard in fark tü sü ve ya ölüm kom bi nas -
yo nun da da ha faz la azal ma sağ la dı ğı nı
gös ter miş tir. Bu ne den le LMWH akut ko ro ner
sen drom lar da ar tan sık lık ta kul la nıl mak ta dır.
SYNERGY ça lış ma sın da ise, akut ko ro ner sen -
drom ne de niy le er ken PKG uy gu la nan has ta lar da
UFH ve ya eno xa pa ri nin ma jor is ke mik komp li -
kas yon la ra et ki si nin ben zer ol du ğu nu or ta ya
koy muş tur. An cak bir ajan dan di ğe ri ne ge çiş te
ka na ma ris kin de be lir gin ar tış ol du ğu ve müm -
kün ise bun dan ka çı nıl ma sı ge rek ti ği bil di ril miş -
dir. Böy le ce, akut ko ro ner sen drom ne de niy le
PKG uy gu la nan has ta lar da LMWH kul la nı mı
UF H’ e man tık lı bir al ter na tif tir. 

Cilt-al tı (SC) eno xa pa rin ve ri len hos pi ta li ze
has ta lar da,  eno xa pa rin uy gu la ma sı son ra sın da,
8 sa at için de PKG ya pı lır sa ila ve he pa rin ge rek -
mez. SC eno xa pa rin in jek si yo nu son ra sı 8 ila 12
sa at için de PKG ya pı lır sa ila ve 0.3 mg/kg eno xa -
pa rin İV bo lus ya pıl ma lı dır. Eno xa pa rin in jek si -
yo nun dan 12 sa at son ra PKG ya pı lır sa stan dart
doz UFH kul la nı la bi lir.   

LMWH kul la nıl dı ğın da ACT öl çü mü an ti ko -
agü las yon dü ze yi ni yan sıt maz. Gü nü müz de fak tör
Xa ak ti vi te si ni öl çen hız lı bir me tod bu lun ma mak -
ta dır ve mo ni tö ri zas yo nu nun ge rek li olup ol ma dı -
ğı da tar tı şıl ma lı dır.

LMWH et ki si sa de ce pro ta min ile kıs mi ola -
rak nöt ra li ze edi le bi lir. Şiş man has ta lar da LMWH
da ha az gü ve ni lir an ti ko agü las yon dü ze yi sağ lar.
Or ta-cid di re nal ye ter siz lik li has ta lar da (kre ati nin
kli ren si < 30 mL/dk. gi bi), LMWH’ in re nal eli mi -
nas yo nu ne de niy le, uzun bir pe ri od sü re sin ce
bek len me dik şe kil de yük sek oran da an ti ko agü -
las yo na ne den ol du ğun dan ilaç çok dik kat li kul-
 la nıl ma lı, da ha iyi si al ter na tif an tit rom bo tik
ajan lar ter cih edil me li dir.       

Di rekt Trom bin İn hi bi tör le ri 

Bi va li ru din: Pıh tı ya bağ lı trom bi ni, an tit rom bin
ko fak tör ge rek si ni mi ol mak sı zın di rekt ola rak in-
 hi be eder. Bir hi ru din ana lo ğu olan bi va lu ri din
PKG’ ler de gi de rek da ha sık ola rak kul la nıl -
makta dır. Baş lan gıç ta PKG es na sın da he pa ri ne
bağ lı trom bo pe ni olan has ta lar da kul la nıl mış tır.
Son za man lar da elek tif PKG uy gu la nan dü şük
risk li has ta lar da, UFH ve GP IIb/II Ia in hi bi tö rü
kom binas yo nu na nis pet le em ni yet li bir al ter na tif
ola rak ka bul edil mek te dir. Bi va li ru di nin ab ci xi -
mab/UFH ile kar şı laş tı rıl dı ğı, pros pek tif, ran do -
mi ze, çift-kör REP LA CE-2 ça lışma sın da,
bi va li ru di nin MA CE açı sın dan ben zer ko ru yu cu -
lu ğu be lir len miş, an cak ka na ma komp li kas yon -
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la rı nın da ha dü şük oran da or ta ya çık tı ğı gö rül -
müş tür. 

Bi va li ru din 1 mg/kg bo lus son ra sı, 4 sa at 2.5
mg/kg/sa at in füz yo na de vam edil mek te, da ha
son ra in füz yon do zu 0.2 mg/kg/sa at’ e in di ril -
mek te dir. Ya rı-öm rü 25 da ki ka dır. Di ya liz ba ğım -
lı has ta lar da 3.5 sa at gi bi uza mış ola bi lir. PKG
son ra sı in füz yon dur du ru la bi lir. İlaç ke sil dik ten
1-2 sa at son ra she ath çe ki le bi lir. Bi va li ru din et ki -
si ni nöt ra li ze ede cek bir ilaç yok tur.   

Faktör Xa İnhibitörleri

Fon da pa ri nux: Fon da pa ri nux sen te tik pen ta sacc -
ha ri de ’dir. An ti-trom bi ne bağ la nır ve fak tör Xa afi -
ni te si ni ar tı ran bi çim sel de ği şik li ği ne ne den olur.
Non-ST ele vas yon lu akut ko ro ner sen drom lu
20.078 has ta nın, fon da pa ri nux (2.5 mg/gün) ve ya
eno xa pa ri ne (1 mg/kg gün de 2 kez) ran do mi ze
edil di ği OA SIS-5 ça lış ma sın da, her iki grup ara sın -
da pri mer son la nım nok ta sı (ölüm, mi yo kard in-
 fark tü sü ve ya ref rak ter is ke mi) ba kı mın dan
an lam lı fark ol ma ma sı na kar şın, fon da pa ri nux ile
ma jor ka na ma da ha az gö rül müş tür. STE Mİ ’li has -
ta lar da ya pı lan OA SIS-6 ça lış ma sın da, ilk 30 gün -
de, fon da pa ri nu xun (2.5 mg/gün) pla se bo ya gö re
ölüm ve ya re-in fark tüs ih ti ma li ni azalt tı ğı be lir len -
miş tir. 

War fa rin: Ru tin kul la nı mı öne ril me mek te dir. INR
> 1.6 ol ma sı kar di yak ka te te ri zas yon için rö la tif
kon trin di kas yon dur. An cak acil ka te te ri zas yon ge -
re kir se, ka na ma kon tro lu nun sık lık la prob lem ol-
 ma dı ğı ra di al gi ri şim ter cih edil me li dir.

An tit rom bo sit Te da vi

Throm bo xa ne A2 İn hi bi tö rü (as pi rin): As pi rin
cyclo oxy ge na se ’ı ir re ver sibl ola rak in hi be eder ve
böy le ce trom bo sit ag re gas yo nu na yol açan va zo -
kons trik tör bir ajan olan throm bo xan A2 sen te zi -
ni blo ke eder. Pla se bo ile kar şı laş tı rıl dı ğın da
as pi rin, trom bo tik ok lüz yu nun ne den ol du ğu pe -
ri-pro se dü rel mi yo kard in fark tü sü nü önem li
oran da azalt mak ta dır ve PKG’ e gi den tüm has ta-
lar da stan dart uy gu lan ma lı dır. PKG’ de kro nik as-
 pi rin te da vi si al tın da olan has ta lar PKG
iş le min den 2 sa at ön ce 75 ila 325 mg, gün lük as pi -
rin te da vi si al tın da ol ma yan has ta lar ise 162 ila 325
mg as pi rin al ma lı dır. As pi ri nin in hi bi tör et ki si 60
da ki ka için de or ta ya çı kar ve trom bo sit ler üze ri ne
et ki si ke sil dik ten son ra 7 gü ne ka dar de vam eder.
İlaç sa lı nım lı stent ta kı lan has ta lar da (si ro lu mus
elu ting stent için 3 ay, pac li ta xel elu ting stent  için
6 ay) 225 mg/gün as pi rin ve 75 mg/gün clo pi dog -
rel kul lan ma lı dır. Bu yük sek doz lar da, ka na ma
ris ki % 50 da ha faz la ol du ğun dan, bir çok kli nis -
yen PKG son ra sı 7 ila 30 gün için de as pi rin do zu -
nu 81 mg/gü n’ e dü şür mek te dir.  

ADP Re sep tör An ta go nist le ri (clo pi dog rel, tic -
lo pi di ne, pra sug rel): Clo pi dog rel ve tic lo pi di ne
gi bi thi enop yri din ler, P2Y12 re sep tör le ri ara cı lı -
ğıy la, ade no si ne dip hosp ha te ’a bağ lı trom bo sit
ag re gas yo nu nu ir re ver sibl ola rak in hi be eder. As-
 pi rin ve thi enop yri din le rin et ki me ka niz ma la rı
fark lı ol du ğu için, kom bi ne kul la nıl dı ğın da trom-
 bo sit ag re gas yon in hi bis yo nu da ha güç lü dür. Da -
ha emin ol du ğu için clo pi dog rel tic lo pi di ne ter cih
edil mek te dir. Stent trom bo zu nu ön le mek için as-
 pi ri ne ila ve ola rak clo pi dog rel te da vi si, çıp lak me -
tal stent imp lan tas yo nu son ra sı 1 ay, ilaç sa lı nım lı
stent imp lan tas yo nu son ra sı en az 12 ay ola rak
öne ril mek te dir.   

PCI-CU RE ça lış ma sın da, as pi rin ve 300 mg
clo pi dog rel yük le me do zu nu ta ki ben 8 ay 75
mg/gün clo pi dog rel kul la nı mı ile, ka na ma da an-
 lam lı art ma ol mak sı zın, kar di yo vas kü ler ölüm,
mi yo kard in fark tü sü ve ya acil he def da mar re vas -
kü la ri zas yo nu bi le şik son la nım nok ta sın da an-
 lam lı azal ma gös te ril miş tir. CRE DO ça lış ma sın da
PKG ön ce si 24 sa at için de 300 mg clo pi dog rel
yük le me do zu ile ölüm, mi yo kard in fark tü sü ve -
ya acil TVR bi le şik son la nım nok ta sın da an lam lı
azal ma gös te ril miş tir. Uns tab le an gi na/Non-ST
ele vas yon lu mi yo kard in fark tü sü ge li şen has ta -
lar da ya pı lan ARM YDA-2 ça lış ma sın da, ge le nek -
sel 300 mg clo pi dog rel yük le me do zu ile
kar şı laş tı rıl dı ğın da, 600 mg clo pi dog rel yük le me
do zu ile ölüm, mi yo kard in fark tü sü ve ya TVR da -
ha dü şük oran da bu lun muş tur. Bu ne den le PKG
iş le min den en az 6 sa at ön ce 600 mg clo pi dog rel
(Pla vix tab let 75 mg 8 adet) ve ril me li dir. Acil
CABG ge re ken has ta lar da, ka na ma ris ki ni ar tır -
dı ğın dan, PKG ön ce si ru tin clo pi dog rel yük len -
me si nin sa kın ca lı ola bi le ce ği dik ka te alın ma lı dır. 

Ye ni bir thi enop yri din olan pra sug re l’ in, güç -
lü an tit rom bo sit et ki si ni gös ter me si için, trom bo -
sit P2Y12 re sep tör le ri ne yük sek afi ni te si olan ak tif
me ta bo lit le ri ne dö nüş me si ge rek mek te dir. PKG
uy gu la nan or ta ve yük sek risk li 13.608 ACS has-
 ta sın da ya pı lan TRI TON-TI MI-38 ça lış ma sın da,
pra sug re lin clo pi dog re l e nis pet le, kar di yo vas kü -
ler ne den ler den ölüm, non fa tal mi yo kard in fark -
tü sü ve ya non fa tal stro ke ’u ön le me de da ha et kin
ol du ğu gös te ril miş tir.  Ke za, mi yo kard in fark tü -
sü, TVR, ve stent trom bo zu oran la rı da pra sug rel
gru bun da da ha dü şük tür.  An cak ya şa mı teh dit
eden ka na ma ih ti ma li pra sug rel alan lar da da ha
yük sek tir.     

Glycop ro te in IIb/II Ia İn hi bi tör le ri (ab ci xi mab,
ep ti fi ba ti de, ti ro fi ban): Trom bin ve kol la jen, ADP
ve se ro to nin sa lı nı mı na ne den olan ve trom bo sit
yü ze yin de GP IIb/II Ia fib ri no jen re sep tör le ri ni ak-
 ti ve eden güç lü trom bo sit ago nist le ri dir. Fonk si -
yo nel ola rak ak tif GP IIb/II Ia re sep tö rü, fib ri no jen
ve kom şu trom bo sit ler le köp rü oluş tu ran di ğer ad-
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 he si ve pro te in le re bağ la na rak trom bo sit ag re gas -
yo nun da “son or tak yol ”u oluş tu rur. GP IIb/II Ia
re sep tör in hi bis yo nu, trom büs olu şu mu için ge rek -
li olan bu re sep tör le rin fib rin ile bağ lan ma sı nı ve
trom bo sit-fib rin çap raz bağ lan tı la rı oluş tur ma sı nı
ön ler. GP IIb/II Ia re sep tör le ri nin % 80’den faz la iş-
 ga li trom büs ge li şi mi ni ön le mek te dir. 

Ab ci xi mab: Re sep tör le re af fi ni te si yük sek tir. Plaz-
 ma dan hız lı ca te miz le nir ve trom bo sit ag re gasyo -
nu 12 ila 36 sa at için de nor ma le dö ner. Ka na ma
komp li kas yo nun da trom bo sit in hi bis yo nu nun hı-
z lı ca dü zel til me si için, ab ci xi mab in füz yo nu nun
ke sil me si, plaz ma dan te miz len me si için 30 da ki ka
bek le nil me si ve trom bo sit in füz yo nu ge re kir. Has -
ta la rın % 0.4 ila % 1.1’in de be lir gin trom bo si to pe -
ni or ta ya çık mak ta dır. İlk 2 ila 4 sa at ve ta kip eden
gün trom bo sit sa yı mı ya pıl ma lı dır.

Ep ti fi ba ti de ve Ti ro fi ban Kom pe te tif in hi bi tör ler
ola rak et ki eder ler. Ya rı ömür le ri kı sa dır (2.0 ila
2.5 sa at) ve trom bo sit ag re gas yo nu 30 da ki ka ile 4
sa at için de nor ma le dö ner. Be lir gin trom bo si to -
pe ni na dir dir (% 0 ila % 0.3). 

İn tra ko ro ner Va zo di la tör ler: PKG, obs trük tif lez -
yon ol mak sı zın ko ro ner akım da azal ma ola rak ta -
nım la nan “no-ref low ”a ne den ola bi lir. En sık
gö rü len no-ref low ne den le ri; mik ro vas kü ler
spazm ve dis tal em bo li zas yon dur. Ade no si ne (36
ila 72 µg), ni car di pi ne (100 ila 200 µg), nit rop rus -
si de (50 ila 200 µg) ve ya ve ra pa mil (200 µg) gi bi
güç lü mik ro vas kü ler va zo di la tör ler sık lık la nor-
 mal akı mı ye ni den sağ lar. Nit rogl yce rin epi kar -
di yal spaz mı çö ze bi lir, an cak mik ro vas kü la tür de
et ki siz dir. 

DDeess  tteekk  llee  yyii  ccii  İİllaa  vvee  TTee  ddaa  vvii

Pa ce ma ker

Ro tas yo nel ate rek to mi ve ya AV dü ğü mü bes le yen
ar te re trom bek to mi uy gu lan ma sı ha lin de ge çi ci
pa ce ma ker ta kıl ma sı ge re ke bi lir.

İn tra-aor tik Ba lon Pom pa sı (IABP)

Kar di yo je nik şok ge li şen has ta lar da he mo di na -
mik des tek için IABP yer leş ti ril me li dir. Cid di
ven tri kül dis fonk si yo nu, ge niş bir alan da mi yo -
kard is ke mi si ve kri tik sol ana ko ro ner ar ter dar-
 lı ğı olan yük sek risk li PKG has ta la rın da IABP
kul la nıl ma sı ge re ke bi lir. 

Per kü tan Kar di yo pul mo ner Des tek

Na dir ola rak uy gu la nan, fa kat ba zen ha yat kur ta -
rı cı bir iş lem dir. Baş lı ca, ke sin re vas kü la ri zas yon
sağ la na na ka dar acil, kı sa sü re li he mo di na mik sta-
 bi li zas yon için kul la nı lır.

PPKKGG  SSoonn  rraa  ssıı  HHaass  ttaa  YYöö  nnee  ttii  mmii

An ti-trom bo sit Te da vi

Çıp lak me tal stent imp lan tas yo nu son ra sı 1 ay, si -
ro lu mus elu ting stent imp lan tas yo nu son ra sı 3
ay, pac li ta xel elu ting stent imp lan tas yo nu son ra -
sı 6 ay 325 mg/gün as pi rin ile te da vi edil me li ve
son ra sın da 75 ila 162 mg/gün as pi ri ne sü re siz ola -
rak de vam edil me li dir. İla ve ola rak clo pi dog rel
75 mg/gün çıp lak me tal stent son ra sı 4 haf ta, ilaç
sa lı nım lı stent son ra sın da ise 1 yıl ve ril me li dir.
As pi rin ve ya clo pi dog rel di ren ci olan ve ya da ha
ön ce stent trom bo zu olan has ta lar da trom bo sit
ag re gas yon öl çü mü ya pıl ma sı uy gun dur. 

Da mar Gi riş Ye ri Ba kı mı

Gi riş ye ri, he ma to ma, psö do anev riz ma (sis to lik
üfü rüm), ar te ri ove nöz fis tül (de vam lı üfü rüm) açı -
sın dan mu aye ne edil me li dir. Psö do anev riz ma ve
ar te ri ove nöz fis tül ta nı sı ul tra so nog ra fi ile doğ ru -
la na bi lir. Sup ra-in gu inal has sa si yet, bel ağ rı sı, ba tın
alt kad ra nın da ağ rı ve ya hi po tan si yon da ret ro pe -
ri to ne al he mo ra ji den şüp he le nil me li ve BT ile araş -
tı rıl ma lı dır. PKG’ dan 1 gün son ra he mog lo bin
ba kıl ma lı, 2 g/dL düş me dik ka te alın ma lı dır. Dis tal
na bız lar mu aye ne edil me li dir. Na bız sız lık, ağ rı, so -
luk luk, pa res te zi ve so ğuk eks tre mi te akut ar te ri -
yel tı ka nık lı ğı gös te rir.

Psö do-anev riz ma: İki cm’ den kü çük ise sık lık la
spon tan ola rak ka pa nır. İki ila 3 cm olan lar eks -
ter nal, ul tra so und kı la vuz lu ğun da kom pres yon
(ba şa rı ora nı % 90) ile sık lık la ka pa na bi lir. Üç cm’-
 den bü yük olan lar da ge nel lik le cer ra hi dü zelt me
ge re kir. Eğer psö do-anev riz ma boy nu in ce ise
trom bin in jek si yo nu di ğer bir al ter na tif tir.   

Ar te ri ove nöz Fis tül: Ti pik ola rak kü çük tür ve na -
di ren yük sek de bi li kalp ye ter siz li ği ne ne den
olur. Ul tra son kı la vuz lu ğun da kom pres yon (ba -
şa rı ora nı % 80) ve ya cer ra hi dü zelt me in di kas -
yon la rı; önem li şant, eks tre mi te şiş me si ve
has sa si ye ti, kon jes tif kalp ye ter siz li ği ve de rin ven
trom bo zu dur.

Ret ro pe ri to ne al He mo ra ji: Va ka la rın % 80’in den
faz la sın da (trans füz yon, ya kın göz lem, ya tak is ti -
ra ha ti gi bi) des tek le yi ci ba kım ile te da vi edi le bi lir.
An ti ko agü las yo nun nöt ra li ze edil me si ve tec rü be -
li yo ğun ba kım mer kez le rin de he mo di na mik ola -
rak ya kın dan ta ki bi ge re kir. Has ta he mo di na mik
ola rak sta bil ola na ka dar BT için trans por tu er te le -
ne bi lir. Ka na ma spon tan ola rak dur maz sa vas kü -
ler cer ra hi kon sül tas yo nu ge re kir. He mo ra ji den
kü çük bir yan dal so rum lu ise, ba lon şi şi ril me si ve -
ya co il em bo li zas yon di ğer te da vi se çe nek le ri dir. 

Akut Ar te ri yel Tı kan ma: Dis sek si yon ve ya trom-
 bo em bo lizm so nu cu or ta ya çı ka bi lir. Di ğer eks tre -
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mi te den ula şı la rak, et ki le nen eks tre mi te nin an ji -
yog ra fi si nin ya pıl ma sı ge re kir. Dis sek si yo nun te-
 da vi si için uzun sü re ba lon şi şi ril me si, stent
ta kıl ma sı ve ya cer ra hi mü da he le ge re kir. Trom bo -
em bo li Fo garty ka te te ri ve ya per kü tan me ka nik
trom bek to mi (Pos sis An gi oJet) ile te da vi edi le bi lir. 

Mi yo kard İs ke mi si Mo ni tö ri zas yo nu

PKG ön ce si ve son ra sı 12-le ad EKG kay de dil me li -
dir. Has ta, de vam lı EKG mo ni tö ri zas yo nu ve rutin
post-PKG ba kı ma aşi na hem şi re ve has ta ba kı cı nın
ol du ğu bir kar di yak ser vis te iz len me li dir. Gi ri -
şim den 12 sa at son ra CK ve CK-MB dü zey le ri ne
ba kıl ma lı dır. CK-MB dü zey le rin de nor ma lin 3 ka -
tı art ma “gi ri şi me bağ lı mi yo kard in fark tü sü” ola -
rak ta nım lan mak ta dır. Tro po nin dü zey le ri PKG
son ra sı ru tin ola rak öl çül me mek te dir. 

Kon trast Nef ro pa ti si Mo ni tö ri zas yo nu

Non-ste ro id an ti-inf la ma tu var drug lar, cyclos po -
ri ne ve met for min 24-48 sa at ön ce ke sil me li ve iş -
lem den 48 sa at son ra baş lan ma lı dır. 75-150
mL/sa at 1 ve ya 2 L se rum fiz yo lo jik in füz yo nu ile
hid ras yon uy gu lan ma lı dır. Re nal dis fonk si yon lu
ve dia bet li has ta lar da re nal fonk si yon (se rum kre -
ati nin) iz len me li dir.

Se kon der Ön le me

Si ga ra nın bı ra kıl ma sı, eg zer siz, di yet ve ki lo kay -
bı öne ril me li dir. Kan ba sın cı 140/90 mmHg, di ya -
be tik ler de 130/85 mmHg’ dan dü şük ol ma lı dır.
Kon trin di ke ol ma dık ça as pi rin, sta tin, ACE-in hi -
bi tö rü ve be ta-blo ker ve ril me li dir. 

Stress Tes ti

Amaç res te no zu sap ta mak tır. Du yar lı lı ğı ve öz -
gül lü ğü dü şük ol du ğun dan, tüm PKG has ta la -
rın da 4 ila 6 ay son ra ru tin eg zer siz tes ti ge rek li
de ğil dir. Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si ve ya
stres eko ter cih edil me li dir.    
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EEppiiddeemmiiyyoolloojjii

Hi per tan si yon en yay gın kar di yo vas kü ler has talık
olup, ge liş miş ül ke ler de ya şa yan eriş kin nü fu sun
% 20-50’si ni et ki le mek te dir. Epi de mi yo lo jik ve ri -
ler otuz lu yaş lar da % 20-25 olan hi per tan si yon pre-
 ve lan sı nın, yaş la bir lik te be lir gin ar tış gös te re rek
60 yaş ve üze rin de % 50’le re çık tı ğı nı gös ter mek te -
dir. Ül ke miz de ise TEK HARF ça lış ma sı nın 2009 yı -
lı ve ri le ri ne gö re 5.2 mil yon er kek ile 6.6 mil yon
ka dın da hi per tan si yo nun va rol du ğu tah min edil -
mek te dir. Ül ke miz de hi per tan si yon pre ve lan sı nın
eriş kin er kek ler de % 36, eriş kin ka dın lar da % 49
ol du ğu bu lun muş tur. 20 ya şın al tın da esan si yel hi -
per tan si yon na dir en gö rü lür. Bu tak dir de böb rek
has ta lı ğı, re no vas kü ler hi per tan si yon ve ya aort ko -
ark tas yo nu ak la gel me li dir.

Ya pı lan çok sa yı da epi de mi yo lo jik ça lış ma da
yük sek kan ba sın cı nın er kek ler de ve ka dın lar da
ko ro ner kalp has ta lı ğı, kalp ye ter siz li ği, in me, pe -
ri fe rik ar ter has ta lı ğı ve böb rek ye ter siz li ği açı sın-
 dan risk fak tö rü ol du ğu sap tan mış tır. Di ğer
yan dan kan ba sın cı dü zey le rin de yük sel me nin bi -
linç sel iş lev le ri olum suz et ki le di ği ve de mans in-
 si dan sı nı art tır dı ğı be lir len miş tir. 

Bir mil yon ki şi yi kap sa yan göz le me da ya lı ça lış-
 ma lar, sis to lik 115 mmHg ve di yas to lik 75 mmHg
gi bi dü şük kan ba sın cı dü zey le rin den iti ba ren kan
ba sın cı yük sel dik çe ko ro ner kalp has ta lı ğı ve in me -
ye bağ lı ölüm le rin,  iler le yi ci ve doğ ru sal bi çim de
art tı ğı nı gös ter miş tir. Söz ko nu su risk ar tı şı 40 ile 89
ara sın da ki tüm yaş grup la rın da mev cut tur. Sis to lik
kan ba sın cın da ki her 20 mmHg’ lık ve di yas to lik kan
ba sın cın da ki her 10 mmHg’ lik ar tış, hem ko ro ner
kalp has ta lı ğı, hem de in me den kay nak la nan ölüm
ora nı nı iki ka tı na çı kar mak ta dır. Ay rı ca Fra ming-
ham kalp ça lış ma sın dan el de edi len ve ri ler 130-
139/85-89 mmHg ara lı ğın da ki kan ba sın cı
de ğer le ri nin kar di yo vas kü ler has ta lık la ra bağ lı
riskte 120/80 mmHg’ nin al tın da ki kan ba sın cı dü -
zey le ri ne kı yas la iki kat ar tış oluş tur du ğu nu gös ter-
 mek te dir.

Yük sek kan ba sın cı bu lu nan ki şi ler de, nor mo -
tan sif bi rey le re kı yas la ko ro ner kalp has ta lı ğı açı -
sın dan risk fak tör le ri nin (di abe tes mel li tus,
in sü lin di ren ci, dis li pi de mi) ve de ği şik de re ce ler -
de ki he def or gan ha sa rı nın da ha sık ol du ğu gös-
 te ril miş tir. Risk fak tör le ri bir bi riy le kü mü la tif
et ki le şim gös te re bi le ce ğin den, hi per tan sif has ta -
lar da kan ba sın cı yük sel me si ha fif ya da or ta dü -
zey de sey ret se bi le, top lam kar di yo vas kü ler
olay lar yük sek oran da gö rül mek te dir. 

Ge nel ola rak 2000 yı lın da dün ya da ki eriş kin
po pü las yo nun % 26.4’ün de hi per tan si yon bu lun -
mak ta dır ve 2025 yı lın da top lu mun % 29.2’si nin
hi per tan sif ola ca ğı ön gö rül mek te dir. Hi per tan si -
yon ge liş mek te olan ül ke ler de (% 37.3), ge liş miş
ül ke le re (% 22.9) kı yas la da ha sık gö rül mek te dir
ve ge liş mek te olan ül ke le rin nü fu su da ha ka la ba -
lık ol du ğun dan et ki le nen bi rey le rin top lam sa yı -
sı da ha yük sek ol mak ta dır.  Son yir mi yıl için de
ge liş miş ül ke ler de ki pre ve lans sa bit kal mış ya da
azal mış ken, ge liş mek te olan ül ke ler de art mış tır. 

Ge liş miş ül ke ler de ge nel po pü las yon da ki hi -
per tan sif le rin ya rı sı ile üç te iki si ta nı la rı nı bil mek -
te ve üç te bir ile ya rı sı na ya kın bö lü mü
an ti-hi per tan sif te da vi gör mek te dir. Ge liş mek te
olan ül ke le rin ço ğun da far kın da lık ve te da vi dü -
zey le ri ge liş miş ül ke ler de ki nin al tın da kal mak ta -
dır. Hi per tan si yo nun kon trol al tı na alın ma ora nı
ge liş miş ül ke ler de % 25 iken, ge liş mek te olan ül -
ke ler de bu oran %10’un al tın da kal mak ta dır. 

FFiizzyyooppaattoolloojjii

Kan ba sın cı nın fiz yo lo jik dü zen len me si, ge ne tik
ve çev re sel fak tör ler ta ra fın dan dü zen le nen kar -
di yak, vas kü ler, re nal, nö ral ve en dok rin fak tör ler
ara sın da et ki le şim le ger çek le şir. Hi per tan si yon
bu dü zen le yi ci me ka niz ma lar ara sın da ki her han -
gi bir den ge siz lik ten kay nak la na bi lir. Ge ne tik
fak tör le rin ya nı sı ra çok sa yı da hü mo ral ve en dok -
rin fak tör kan ba sın cı üze ri ne et ki li dir, bu yüz den
hi per tan si yo nun po tan si yel fiz yo pa to lo jik ne den-
 le ri ola rak de ğer len di ri le bi lir. 
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Ge ne tik Fak tör ler

Kan ba sın cı yük sek li ği, ge ne tik ve çev re sel fak tör -
ler so nu cu olu şan bir du rum dur. Hi per tan si yo nun
ge nel ka lı tı mı % 20-55 ara sın da de ğiş mek te dir. Hi -
per tan si yo nun ai le sel bi ri ki mi, ge ne tik fak tör le rin,
yük sek kan ba sın cı pa to ge ne zin de ki ro lü nü gös -
ter mek te dir. Bel li Men del yan ka lı tım pa ter ni olan
en az al tı mo no ge nik hi per tan si yon bi çi mi var dır.
An cak bu ge ne tik var yant la rın ge nel po pü las yon -
da kan ba sın cı de ği şi mi ne kat kı sı nın çok kü çük ol -
du ğu tah min edil mek te dir. 

Men del yan Ka lı tım la İl gi li Sen drom lar

• Glu ko kor ti ko ide du yar lı al dos te ro nizm: Al dos te -
ron sen te taz ge ni ve 11-b-hid rok si laz ge ni ara -
sın da eşit ol ma yan ma yo tik re kom bi nas yon
ne de niy le olu şan mu tas yo na bağ lı, ek to pik al-
 dos te ron sa lı nım lı oto zo mal do mi nant ge çiş li
bir has ta lık tır. Er ken yaş ta hi per tan si yon baş -
la ma sı na ne den ola bi lir. Ba zen de or ta dü zey -
de hi po ka le mi ile nis pe ten da ha ha fif kan
ba sın cı ar tı şı ile ka rak te ri ze bir tab lo ya ne den
olur. Gli ko kor ti ko id ler le ACTH bas kı lan ma -
sı, kan ba sın cı nın an lam lı ola rak azal ma sı na
se bep olur. 

• 11-β-hid rok sis te ro id de hid ro ge naz ge nin de ki mu-
 tas yon so nu cu mi ne ra lo kor ti ko id art ma sı ile
bir lik te hi per tan si yon gö rü lür. Oto zo mal re-
 se sif ge çiş li dir. Bas kı lan mış re nin ak ti vi te si,
hi po-al dos te ro nizm, hi po ka le mi ve me ta bo lik
al ka loz bu has ta lı ğın en ti pik be lir ti le ri dir.

• Lidd le sen dro mu: Ami lo ri de du yar lı epi te li yal
sod yum ka nal la rı nın kod lan dı ğı gen ler de mu-
 tas yon var dır. Kli nik ola rak er ken baş lan gıç lı
hi per tan si yon, hi po ka le mik al ka loz, re nin-an -
ji yo ten sin sis te min de bas kı lan ma, böb rek su
ve tuz tu tu lu mun da art ma bu lu nur. Ami lo rid,
mu tas yo na uğ ra mış ka nal lar va sı ta sıy la sod -
yu mun art mış olan ge ri emi li mi ni dü zel tir ve
kan ba sın cı nı azal tır.

• Gor don sen dro mu: Hi per tan si yon oto zo mal do -
mi nant ge çiş li dir. Se rin-treo nin ki naz la rı kod-
 la yan iki ge nin mu tas yo nun dan kay nak la nır.
Kli nik ola rak hi per tan si yon, hi per ka le mi ile
bir lik te me ta bo lik asi doz var dır. Ti ya zid di -
üre tik le re iyi ya nıt ve rir. 

Aşı rı Sod yum Alı mı

Aşı rı sod yum (tuz) kul la nı mı sı vı hac mi ve kalp
de bi si ni ar tı ra rak kan ba sın cı nı yük sel te bi lir.
Gün lük ge rek si nim den çok tuz kul la nı mı hi per -
tan si yo na ne den ol mak ta dır. Hi per tan si yon ge li -
şi min de di yet te ki tu zun ro lü nü gös te ren ka nıt lar
uzun sü re dir bi lin mek te dir. Tuz alı mın da ki de ği -
şik lik le rin kan ba sın cı dü ze yi ne et ki si ne yö ne lik
en önem li ça lış ma lar dan bi ri ulus la ra ra sı “In ter -

salt Ça lış ma sı” dır. Bu ça lış ma nın so nuç la rı na gö re,
gün de 100 mmol (6 g NaCl) alın ma sı, sis to lik kan
ba sın cın da 6 mmHg, di yas to lik kan ba sın cın da
ise 3 mmHg ar tı şa ne den ol mak ta dır. Tuz alı mı,
kan ba sın cı/yaş iliş ki si nin eği mi ni yük selt miş tir.
Hi per tan sif has ta lar da di yet te ki sod yum içe ri ği -
nin kı sıt lan ma sı ile kan ba sın cın da an lam lı dü şüş -
ler sağ la na bil mek te dir. 

Re nin An ji yo ten sin-Al dos te ron
Sis te mi (RAAS)

RA AS bi li nen en es ki hor mo nal sis tem ler den bi -
ri dir. RAAS en zi ma tik bir re ak si yon di zi sin den
oluş mak ta dır. Re nin böb rek ler de af fe rent ar te ri -
yol du va rın da yer alan juks tag lo me rü ler hüc re -
ler den sal gı la nır. Af fe rent ar te ri yol ler de ba sın cın
azal ma sı, ma ku la den sa da sod yum kon san tras -
yo nu nun düş me si ve re nal sem pa tik si nir le rin ak-
 ti vas yo nu re nin sa lı nı mı nı ar tı ran baş lı ca
fak tör ler dir. An ji yo ten sin II sen te zi ni sağ la yan
en zi ma tik zin cir de, an ji yo ten si no je n’ den an ji yo -
ten sin I olu şu mu nu re nin sağ la mak ta dır. Re nin
bir α-glo bü lin dir.  An ji yo ten si no je n’ den an ji yo -
ten sin I olu şu mu nu ka ta li ze edip de va mın da an-
 ji yo ten sin II olu şu mu na yol aça rak kan ba sın cı nı
yük sel tir. An ji yo ten sin I’ in an ji yo ten sin II’ ye dö -
nü şü mü nü en do tel yal hüc re le rin plaz ma za rın da
bu lu nan bir en zim olan an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü
en zim (ACE) ger çek leş ti rir. Dö nü şüm ak ci ğer de
da ha ağır lık lı ol mak üze re tüm vü cut ta olu şa bi -
lir. Sis te min son ürü nü olan an ji yo ten sin II hüc -
re za rın da iki tip re sep tö re bağ la na rak et ki si ni
gös te rir: An ji yo ten sin tip 1 (AT1) ve tip 2 (AT2)
re sep tör le ri. AT1, an ji yo ten sin II’ nin bi li nen tüm
et ki le ri ni oluş tu ran re sep tör dür. AT2 ise va zo di -
la tas yon, hüc re pro li fe ras yo nu nun in hi bis yo nu
ve apop to zi sin in dük len me si gi bi AT1’e kar şıt et -
ki ler den so rum lu gö rün mek te dir. An ji yo ten sin
II’ nin kan ba sın cı nı ar tı rı cı et ki le ri şun lar dır:

• Böb rek ler ve in ce ba ğır sak lar da sod yum ve su
ge ri emi li mi

• Ad re nal kor teks te al dos te ron sa lı nı mı nın in-
 dük len me si ile dis tal nef ron lar da su ve tuz tu-
 tu lu mu

• Da mar düz kas la rın da va zo kons trük si yon ve
hi per tro fi

• En do te lin sa lı nı mın da ar tış
• Plaz mi no jen ak ti va tör in hi bi tör dü ze yin de ar -

tış
• Da mar du va rın da ser best ra di kal olu şu mu -

nun art ma sı
• Mer ke zi si nir sis te min de su suz luk his si olu -

şu mu
• Va zop res sin sa lı nı mı nın art ma sı
• Sem pa tik si nir sis te mi nin uya rıl ma sı
• Kalp kon trak ti li te sin de ar tış
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• Hüc re pro li fe ras yo nu ve mi yo kard hi per tro fi -
si nin art ma sı 

Sem pa tik Si nir Sis te mi

RA AS ak ti vi te sin de ki ar tış sem pa tik si nir sis te -
mi nin uya rıl ma sı na ne den ola bi lir. Bu nun dı şın -
da stres, aşı rı tuz tü ke ti mi ve in sü lin di ren ci gi bi
et ken ler le de sem pa tik si nir sis te mi uya rı la bi lir.
Ba zal sem pa tik to nus ar tı şı, ba ro re sep tör ler ve
ha cim re sep tör le rin den ge len sin yal le re anor mal
ya nıt lar sem pa tik si nir sis te mi nin kan ba sın cı nı
art tı rı cı et ki sin de rol oy nar. Sem pa tik si nir sis te -
mi nin kan ba sın cı nın yük sel me si ne yol açan et ki -
le ri aşa ğı da sı ra lan mış tır:
• Kalp hı zı, mi yo kard kon trak ti li te si ve kalp de-

 bi sin de ar tış
• Böb rek te su ve tuz tu tu lu mun da ar tış
• Ve nöz to nus ve ön yük te ar tış
• Va zo kons trük si yon so nu cu pe ri fe rik di ren cin

art ma sı  

Hi pe rin sü li ne mi

İn sü lin hi per tan si yon olu şu mun da gi de rek da ha
faz la bi çim de dik kat çe ken bir hor mon dur. Hi per -
tan sif has ta la rın önem li bir bö lü mün de, özel lik le
obez ve ya tip II di ya be ti olan lar da, pe ri fe rik do ku -
lar da gli ko zun in sü li ne bağ lı ta şı nı mı azal mış tır. Bu
du rum “in sü lin di ren ci” ola rak ta nım la nır. İn su lin
di ren ci olan lar da se rum gli koz dü ze yi yük se lir.
Yük sek gli koz dü ze yi pan kre as tan in sü lin sa lı nı mı -
nı da ha çok uya rır, so nuç ta hi pe rin sü li ne mi ge li şir.
Hi pe rin sü li ne mi nin kan ba sın cı nı art tı rı cı et ki si
baş lı ca dört me ka niz ma ile olu şur:

• İn sü lin böb rek ler de sod yum ge ri emi li mi ni
uya rır; intra vas kü ler ha cim ar tar.

• Sem pa tik si nir sis te mi ve do la şım da ki ka te -
ko la min mik ta rı nı ar tı rır. 

• Ar ter düz kas la rın da mi to jen et ki gös te re rek
hi per tro fi ye yol açar. 

• Hüc re za rın da iyon ta şı nı mı nı de ğiş ti re rek
hüc re içi kal si yum dü ze yi ni ve vas kü ler to nu -
su art tı rır. 
İn sü lin di ren ci sık lık la dis li pi de mi, gli koz in-

 to le ran sı ve ba zı pıh tı laş ma bo zuk luk la rı ile bir-
 lik te sey re der. Gli koz in to le ran sı za man la tip 2
di abe tes mel li tu sa yol aça bi lir. Hi per tan si yon,
dis li pi de mi ve gli koz in to le ran sı bir lik te li ği
“sendrom X”, “in sü lin di ren ci sen dro mu” ve ya “me t-
a bo lik sen drom” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. 
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Hi per tan si yon özel lik le eriş kin po pü las yo nu et ki -
le yen önem li bir sağ lık so ru nu dur. Bu bö lüm de et -
yo lo jik fak tör ler, hi per tan si yon ta nı sın da kan
ba sın cı öl çü mü, öy kü, fi zik mu aye ne, la bo ra tu var
tet kik le ri, he def or gan ha sa rı be lir len me si ve uy -
gun te da vi yak la şım la rı ir de le ne cek tir.

TTaa  nnıı

Hi per tan si yon da ta nı ya yö ne lik iş lem le rin ama -
cı: a) kan ba sın cı dü ze yi ni be lir le mek, b) se kon -
der ne den le ri or ta ya koy mak, c) risk fak tör le ri ni,
he def or gan ha sa rı nı ve eş lik eden has ta lık la rı
araş tı ra rak top lam kar di yo vas kü ler ris ki de ğer -
len dir mek tir. Bu amaç la, 1. Tek rar la nan kan ba -
sın cı öl çüm le ri, 2. Anam nez alın ma sı ve fi zik
mu aye ne, 3. La bo ra tu var in ce le me ya pıl ma sı ge -
rek mek te dir.

Kan Ba sın cı Cid di ye ti nin Sı nıf lan dı rıl ma sı

Tab lo 28-1’de 18 yaş ve üze ri eriş kin ler de kan ba -
sın cı sı nıf la ma sı gö rül mek te dir. Sı nıf la ma iki ve -
ya da ha faz la has ta vi zi tin de otu rur po zis yon da
her de fa sın da yak la şık 2 ve ya da ha faz la sa yı da
uy gun şe kil de öl çül müş kan ba sın cı na gö re ya pıl -
mış tır. 

Pre hi per tan si yon bir has ta lık ka te go ri si de ğil -
dir. Hi per tan si yon için yük sek risk li has ta la rı be-
 lir le mek için ta nım lan mış tır. Pre hi per tan sif
bi rey le re, ilaç ve ril me se de, ge le cek te olu şa bi le -
cek hi per tan si yon ris ki ni azalt mak için ha yat tar -
zı de ği şik lik le ri yap ma sı ge rek ti ği be lir gin bir

şe kil de ifa de edil me li dir. Tüm hi per tan sif has ta -
lar (ev re 1 ve 2) ilaç la te da vi edil me li dir. Hi per -
tan si yo nu olan bi rey ler de baş ka bir has ta lık
ol ma dı ğı tak tir de te da vi he de fi <140/90
mmHg’dır.

Et yo lo ji

Sis te mik hi per tan si yon % 5 ora nın da bi li nen has ta -
lık la ra (re nal pa ren kim has ta lık la rı, re no vas kü ler
hi per tan si yon, re nal tü mör ler, aort ko ark tas yo nu,
en dok rin has ta lık lar, en zim de fe ket le ri, nö ro lo jik
has ta lık lar, ilaç lar, hi per kal se mi, do ku en zim ek-
 sik lik le ri, ge be lik, uy ku ap ne sen dro mu) bağ lı iken
(se kon der hi per tan si yon), % 95’in de esan si yel (idi -
yo pa tik) hi per tan si yon söz ko nu su dur.

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Ha fif ya da or ta de re ce de hi per tan si yon lu has ta la rın
ço ğun lu ğu asemp to ma tik tir. Bu an lam da hi per tan -
si yo nun sin si bir has ta lık ol du ğu nu bi lin me si ve
özel lik le risk grup la rın da ru tin kon trol le rin ya pıl -
ma sı bü yük önem ta şır. Di ğer yan dan has ta la rın bir
kıs mı baş-en se ağ rı sı, ter le me, çar pın tı ve hal siz lik
gi bi şi ka yet ler ta nım la ya bi lir. 

Ai le öy kü sü bü yük bir önem ta şır: Ai le de özel-
 lik le hi per tan si yon, di abe tes mel li tus, dis li pi de mi,
er ken yaş ta ko ro ner kalp has ta lı ğı, in me ve böb rek
has ta lı ğı gi bi du rum la rın mev cut olup ol ma dı ğı
ay rın tı lı bir bi çim de sor gu lan ma lı dır. Tıb bi öy kü
aşa ğı da ki le ri içer me li dir: 1. Hi per tan si yo nun sü -
re si ve kan ba sın cı nın ön ce ki de ğer le ri, 2. Hi per -
tan si yo nun se kon der ne den le ri ni gös te ren
semp tom lar ve kan ba sın cı nı yük sel ten ilaç ve ya
mad de le rin kul la nı mı (ko ka in, am fe ta min, oral
kon tra sep tif, ste ro id ler, non-ste ro id an ti-inf la ma -
tu ar ilaç lar, erit ro po ie tin ve sik los po rin), 3. Be sin -
le aşı rı yağ (özel lik le hay van sal), tuz ve al kol alı mı,
si ga ra kul la nı mı, fi zik sel ak ti vi te, ki lo alın ma sı gi -
bi ya şam fak tör le ri, 4. Ko ro ner kalp has ta lı ğı, kalp
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Kan Ba sın cı Sis to lik Kan Di yas to lik Kan
Sı nı fı Ba sın cı Ba sın cı

Nor mal <120 mmHg <80 mmHg
Pre hi per tan si yon 120-139 mmHg 80-89 mmHg
Ev re 1 hi per tan si yon 140-159 mmHg 90-99 mmHg
Ev re 2 hi per tan si yon ≥160 mmHg ≥100 mmHg

Tab lo 28-1. Hi per tan si yo nun Sı nıf lan dır ma sı (JNC7)



ye ter siz li ği, se reb ro vas kü ler ve ya pe ri fe rik da mar
has ta lı ğı, böb rek has ta lı ğı, di abe tes mel li tus, gut,
dis li pi de mi ve ya di ğer önem li has ta lık lar la il gi li
öy kü ve ya semp tom la rın var lı ğı ve bu has ta lık la rın
te da vi si için kul la nı lan ilaç lar, 5. Da ha ön ce an ti -
hi per tan sif ilaç kul la nı mı, so nuç la rı ve is ten me yen
et ki le ri ve 6. Kan ba sın cı nı, kar di yo vas kü ler ris ki
ve te da vi nin so nuç la rı nı et ki le ye bi le cek ki şi sel, ai -
le sel ve çev re sel fak tör ler.

Kan ba sın cı öl çü mü nün ya nı sı ra risk fak tör le -
ri ni (özel lik le ab do mi nal obe zi te), se kon der hi -
per tan si yo nu dü şün dü ren be lir ti le ri ve or gan
ha sa rı nı araş tır mak üze re fi zik mu aye ne ya pıl -
ma sı ge rek li dir.

Fi zik Muayene

Kan Ba sın cı Öl çü mü

Kan ba sın cı gün için de ve gün ler ara sın da bü yük
de ği şim ler gös te re bi le ce ğin den hi per tan si yon ta nı -
sı fark lı za man lar da ya pı lan öl çüm le re da yan dı rıl -
ma lı dır. Ha fif ar tış lar ay lar bo yun ca tek rar la nan
öl çüm ler le iz len me li dir. Da ha be lir gin kan ba sın cı
yük sel me le ri ve hi per tan si yo na bağ lı or gan ha sa rı
ve ya yük sek kar di yo vas kü ler risk pro fi li ol ma sı ha -
lin de tek rar la yan öl çüm ler da ha kı sa dö nem ler
için de (haf ta lar ve ya gün ler) ya pıl ma lı dır. 

Kan ba sın cı nın doğ ru öl çül me si doğ ru ta nı ve
ba şa rı lı bir te da vi için son de re ce önem li dir. Ha va -
lı, ci va lı ve ya elek tro nik ci haz lar dü zen li ola rak
de net len me li ve doğ ru lan ma lı dır. Kan ba sın cı öl -
çü mü için os kül tas yon me to du kul la nıl ma lı dır.
Kan ba sın cı öl çü mü ön ce si has ta bir san dal ye de
ve ya mu aye ne ma sa sın da ayak lar ye re ba sa cak şe -
kil de ve kol la rı kalp se vi ye sin de tu tu la rak en az 5
da ki ka sü rey le sa kin ce otur ma lı dır. Ka fe in, eg zer -
siz ve si ga ra içil me si öl çüm den en az 30 da ki ka
ön ce bı ra kıl mış ol ma lı dır. Pos tü ral hi po tan si yon
ris ki olan has ta lar da ve ayak ta kan ba sın cı düş me-
 si ne bağ lı be lir ti le rin ol du ğu du rum lar da pe ri yo -
dik ola rak ayak ta da kan ba sın cı öl çül me si
zo run lu dur. Tan si yon ale ti nin man şet kıs mı (man -
şe tin ke se kıs mı çev re le di ği ko lun en az % 80’i ol-
 ma lı dır) has ta ya uy gun ol ma lı dır. Üst üs te en az
iki öl çüm ya pıl ma lı ve or ta la ma kay de dil me li dir.
Ra di al na bız el le ta kip edi le rek or ta ya çık ma anı
sis to lik ba sınç ola rak kay de dil me li dir. Man şet os-
 kül ta tu ar de ğe rin üst sı nı rın dan 20-30 mmHg da -
ha yu ka rı ya ka dar şi şi ril me li ve sön dü rül me
mik ta rı 2 mmHg’yi geç me me li dir. Sis to lik kan ba -
sın cı, os kül tas yon es na sın da iki ve ya da ha faz la
sa yı da Ko rot koff se si nin ilk du yul du ğu nok ta dır
(faz 1’in baş lan gı cı) ve Ko rot koff se si nin kay bol -
du ğu za man (faz 5’in baş lan gı cı) di yas to lik kan
ba sın cı ola rak ta nım la nır. Kan ba sın cı öl çü mü için
ci va lı sfig mo ma no met re kul la nı lır. Son za man lar -
da di ğer non-in va zif alet ler de (ane ro id ve os kül -

ta tu ar ve ya osi lo met rik ya rı oto ma tik alet ler)
önem ka zan mak ta dır, an cak bu alet le rin stan dart
pro to kol le re gö re doğ ru lan ma la rı ve pe ri yo dik
ola rak kon trol edil me le ri ge rek mek te dir.

Beyaz Önlük Hipertansiyonu

Ba zı has ta lar da kan ba sın cı gün bo yun ca ve ya 24
sa at lik öl çüm ler de nor mal sı nır lar da olup yal-
 nızca mu aye ne sı ra sın da yük sel me gös ter mek te -
dir. Bu du ru ma ‘’ be yaz ön lük hi per tan si yonu ’’ ve ya
‘’ izo le kli nik hi per tan si yo nu ’’ adı ve ri lir. Bu du ru -
mun ge nel po pü las yo nun yak la şık % 10’un da gö -
rül dü ğü or ta ya ko nul muş tur. Has ta la rın yak la şık
% 20-30’un da ofis te ölçü len kan ba sın cı, ev de ki ne
gö re az da ol sa yük sek tir. Kli nik ve am bu la tu ar
kan ba sın cı yük sek li ği olan ki şi ler le kar şı laş tı rıl -
dı ğın da izo le kli nik hi per tan si yo nu olan ki şi ler -
de kar di yo vas kü ler ris kin da ha az ol du ğu
gös te ril miş tir. An cak pek çok ça lış ma da bu du ru-
 mun he def or gan ha sa rı ve me ta bo lik bo zuk luk -
lar la iliş ki li ol du ğu, do la yı sıy la tü müy le ma sum
bir fe no men ol ma dı ğı öne sü rül müş tür. 

Yir mi dört sa at lik am bu la tu var or ta la ma kan
ba sın cı <125/80 mmHg iken, kli nik te ya pı lan fark -
lı öl çüm ler de kan ba sın cı nın >140/90 mmHg ol-
 ma sı ha lin de has ta ya “i zo le kli nik hi per tan si yo nu”
ta nı sı ko nul mak ta dır. Ev öl çüm le ri ile de ta nı ko -
nu la bil mek te dir (tek rar la yan öl çüm ler de or ta la -
ma<135/85 mmHg). Bu du rum da metabo lik risk
fak tör le ri nin ve he def or gan ha sa rı nın araş tırıl-
ma sı ge rek li dir. Or gan ha sa rı ve ya yük sek kar -
diyovas kü ler risk pro fi li var lı ğın da ilaç te da vi si ne
baş lan ma lı dır. İlaç te da vi si ne baş lan ma sı na ge rek
gö rül me yen izo le kli nik hi per tan si yo nu olan has -
ta la rın ge rek li yaşam de ği şik lik le ri nin ya pıl ma sı
ve ya kın dan ta kip edil me si ge rek li dir. 

Da ha az sık lık la ol mak la bir lik te izo le kli nik
hi per tan si yo nun ter si bir fe no men de gö rü le bil -
mek te dir. Bu du rum da kan ba sın cı kli nik öl çüm -
ler de nor mal iken am bu la tu ar kan ba sın cı
ta kip le rin de yük sek ola rak sap tan mak ta dır. Bu
bi rey ler de he def or gan ha sa rı pre ve lan sı nın da ha
yük sek ol du ğu gös te ril miş tir.

Se kon der Hi per tan si yo na İliş kin Bul gu lar

Aort ko ark tas yo nu da fe mo ral na bız ha fif le miş
ve ya kay bol muş ola bi lir, re no vas kü ler hi per tan -
si yon da ba tın da üfü rüm du yu la bi lir.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Risk fak tör le ri nin (kan şe ke ri, HbA1c, to tal, HDL,
LDL ko les te rol, trig li se rid, ürik asit), se kon der hi -
per tan si yon se bep le ri nin (üre, kre ati nin, tam id rar
tah li li, mik ro al bü mi nü rü aran ma sı; kal si yum, mag-
 nez yum) ve he def or gan ha sa rı nın be lir len me si ne
yö ne lik la bo ra tu ar test le ri ya pıl ma lı dır. Ay rı ca ilaç
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te da vi si baş lan dık tan son ra bel li ara lar ile ila ca bağ -
lı yan et ki le ri ni ta ki bi açı sın dan da ge rek li la bo ra tu -
ar in ce le me le ri tek rar edil me li dir. Genç has ta lar da
hi per tan si yo nun ge li şi mi da ha hız lı ol du ğun dan
da ha ay rın tı lı ta nı sal iş lem ler ya pıl ma lı dır.

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG’de sol ven tri kül hi per tro fi si bul gu la rı sap ta -
na bi lir. Sol ven tri kül hi per tro fi si tek ba şı na ba -
ğım sız bir kar di yo vas kü ler risk fak tö rü dür.

Gö ğüs Rad yo lo ji si

Sol ven tri kül hi per tro fi sin den çok sol ven tri kül
ge niş le me si nin be lir len me sin de yar dım cı olur.

Eko kar di yog ra fi

Sol ven tri kül hi per tro fi si nin be lir len me sin de
EKG’ ye gö re çok da ha du yar lı dır. Ay rı ca sol ven-
 tri kül di yas to lik ve sis to lik fonk si yon la rı nın ve di -
ğer kar di yak anor mal lik le ri ni be lir len me sin de
önem li kat kı sağ lar. Bir çok has ta sı nır da ve ya la -
bil hi per tan si yon var lı ğın dan ha ber dar de ğil dir,
bu va ka lar da be lir le nen hi per tan si yon la iliş ki li
anor mal eko kar di yog ra fik bul gu lar te da vi ge rek -
li li ği ni or ta ya ko yar.

Bi oşi mik Test ler

Kan gli koz dü ze yi, HbA1c, to tal ko les te rol, HDL-
ko les te rol, LDL-ko les te rol, trig li se rid, ürik asit,
kre ati nin, sod yum, po tas yum, kal si yum ve mag-
 nez yum dü zey le ri be lir len me li, he mog ram ya pıl -
ma lı dır.

Pri mer ko ru ma da ki öne mi ni des tek le yen ça -
lış ma la rın art ma sı ne de niy le, özel lik le me ta bo lik
sen dro mu olan hi per tan sif has ta lar da yük sek du-
 yar lık lı yön tem ler le C-re ak tif pro te in öl çü mü ya -
pıl ma sı da öne ril mek te dir.

Ti ro id has ta lı ğı (hi po ti ro idi ve ya hi per ti ro idi)
şüp he edi len has ta lar da T3, T4 ve TSH ta yi ni ya -
pıl ma lı dır.

İd rar Ana li zi

Di ya be tik has ta lar da üri ner al bu min atı lı mı ve al-
 bu min/kre ati nin ora nı öl çül me li dir. Glo me rü ler

fil tras yon hı zı (GFR)’nın azal ma sı ve ya al bü mi nü -
rinin var lı ğı prog nos tik ola rak önem li dir. De ği şik
ça lış ma lar da GFR azal ma sı ile kar di yo vas kü ler
mor bi di te ve mor ta li te ara sın da kuv vet li bir iliş ki
ol du ğu gös ter miş tir. GFR nor mal ol sa da hi mik ro -
al bü mi nü ri ve ya al bü mi nü ri bu lun ma sı kar di yo -
vas kü ler ris kin art mış ol du ğu nu gös te rir. Bu
ne den le id rar da al bu min atı lı mı, özel lik le yük sek
risk grup la rın da (di abe tes mel li tus ve ya böb rek
has ta lı ğı) ya kın dan ta kip edil me li dir.

Am bu la tu var Kan Ba sın cı Öl çü mü

Has ta la rın gün lük ya şam ko şul la rın da ki kan ba -
sınç la rı nı oto ma tik ola rak iz le yen çe şit li alet ler
(ge nel lik le os si lo met rik) kul la nıl mak ta dır. Bu sis-
 tem ler sa ye sin de 24 sa at sü rey le kan ba sın cı pro-
 fi li ni el de et mek müm kün dür. Bu yön tem
ge le nek sel kan ba sın cı öl çüm le ri ne ila ve bil gi ka -
zan dır mak ta dır. Bir çok ça lış ma nın so nuç la rı na
gö re am bu la tu ar kan ba sın cı: a) kli nik te ki kan ba -
sın cı öl çü mü ne kı yas la he def or gan ha sa rı ile da -
ha ya kın bir ko re las yon gös ter mek te, b) kli nik te
öl çü len de ğer le re gö re kar di yo vas kü ler ris ki da ha
has sas bi çim de or ta ya koy mak ta ve, c) be yaz
göm lek ve pla se bo et ki si nin ol ma ma sı ne de niy le
te da vi ye bağ lı kan ba sın cı dü şüş le ri ni da ha has-
 sas bir şe kil de gös ter mek te dir. 

Özel lik le te da vi ön ce si ve te da vi bo yun ca 24
sa at lik am bu la tu ar kan ba sın cı öl çüm le ri ya pıl -
ma sı öne ril mek te dir. Uya nık du rum da hi per tan -
sif bi rey ler de or ta la ma kan ba sın cı >135/85
mmHg ve uy ku es na sın da > 120/75 mmHg’ dır.
Bu yön tem le yük sek olan kan ba sın cı ora nı, tüm
kan ba sın cı dü ze yi ve uy ku es na sın da kan ba sın -
cın da mey da na ge len düş me mik ta rı be lir le nir.
Ço ğu bi rey de, ge ce bo yun ca kan ba sın cı % 10-20
dü şer. Am bu la tu ar kan ba sın cı öl çü mü in di kas -
yon la rı Tab lo 28-2’de be lir til miş tir. 

Ev de ki öl çüm ler gün lük ya şam ko şul la rın da -
ki kan ba sın cı de ğer le ri ni yan sıt mak la bir lik te, 24
sa at lik am bu la tu ar öl çüm ler ka dar ge niş bil gi
sağ la ya ma mak ta dır. Bir kaç gün lük de ğer le rin or-
 ta la ma sı alın dı ğın da, has ta ne öl çüm le ri ne kı yas -
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• He def or gan ha sa rı nın ol ma dı ğı ve be yaz göm lek hi-
 per tan si yo nu şüp he si olan has ta lar

• An ti-hi per tan sif ilaç la ra di renç ol ma sı 
• An ti-hi per tan sif ilaç lar la hi po tan sif be lir ti le rin or ta ya

çık ma sı 
• Epi zo dik hi per tan si yon
• Oto no mik dis fonk si yon

Tab lo 28-2. Am bu la tu ar Kan Ba sın cı Öl çü mü
İn di kas yon la rı

• Hipertansiyon
• Yaş (erkeklerde >55, kadınlarda >65)
• Diabetes mellitus
• Serum LDL-kolesterol yüksekliği veya HDL-kolesterol

düşüklüğü
• Glomeruler filtrasyon hızı (GFR) <60 ml/dk 
• Ailede erken kardiyovasküler hastalık (erkeklerde <55

yaş, kadınlarda <65 yaş)
• Mikroalbüminüri
• Beden Kitle İndeksi ≥ 30 kg/m²
• Fiziksel inaktivite
• Sigara kullanımı

Tab lo 28-3. Kardiyovasküler Risk Faktörleri



la be yaz göm lek et ki si nin ol ma ma sı ve he def or -
gan ha sa rı nın var lı ğı nı ve iler le me si ni da ha has-
 sas şe kil de or ta ya koy ma sı ne de niy le am bu la tu ar
öl çüm yön te mi nin ba zı avan taj la rı na sa hip tir. Ev
öl çüm le ri has ta nın te da vi ye bağ lı lı ğı nı ar tır ma sı
ve kıs men ucuz bir yön tem ol ma sı ne de niy le an -
ti-hi per tan sif te da vi ön ce sin de ve sı ra sın da bir kaç
haf ta sü rey le öne ri le bil mek te dir.

Sis to lik Kan Ba sın cı nın Öne mi

Kar di yo vas kü ler has ta lık ge li şi min de tek ba şı na
sis to lik kan ba sın cı ma jör bir risk fak tö rü dür. Yaş -
la bir lik te de ği şik kan ba sın cı pa tern le ri or ta ya çı -
kar. Di yas to lik hi per tan si yon, tek ba şı na ve ya
sis to lik kan ba sın cın da ki yük sel mey le bir lik te 50
ya şın dan ön ce be lir gin le şir. Sis to lik hi per tan si yon
pre ve lan sı yaş la bir lik te ar tar ve 50 ya şın üze rin -
de hi per tan si yo nun en sık for mu nu oluş tu rur. El -
li ya şı na ka dar di yas to lik kan ba sın cı da ha
be lir gin kar di yo vas kü ler risk fak tö rü iken son ra -
sın da sis to lik kan ba sın cı da ha önem li dir.

Hi per tan sif Has ta nın De ğer len di ril me si

Hi per tan sif has ta la rın de ğer len di ril me sin de 3 ana
un sur var dır: 1. Ya şam tar zı nın ve prog noz la te da -
vi yi yön len di re bi le cek di ğer kar di yo vas kü ler hasta -
lık ve ya eş za man lı has ta lık la rın de ğer len di ril me si
(Tab lo 28-3), 2. Yük sek kan ba sın cı na yol açan se -
kon der ne den le rin de ğer len di ril me si, 3. He def or -
gan ha sa rı ve kar di yo vas kü ler has ta lık var lı ğı ve ya
yok lu ğu nun de ğer len di ril me si

Has ta nın de ğer len di ril me si, kli nik hi ka ye, fi zik
mu aye ne, ru tin la bo ra tu var test le ri ve di ğer teş his
yön tem le riy le ya pı lır. Fi zik mu aye ne de kar şı kol -
dan da ol mak üze re uy gun şe kil de kan ba sın cı öl -
çül me si, göz di bi nin in ce len me si, be den kit le
in dek si nin he sap lan ma sı, ka ro tis, ab do mi nal ve fe -
mo ral üfü rüm le rin aran ma sı, ti ro id be zi nin pal-
 pas yo nu, bü yü müş böb rek, kit le, dis tan dü me sa ne
ve anor mal aort pul sas yo nu için ka rın mu aye ne si,
ödem ve na bız için alt eks tre mi te le rin pal pas yo nu
ve nö ro lo jik de ğer len dir me ya pıl ma lı dır.

Epi de mi yo lo jik ve kli nik ça lış ma lar so nu cun -
da din len me anın da ki kalp hı zı nın art ma sı ve
azal mış kalp hı zı de ğiş ken li ği yük sek kar di yo -
vas kü ler risk le iliş ki li bu lun muş tur. Fra ming ham
kalp ça lış ma sın da, or ta la ma kalp hı zı nın 83
atım/dk ol ma sı, da ha dü şük kalp hız la rı na gö re
kar di yo vas kü ler olay lar dan da ha yük sek ölüm le
iliş ki li dir. Ay rı ca azal mış kalp hı zı de ğiş ken li ği
kar di yo vas kü ler ölüm  artışı ile iliş ki li dir.

HHeeddeeff  OOrrggaann  HHaassaarrıı  vvee  KKoommpplliikkaassyyoonnllaarr

Hi per tan si yo nun be yin, kalp, böb rek ler ve göz
baş ta ol mak üze re he men tüm or gan lar da yol aç -
tı ğı ha sar lar 2 me ka niz ma ile or ta ya çık mak ta dır:
İl ki di rekt hid ros ta tik ba sınç art ma sı na bağ lı ola -
rak kalp ve da mar la rın ya pı ve fonk si yon la rı nı et -
ki le yen komp li kas yon lar, di ğe ri dis li pe mi baş ta
ol mak üze re di ğer risk fak tör le ri nin de bir lik te rol
oy na dı ğı ate rosk le roz hız lan ma sı na bağ lı olan
komp li kas yon lar (Tab lo 28-4). 

Hi per tan sif has ta lar da kar di yo vas kü ler ris kin
be lir len me sin de he def or gan ha sa rı nın var lı ğı nın
önem li ol ma sı ne de niy le, or gan tu tu lu mu nun be-
 lir ti le ri dik kat li bir şe kil de araş tı rıl ma lı dır. Son za-
 man lar da ki ça lış ma lar, sol ven tri kül hi per tro fi si nin
ve ka ro tis ar ter du var ka lın laş ma sı nın ve ya plak
var lı ğı nın ul tra so nog ra fik ola rak in ce len me di ği hi -
per tan sif has ta la rın yak la şık % 50’si nin yük sek risk
gru bu ye ri ne dü şük ve ya or ta de re ce de risk gru bu -
na da hil edil dik le ri ni gös ter mek te dir. Eko kar -
diyog ra fi ve vas kü ler ul tra so nog ra fi he def or gan
ha sa rı nın be lir len me sin de bü yük önem ta şır. Ben-
 zer şe kil de he def or gan ha sa rı nın has sas bir gös ter-
 ge si ol ma sı ne de niy le mik ro al bü mi nü ri nin
araş tı rıl ma sı da öne ril mek te dir. Aşa ğı da he def or -
gan ha sa rı nın sap tan ma sı için kul la nı lan yön tem ler
da ha ay rın tı lı ola rak ele alın mak ta dır.

Ko ro ner Kalp Has ta lı ğı

Hi per tan si yon lu has ta lar da en sık gö rü len ölüm
ne den le ri ko ro ner ate rosk le ro za bağ lı komp li kas -
yon la rı dır; Bun lar ara sın da an gi na pek to ris, akut
mi yo kard in fark tü sü ve ani ölüm sa yı la bi lir. Sı ra -
sıy la di yas to lik ve sis to lik kan ba sın cın da ki 10-20
mmHg’ lık ar tış lar, ko ro ner kalp has ta lı ğı ris ki ni 2
kat art tır mak ta dır. Bu ne den le kan ba sın cı 140/90
mm Hg al tı na in di ril me li dir.

EKG, is ke mi, ile ti ku sur la rı ve arit mi le rin or-
 ta ya çı ka rıl ma sı ama cı ile ru tin test le rin bir par -
ça sı nı oluş tur ma lı dır.

Eko kar di yog ra fi is ke mi ve ya in fark tü se bağ lı
sol ven tri kül du var kon trak si yon bo zuk luk la rı nın
or ta ya ko nul ma sın da ya rar lı ol mak ta dır.

Kalp Ye ter siz li ği

Hi per tan si yon za man içer sin de sol ven tri kül hi -
pet ro fi si ile sol ven tri kül di yas to lik ve sis to lik dis-
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Kalp ve Da mar la rın Ya pı Ate rosk le roz 
ve Fonk si yon la rı nı Ge li şi mi nin 
Et ki le yen Komp li kas yon lar- Hız lan ma sı ile İl gi li 
Hid ros ta tik Ba sınç Ar tı şı ile Komp li kas yon lar
İl gi li Olan lar

• Kalp ye ter siz li ği • Ko ro ner kalp has ta lı ğı
• Dis se kan aort anev riz ma sı • Ka ro tis le rin tı ka yı cı
• Ma lign hi per tan si yon has ta lı ğı
• Se reb ro vas kü ler • Di ğer pe ri fe rik ar ter le rin 
ka na ma-stro ke tı ka yı cı has ta lı ğı

• Kro nik böb rek has ta lı ğı • Ge lip ge çi ci is ke mik 
• Hi per tan sif re ti no pa ti atak

Tab lo 28-4. Hi per tan si yo nun Komp li kas yon la rı:
He def Or gan Ha sa rı



 fonk si yo nu na yol açar. Bu na bağ lı ola rak ön ce
efor la, da ha son ra is ti ra hat te ne fes dar lı ğı baş lar.
Sol ven tri kül hi per tro fi si ba ğım sız bir kar di yo -
vas kü ler risk fak tö rü ola rak kar di yak mor bi di te
ve mor ta li ye ti art tı rır. 

EK G’ nin sol ven tri kül hi per tro fi si ni be lir le -
me de sen si ti vi te si dü şük ol mak la bir lik te, So ko -
low-Lyons in dek si nin (SV1+RV5-6 >38 mm) ve ya
Cor nell in dek si nin (>2440 mm.ms) ol ma sı kar di -
yo vas kü ler has ta lık la rın ba ğım sız gös ter ge le ri
ola rak ka bul edil mek te dir. EKG ay nı za man da
ven tri kül yü kü nün (“s tra in”) sap tan ma sı için de
kul la nı la bil mek te dir. 

Eko kar di yog ra fi sol ven tri kül hi per tro fi si nin
sap tan ma sın da EK G’ ye gö re da ha du yar lı bir yön-
 tem dir. Eko kar di yog ra fi ile in ter ven tri kü ler sep-
 tum ve pos te ri or du var ka lın lı ğı, sol ven tri kül
di yas tol ça pı ve sol ven tri kül kit le in dek si be lir le -
ne bi lir. Sol ven tri kül hi per tro fi si için, sol ven tri kül
kit le in dek si nin sı nır la rı er kek te 125 g/m2, ka dın da
110 g/m2‘dir. Eko kar di yog ra fi sol ven tri kü lün sis-
 to lik fonk si yo nu nu, Dopp ler ile sol ven tri kü lün di -
yas to lik fonk si yo nu be lir le ne bil mek te dir. Özel lik le
yaş lı hi per tan sif has ta lar da sık gö rü len di yas to lik
fonk si yon bo zuk lu ğu nun or ta ya ko nul ma sın da di -
yas to lik fonk si yon öl çüm le ri önem ta şı mak ta dır. 

Hi per tan si yo nun et kin te da vi si ile kalp ye ter -
siz li ği ris ki % 50 aza lır.

Se reb ro vas kü ler Has ta lık

Hi per tan si yon he mo ra jik sto ke, da ha az ola rak da
se reb ral in fark tü se yol açan ma jör bir risk fak tö -
rü dür. Stro ke ko ro ner kalp has ta lı ğı ve kan ser den
son ra en sık gö rü len ölüm ne de ni dir. Stro ke’la rın

yak la şık % 80’i is ke mi, % 15 se reb ral he mo ra ji ve
% 5’i de su ba rak no idal he mo ra ji ile iliş ki li dir.
Stro ke ge li şen hast ala rın yak la şık % 60’ın da hi -
per tan si yon öy kü sü var dır ve ço ğun da kan ba sın -
cı kon tro lü ye ter siz dir. 

İn me si olan has ta lar da lez yo nun var lı ğı nı, ye -
ri ni ve özel li ği ni gös te ren çe şit li gö rün tü le me tek -
nik le ri mev cut tur. İn me li has ta lar da, bil gi sa yar lı
be yin to mog ra fi si (BT) ta nı için stan dart tek nik ol-
 mak la bir lik te (Şe kil 28-1), man ye tik re zo nans MR
gö rün tü le me ar te ri yel ok lüz yo nun he men son ra -
sın da is ke mik ha sa rı gös ter me si ba kı mın dan BT’ye
ter cih edil mek te dir. Ay rı ca MR, kü çük ve de rin in-
 fark tla rın (la kü ner in fark tüs) gös te ril me sin de BT’ -
ye gö re da ha üs tün dür. An cak MRI sı nır lı
mer kez ler de bu lun ma sı, uzun sü ren ve pa ha lı bir
yön tem ol ma sı ne de niy le özel lik le yaş lı hi per tan -
sif ler de yay gın ola rak kul la nıl ma mak ta dır.

Ba şa rı lı bir hi per tan si yon te da vi si ile he mo ra -
jik sto ke ris ki be lir gin (% 35-40) ola rak azal mış tır. 

Kro nik Böb rek Has ta lı ğı

Hi per tan si yon nef rosk le roz ve so nun da böb rek ye -
ter siz li ği ne yol aça bi lir. Böb rek has ta lı ğı ge li şi mi -
ne de hem ate rosk le ro zun hız lan ma sı, hem de ar ter
sert li ği nin art ma sı ve “re mo deling” rol oy nar. 

Hi per tan si yo na bağ lı böb rek ha sa rı ta nı sı, se -
rum kre ati nin dü ze yin de yük sel me, kre ati nin kli -
ren sin de azal ma ve ya id rar la al bü min atı lı mın da
art ma nın be lir len me si ile ko nu la bi lir. Se rum kre -
ati nin dü ze yi nin er kek te >1.5 mg/dl, ka dın da >1.4
mg/dl ve ya kre ati nin kli ren si nin <60-70 mL/dk ol-
 ma sı ha fif de re ce de böb rek yetersizliğini gös te rir.
Se rum ürik asit dü ze yi nin 7 mg/dl’ den yük sek ol-
 ma sı, te da vi gör me yen hi per tan sif has ta lar da sık
gö rü len bir du rum dur ve nef rosk le roz ile iliş ki li
ol du ğu gös te ril miş tir.

Se rum kre ati nin dü ze yin de art ma glo me rü ler
fil tras yon hı zın da azal ma ya, al bü min ve ya pro te in
atı lı mın da art ma glo me rü ler fil tras yon ba ri yerin -
de bo zul ma ya işa ret eder. Hi per tan sif has ta lar da
mik ro al bü mi nü ri kar di yo vas kü ler has ta lık la rın
gös ter ge si ola rak ka bul edil mek te dir. Hi per tan sif
has ta da re nal fonk si yon bo zuk lu ğu nun kar di yo -
vas kü ler has ta lık lar ve ölü mün güç lü bir gös ter -
ge si ol ma sı ne de niy le, tüm hi per tan sif has ta lar da
se rum da kre ati nin, ürik asit ve id rar da pro te in öl -
çü mü ya pıl ma sı öne ril mek te dir. Tüm di ya be tik
has ta lar da ve müm kün se di ya be tik ol ma yan hi -
per tan sif ler de ge ce top la nan id rar ör nek le rin de
mik ro al bü mi nü ri aran ma lı ve kre ati nin atı lı mı ile
(al bü min/kre ati nin ora nı) iliş ki len di ril me li dir.

Dis se kan Aort Anev riz ma sı

Aort anev riz ma sı hi per tan si yon en cid di ve ölüm-
 cül komp li kas yon la rın dan bi ri dir. An ti-hi per tan -
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(okla işaretli) (web)



sif te da vi nin en et kin bi çim de ha sa rı ön le me de
ya rar lı ol du ğu bir du rum dur.

Pe ri fe rik Da mar Has ta lı ğı

Ka ro tis dar lı ğı ka ro tis te üfü rüm ve ge lip ge çi ci is -
ke mik atak lar ve ya stro ke ile ken di ni bel li eder.
Pe ri fe rik da mar dar lı ğı ise “cla dicati o in ter mit -
tant”a yol açar. Ta nı da BT ve MR an ji yog ra fi son
de re ce ya rar lı dır. Ge re ğin de kon ven si yo nel kon-
 trast an ji yog ra fi de ya pı la bi lir.

Ka ro tis ar ter le rin de ul tra so nog ra fi ile in ti ma-
me di a ka lın lı ğı nın öl çül me si ve plak la rın sap tan -
ma sı ge le cek te in me ve mi yo kard in fark tü sü
ge li şi mi nin gös ter ge le ri ola rak ka bul edil mek te -
dir. Son za man lar da en do tel ak ti vi te si ni, fonk -
siyon bo zuk lu ğu nu ve ya ha sa rı nı yan sı tan
pa ra met re le rin (nit rik ok sit, en do te lin ler, si to kin -
ler, adez yon mo le kül le ri vb.) ba sit test ler ile or ta -
ya ko nul ma sı na ve kli nik ola rak kul la nıl ma sı na
yö ne lik ça lış ma lar sür dü rül mek te dir. 

Hi per tan sif Re ti no pa ti

Re ti na nın fun dos ko pik in ce le me sin de ev re 1 ve 2
ar te ri yo ler de ği şik lik ler (da ral ma, kıv rım lar da
art ma) ol duk ça sık gö rü lür; an cak ta nı sal de ğer -
le ri dü şük tür. Se kiz yüz hi per tan sif has ta üze rin -
de ya pı lan bir ça lış ma da, ev re 1 ve 2 re ti nal
de ği şik lik pre ve lan sı nın % 78 ol du ğu or ta ya ko -
nul muş tur. Bu ne den le ev re 1 ve 2 re ti nal de ği -
şik lik ler he def or gan ha sa rı gös ter ge le ri ola rak
kul la nıl ma mak ta dır. An cak ev re 3 (he mo ra ji ve
ek sü da var lı ğı) ve ev re 4 de ği şik lik ler (pa pil la
öde mi) cid di hi per tan sif komp li kas yon lar ola rak
ka bul edil mek te dir (Şe kil 28-2).

TTee  ddaa  vvii

An ti-hi per tan sif te da vi nin asıl he de fi kar di yo -
vas kü ler ve re nal mor bi di te ve mor ta li te yi azalt-
 mak tır. Özel lik le 50 yaş üze rin de olan hi per tan sif
has ta lar da ço ğu za man sis to lik kan ba sın cı he de -
fi  ula şıl dı ğın da di yas to lik kan ba sın cı he de fi ni de
sağ lan mış tır, bu ne den le asıl he def sis to lik kan
ba sın cı dü zey le ri üze ri ne ol ma lı dır. Sis to lik kan

ba sın cı ve di yas to lik kan ba sın cı nın he def de ğer -
le re (<140/90 mmHg) ula şıl ma sı du ru mun da, kar -
di yo vas kü ler komp li kas yon la rın ge liş me ih ti ma li
de aza la cak tır. Hi per tan si yon ile bir lik te di abe tes
mel li tusu olan lar da kan ba sın cı he de fi <140/80
mmHg’ dır. 

Has ta la rın ço ğun da sis to lik kan ba sın cı nı dü -
şür mek di yas to lik kan ba sın cı na gö re da ha güç tür
ve iki ve ya da ha faz la an ti-hi per tan sif ilaç ve ril -
me si ge rek mek te dir. Ya şam tar zı de ği şik lik le ri nin
(tuz kı sıt la ma sı, ki lo ver me, eg zer siz, si ga ra nın
ke sil me si vb) ya pıl ma ma sı, an ti-hi per tan sif ilaç
doz la rı nın ye ter siz kal ma sı ve ya uy gun ol ma yan
ilaç kom bi nas yon la rı nın kul la nıl ma sı kan ba sın cı -
nın ye ter siz kon tro lü ne se bep olur. 

Hi per tan si yon lu has ta lar da an ti-hi per tan sif te-
 da vi nin he def or gan ha sa rı nı azal tı cı et ki le ri Şe kil
28-3’de gö rül mek te dir. En az ya rar mi yo kard in-
 fark tü sü nün ön len me sin de ger çek leş mek te dir.

Ya şam Tar zı De ği şik lik le ri

Sağ lık lı ya şam tar zı de ği şik lik le ri yük sek kan ba -
sın cın dan ko run ma da çok önem li dir ve hi per -
tansi yo nun te da vi si nin de vaz ge çil mez bir
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Şekil 28-3. Hi per tan si yon lu has ta lar da an ti-hi per tan sif te-
 da vi nin he def or gan ha sa rı nı azal tı cı et ki si

De ği şik lik Sis to lik Kan
Ba sın cı Azal ma sı

Ki lo nun azal tıl ma sı (Vü cut kit le 5-20 mmHg/10 kg  
in dek si: 18.5-24.9 kg/m2)

Sa tü re ve top lam yağ mik ta rı nın 8-14 mmHg
azal tıl dı ğı dü şük yağ lı gün lük
ürün ler ve mey ve, seb ze den
zen gin bes len me

Di yet te sod yum kı sıt la ma sı 2-8 mmHg
(2.4 g sod yum ve ya 6 g
sod yum klo rid)

Fi zik sel ak ti vi te (Be lir li bir hız da 4-9 mmHg
yü rü me haf ta nın ço ğu gü nü en
az 30 dk dü zen li ae ro bik fi zik sel
ak ti vi te)

Al kol alı mı nın kı sıt la ma sı 2-4 mmHg

Tab lo 28-5. Hi per tan si yon Te da vi sin de Ya şam Tar zı
De ği şik lik le ri

Şekil 28-2. Göz di bin de gra de IV hi per tan sif re ti no pa ti ye
bağ lı de ği şik lik ler gö rül mek te dir.
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Sı nıf İlaç Doz ara lı ğı (mg/gün) Sık lı ğı

Di üre tik ler
Ti ya zid di üre tik le ri Klo ro ti azid (Diü ril) 125-500 1-1

Klor ta li don 12.5-25 1
Hid rok lo ro ti azid 12.5-50 1
Po li ti ya zid (Re ne se)* 2-4 1
İn da pa mid (Flu dex SR d) 1.25-2.5 1
Me to la zon (Mykrox) 2.5-5 1
Ben drof lu ma te zin (Na tu re tin-5)*

Lo op di üre tik le ri Bu me ta nid (Bu mex)*                          0.5-2 2
Fu ro se mid (La siks t, De sal t) 20-80 2
Tor se mid  (De ma dex)*                2.5-10 1

Po tas yum tu tu cu Ami lo rid (Mi da mor) 5-10 1-2
Di üre tik ler                           Tri am te ren (Tri am te ril t) 50-100 1-2

Al dos te ron re sep tor Ep le re non (Ins pra)* 50-100 1
Blo ker le ri Spi ro no lak ton (Al dak ton A t) 25-50 1

Beta-bloker ler Ate no lol (Ten si nor t) 25-100 1
Be ta xo lol (Ker lo ne)* 5-20 1
Bi sop ro lol (Con cor t) 2.5-10 1
Me top ro lol (Be loc zok t) 50-100 1-2
Na do lol (Cor gard) 40-120 1
Prop ra no lol (Di de ral t) 40-160 2
Ti mo lol (Blo cad ren)* 20-40 2
Ne bi vo lol (Va so xen t) 5 1

İn tren sek sem pa to mi me tik Ace bu to lol (Prent t) 200-800 2
ak ti vi te li beta-bloker ler       Pen bu to lol (Le va tol)* 10-40 1

Pin do lol (Vis ken t) 10-40 2

Kom bi ne al fa ve  beta-bloker ler Kar ve di lol (Di lat rend t) 12.5-50 2
La be to lol (Tran da te t) 200-800 2

ACE İn hi bi tör le ri Be na zep ril (Ci ba cen t) 10-40 1
Ci la zap ril t (İn hi ba ce t) 1-5 1
Ena lap ril (Enap ril t) 5-40 2
Fo si nop ril (Mo nop ril t) 10-40 1
Kap top ril (Kap ril t) 25-100 1
Li si nop ril (Zes tril t) 10-40 1
Mo ek sip ril (Uni vasc)* 7.5-30 1
Pe rin dop ril (Co versyl t) 4-8 1
Ki nap ril (Acui tel t) 10-80 1
Ra mip ril (De lix t) 2.5-20 1
Tran do lap ril (Gop ten t) 1-4 1
Zo fe nop ril (Zop ro tec t) 15-30 1

An ji yo ten sin II an ta go nist le ri Can de sar tan (Ata cand t) 8-32 1
Ep ro sar tan* 400-800 1
İr be sar tan (Kar ve a t) 150-300 1
Lo sar tan (Co za ar t) 50-100 1-2
Ol me sar tan (Hi per sar t) 20-40 1
Tel mi sar tan (Mi car dis t) 20-80 1
Val sar tan (Dio van t) 80-320 1

Kal si yum Ka nal Blo ker le ri
Non-di hid rop ri din ler Dil ti azem uzun sa lı nım lı (Dil ti zem SR t) 120-540 1

Ve ra pa mil hız lı sa lı nım (İsop tin t) 80-320 2
Ve ra pa mil uzun et ki li (İsop tin SR t) 120-480 1

Di hid rop ri din ler Am lo di pin (Nor vasc t) 2.5-10 1
Fe lo di pin (Plen dil t) 2.5-20 1
İs ra di pin (Dyna corc t) 2.5-10 1
Ni car di pi ne sü rek li sa lı nım (Lo xen t) 60-120 1
Ni fe di pin uzun et ki li (Ada lat t) 30-60 1
Ni sol di pin (Syscor t) 10-40 1

Al fa-1 blo ker ler Dok sa zo sin (Car du ra t) 1-16 1
Pra zo sin (Mi nip ress t) 2-20 2-3
Te ra zo sin (Hytrin t) 1-20 1-2

San tral al fa-2 ago nist ler ve di ğer Klo ni din (Ca tap res t) 0.1-0.8 2
san tral et ki li ilaç lar Me til do pa (Al do met t) 150-1000 2

Re ser pin (Adelp han t) 0.1-0.25 1
Gu an fa sin (Te nex)* 0.5-2 1

Di rekt Va zo di la ta tör ler Hid ra la zin (Ap re so ine) 25-100 2
Mi nok si dil 2.5-80 1-2

Re nin İn hi bi tö rü Alis ki ren (Tek tur ma t) 150-300 1

*Tür ki ye ’de yok
Ül ke miz de mev cut olan sa bit-doz an ti hi per tan sif ilaç kom bi nas yo la rı ise Tab lo 28-7’de gö rül mek te dir.

Tab lo 28-6. Oral Alı nan An ti hi per tan sif İlaç lar



un su ru dur. Ya şam tar zı de ği şik lik le ri ile il gi li
öne ri ler Tab lo 28-5’de be lir til miş tir.

Ya şam tar zı de ği şik lik le ri kan ba sın cı nı dü şü -
rür, an ti hi per tan sif ilaç et kin li ği ni art tı rır ve kar -
di yo vas kü ler ris ki dü şü rür. Risk azal ma sı için
has ta ya si ga ra yı bı rak ma sı ıs rar la öğüt len me li dir. 

Far ma ko lo jik Te da vi

Kan ba sın cı nı dü şür mek için çok sa yı da an ti-hi -
per tan sif ilaç var dır. Tab lo 28-6’da sık ola rak kul la -
nı lan an ti-hi per tan sif ilaç la rın ad la rı, doz la rı ve
uy gu lan ma sık lık la rı gös te ril miş tir. Hi per tan sif bi -
rey le rin 2/3’ün den faz la sın da bir tek ilaç la kon trol
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Ti ca ri Adı İlk drug İkin ci Drug

Mo du re tic t Ami lo ri de 5 mg-D Hydroch lo rot hi aze 50 mg
Te no re tic t Ate no lol 50-100 mg-BB Chlort ha li do ne 12.5-25 mg
Lo doz t Bi sop ro lol 2.5 mg-BB Hydroch lo rot hi aze 6.25 mg
Ata cand plus t Can de sar tan 16 mg-ARB Hydroch lo rot hi aze 12.5 mg
Ci bad rex plus t Be na zep ril 5-10 mg-ACE Hydroch lo rot hi aze 6.25-12.5 mg
İn hi ba ce plus t Ci la zap ril 2.5-5-ACE Hydroch lo rot hi aze 12.5 mg
Kon ve ril plus t Ena lap ril 20 mg-ACE Hydroch lo rot hi aze 12.5 mg
Mo nop ril plus t Fo si nop ril 10-20 mg-ACE Hydroch lo rot hi aze 12.5 mg
Kar ve zi de t İr be sar tan 150-300 mg-ARB Hydroch lo rot hi aze 12.5 mg
Zes to re tic t, Ri la ce plus Li si nop ril 150-300 mg-ACE Hydroch lo rot hi aze 12.5 mg
Hyza ar t, Hyza ar for te t, Ek lips plus Lo sar tan 50-100 mg-ARB Hydroch lo rot hi aze 12.5-25 mg
Ac cu zi de t Qui nap ril 20 mg-ACE Hydroch lo rot hi aze 12.5 mg
De lix plus t Ra mip ril 2.5-5 mg-ACE Hydroch lo rot hi aze 12.5 mg
Al dac ta zi de t Spi ro no lac to ne 25-50 mg-D Hydroch lo rot hi aze 25-50 mg
Mi car dis plus t, Pri tor plus t Tel mi sar tan 80 mg-ARB Hydroch lo rot hi aze 12.5 mg
Tri am te ril t Tri am te ren 50 mg-D Hydroch lo rot hi aze 25 mg
Co-dio van t Val sar tan 80-160 mh-ARB Hydroch lo rot hi aze 12.5-25 mg
Tar ka t Ve ra pa mil 180-240 mg-CCB Tran do lap ril 2-4 mg-ACE
Ex for ge t Am lo di pi ne 5-10 mg-CCB Val sar tan 160-320 mg-ARB

D: Di üre tik, ACE: ACE in hi bi tö rü, ARB: An ji yo ten sin re sep tör blo ke ri, CCB: Kal si yum ka nal blo ke ri

Tab lo 28-7. Ül ke miz de ki Sa bit-doz An ti hi per tan sif İlaç Kom bi nas yo la rı

Şekil 28-4. Hi per tan si yon Te da vi Al go rit ma sı. Kısaltmalar: KB: Kan ba sın cı, ACE I: ACE in hi bi tö rü, ARB: An ji yo ten sin re-
 sep tör blo ke ri, BB: Beta-bloker, CCB: Kal si yum ka nal blo ke ri, DM: Diabetes Mellitus

Yaşam Tarzı Modifikasyonu

İlk ilaç Seçimi

Dozaj Ayarla veya Hedefe Ulaşana
Kadar Kademeli İlaç Ekle

İndikasyonu Etkileyen
Özel Durumlar Var.

İndikasyonu Etkileyen
Özel Durumlar Yok

Dönem I Hipertansiyon
KB: 140-159/90-99 mmHg

Çoğu kez Tiazid
veya

ACEI, ARB, BB, CCB veya kombine

Tiazid
ve

ACEI veya ARB veya BB veya CCB
veya kombine

Tablo 28-8’e göre seçim yap.
Gerekirse Diüretik, ACEI, ARB, BB,

CCB ekle

Dönem II Hipertansiyon
KB: ≥160-100 mmHg

Hedef kan Basıncına Ulaşamama
(KB<140/90 mmHg)

(DM’da hedef < 140/80 mmHg)

Hedef Kan Basıncına Ulaşamama



sağ la na maz ve de ği şik ilaç grup la rın dan 2 ve ya da -
ha faz la ilaç ge rek mek te dir. 

Bir çok iyi ta sar lan mış ça lış ma da, tia zid gru bu
di üre tik ler, anjiyotensin dönüştürücü enzim
(ACE) in hi bi tör le ri, anjiyotensin II re sep tör blo -
ker  (ARB), beta-bloker ler ve kal si yum ka nal blo -
ker le ri nin kan ba sın cı nı ve hi per tan si yo nun
komp li kas yon la rı nı azalt tı ğı gös te ril miş tir. Tüm
bu ça lış ma lar bir lik te de ğer len di ril di ğin de, ba zı
özel du rum lar dı şın da, bu ilaç la rın kar di yo vas -
kü ler ko run ma da ben zer ya rar sağ la dı ğı söy le ne -
bi lir. Hi per tan si yon te da vi sin de kı sa et ki li
kal si yum ka nal blo ker le ri öne ril mez.

Hi per tan sif Bi rey ler de Kan Ba sın cı
Kon tro lü nün Sağ lan ma sı

Hi per tan sif has ta la rın te da vi al go rit ma sı Şe kil 28-
4’de gö rül mek te dir. Te da vi ya şam tar zı de ği şiklik -
le ri ile baş la nır. Kan ba sın cı he de fi ne ula şı la maz sa
tek ba şı na ve ya di ğer an ti-hi per tan sif ilaç sı nıf la rı
ile bir lik te ti ya zid ti pi di üre tik ler ilk se çe nek tir. Di -
üre tik le rin kul la nıl ma sı nı kı sıt la yan bir du rum ve -
ya hi per tan si yo na eş lik eden ba zı özel has ta lık lar
mev cut sa di ğer an ti-hi per tan sif ilaç lar da ilk se çe -
nek ola bi lir. Kan ba sın cı sis to lik he de fin 20 mmHg
ve di yas to lik he de fin 10 mmHg üze rin de ise iki
anti-hi per tan sif ila ca bir lik te baş la mak da ha uy gun
ola bi lir. Bu nun la bir lik te, özel lik le yaş lı has ta lar da
ve oto nom dis fonk si yo nu olan di abe tik ler de or to-
s ta tik hi po tan si yon ris ki ol du ğu için bir den çok
ilaç la baş lar ken dik kat li olun ma lı dır.

Ta kip ve Mo ni to ri zas yon

An ti hi per tan sif ilaç te da vi si ne baş lan dı ğın da te-
 da vi de doz ayar la mak ve ya kan ba sın cı he de fi ne
ula şa bil mek için ay lık in ter val ler ile ta kip edil me-
 li dir.  Bu dö nem de has ta nın ev de sa bah ve ak şam
2 kez tan si yon öl çül me si ve kay de dil me si sağ lan -

ma lı dır. Ev re 2 hi per tan si yon ve ya ko mor bid du-
 rum lar da da ha sık vi zit ge rek li ola bi lir.  Da ha ön -
ce be lir til miş olan du rum lar da 24-sa at
am bu la tu ar kan ba sın cı ta kip le ri ile an ti-hi per -
tan sif ilaç la rın et kin li ği kon trol edi le bi lir.

Se rum po tas yum ve kre ati nin dü ze yi se ne de
1-2 kez göz den ge çi ril me li dir. He def kan ba sın cı -
na ula şıl dı ğın da ve sta bi li ze edil di ğin de ta kip sık-
 lı ğı ge nel lik le 3-6 ay ara lık lar la ya pı la bi lir. Ay rı ca
di ğer kar di yo vas kü ler risk fak tör le ri ta kip edil -
me li, öne ri len he def le re gö re te da vi edil me li dir. 

HHii  ppeerr  ttaann  ssii  yyoonn  TTee  ddaa  vvii  ssiinn  ddee  ÖÖzzeell
DDuu  rruumm  llaarr

Hi per tan si yo na eş lik eden di ğer has ta lık lar ve ya
du rum lar ilaç se çi mi ni et ki ler (Tab lo 28-8). 

Ko ro ner Kalp Has ta lı ğı

Hi per tan si yon mi yo kard in fark tü sü ve ya di ğer
ma jor ko ro ner olay la rın ris ki ni art tı rır, ay rı ca hi -
per tan si yon lu lar da akut mi yo kard in fark tü sü
son ra sı ölüm ris ki de da ha faz la dır. azal tır. Ko ro -
ner ar ter has ta lı ğı olan bi rey ler de, kan ba sın cı nı
nor ma le dü şür mek is ke mi yi ve mi yo kard ok si jen
ih ti ya cı nı azal ta rak kar di yo vas kü ler olay lar dan
ko rur. An cak bir çok ça lış ma da, aşı rı dü şük di yas-
 to lik kan ba sın cı dü zey le rin de ko ro ner ris kin be-
 lir gin ola rak art tı ğı da gös te ril miş tir. Tı ka yı cı
ko ro ner ar ter has ta lı ğı ve/ve ya se reb ro vas kü ler
has ta lı ğı olan has ta lar da aşı rı dü şük di yas to lik
kan ba sın cı ko ro ner olay ris ki ni art tı rır. 

Ko ro ner kalp has ta lı ğı da bu lu nan hi per tansif -
ler de bel li bir kon trin di kas yon ol ma dık ça far ma -
ko lo jik te da vi ye bir beta-bloker ile baş lan ma lı dır.
Beta-bloker ler bir yan dan kan ba sın cı nı dü şü -
rürken, di ğer yan dan mi yo kard is ke mi si, an gi na
pek to ri si ve mor ta li te ris ki ni azal ta cak tır. Be ta-blo -
ker ler ile kalp de bi si ve kalp hı zı dü şer. Be ta-blo -
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Öne ri len İlaç lar

Eş lik Eden Has ta lık Di üre tik Beta-bloker ACE AII Re sep tör Kal si yum Al dos te ron
İn hi bi tö rü An ta go nis ti Ka nal Blo ke ri an ta go nis ti

Kalp ye ter siz li ği √ √ √ √ √

Mi yo kard in fark tüs √ √ √
son ra sı

Yük sek ko ro ner √ √ √ √
has ta lık ris ki

Di abe tes mel li tus √ √ √ √ √

Kro nik Böb rek √ √
Has ta lı ğı

Tek rar la yan in me den √ √
ko run ma

Tab lo 28-8. An ti-hi per tan sif İlaç Se çi mi ni Et ki le yen Has ta lık lar



ker le rin ne ga tif inot ro pik ve kalp hı zı nı ya vaş la tı -
cı et ki si mi yo kard ok si jen ih ti ya cı nı azal tır. 

An gi na pek to ris ve kan ba sın cı beta-bloker te-
 da vi si ile kon trol al tı na alı na maz sa ve ya beta-
bloker kul la nı mı nı sı nır la yan du rum lar (ağır
kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı, pe ri fe rik ar ter
has ta lı ğı, yük sek de re ce AV blok ya da has ta si nüs
sen dro mu) söz ko nu su ise kal si yum ka nal blo ker -
le ri de (uzun et ki li di hid ro pi ri din ve ya non-di hid -
ro pi ri din gru bu) kul la nı la bi lir. Kal si yum ka nal
blo ker le ri to tal pe ri fe rik di ren ci azal tır, böy le ce kan
ba sın cın da ve da mar du var ge ri li min de azal ma
olur. Ay rı ca ko ro ner di renç aza lır ve post-ste no tik
ko ro ner per füz yon ar tar. Non-di hid ro pi ri din gru -
bu kal si yum ka nal blo ker le ri kalp hı zı nı da dü şü -
rür ler, an cak bir beta-bloker le kom bi ne edi lir se
ağır bra di kar di ve ya yük sek de re ce kalp blo ku na
yol aça bi le cek le ri unu tul ma ma lı dır. Bu ne den le
beta-bloker ler ile kal si yum ka nal blo ker le ri be ra -
ber kul la nı la cak sa, di hid ro pi ri din gru bun dan
olan lar ter cih edil me li dir. 

Bu iki ilaç la an gi na pek to ris ve ya kan ba sın cı
kon trol al tı na alı na maz sa,  te da vi ye nit rat lar ek le -
ne bi lir, fa kat nit rat lar fos fo di es te raz-5 in hi bi tö rü
alan has ta lar da nit rat lar dik kat le kul la nıl ma lı dır.
Kı sa et ki li di hid ro pi ri din gru bu kal si yum ka nal
blo ker le ri özel lik le akut mi yo kard in fark tü sü es-
 na sın da mor ta li te yi art tır ma po tan si ye li ne de niy -
le kul la nıl ma ma lı dır.

Kalp Ye ter siz li ği

Kalp ye ter siz li ği, kal bin do ku per füz yo nu ve me -
tabo lik ih ti yaç la rı kar şı la ya cak ka dar ye ter li kan
akımı sağ la ya ma ma sı du ru mun da olu şur.  Hi per -
tan si yon yak la şık % 90 has ta da kalp ye ter siz li ği ne
ön cü lük eder ve kalp ye ter siz li ği ris ki ni 2-3 kat ar tı -
rır. Kalp ye ter siz li ği be lir ti le ri olan has ta la rın % 40-
50’sin de sis to lik fonk si yon ko run muş tur. Bu
has ta lar da da ha sık ola rak hi per tan si yon, sol ven-
 tri kül hi per tro fi si ve izo le di yas to lik dis fonk si yon
mev cut tur. Sol ven tri kül dis fonk si yo nu na ce vap
ola rak re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron ve sem pa tik si -
nir sis te mi gi bi çe şit li nö ro hü mo ral sis tem ler ak ti ve
ola bi lir, fa kat bu ak ti vas yon anor mal ven tri kü ler
“re mo de ling”, da ha faz la sol ven tri kül ge niş le me si ne
ve kar di yak kon trak ti li te azal ma sı na ne den ola bi lir.
İle ri ev re le re gi di şa tı ACE in hi bi tör le ri, beta-bloker -
ler ve di üre tik ler an lam lı ola rak azal ta bi lir. 

Kalp ye ter siz li ği ACE in hi bi tör le ri nin kul la nı -
mı için zo run lu bir du rum dur. ACE in hi bi tör le ri -
ne in to le rans var lı ğın da (ök sü rük, an ji yo ödem
gi bi) ACE in hi bi tör le ri ye ri ne AI I re sep tör an ta -
go nist le ri de kul la nı la bi lir. 

Beta-bloker ler kalp ye ter siz li ğin de mor bi di te
ve mor ta li te yi azalt tı ğı için öne ril mek te dir. 

Kalp ye ter siz li ği semp tom la rı nın gi de ril me -
sin de di üre tik gru bu ilaç la rın kul la nı mı da in di -

ke dir. Al dos te ron an ta go nist le ri ge nel lik le sol
ven tri kül dis fonk si yo nu olan ev re C has ta lar da
ya rar sağ la mak ta dır. Ran do mi ze Al dos te ron De -
ğer len dir me Ça lış ma sı (RA LES) dü şük doz (12.5-
25 mg/gün) spi ro no lak to nun stan dart te da vi ye
ek len me si nin mor ta li te yi % 34 azalt tı ğı be lir len -
miş tir. Di ğer yan dan EP HE SUS ça lış ma sın da,
akut mi yo kard in fark tü sü son ra sın da sol ven tri -
kül EF <% 40 olan has ta lar da, ep le re no ne ’nun
mor ta li te yi % 15 ora nın da azalt tı ğı gös te ril miş tir.
Al dos te ron an ta go nis ti alan lar da hi per po ta se mi
ge li şe bi lir. Lo op di üre tik le ri ve ya ti ya zid gru bu
di üre tik le rin bir lik te kul la nıl ma sı bu sa kın ca yı or-
 ta dan kal dı ra bi lir. Yi ne de se rum po tas yum dü -
zey le ri za man za man kon trol edil me li dir. Se rum
kre ati nin dü ze yi 2.5 mg/dl’ in üze rin de ise hi per -
po ta se mi ris ki da ha yük sek ol du ğu için bu ilaç -
lar dan sa kın ma lı dır. 

Di abe tes Mel li tus

Hi per tan si yon ve di abe tes mel li tus bir lik te li ği
özel lik le teh li ke li dir, çün kü bu iki has ta lı ğın bir lik -
te ol ma sı tüm kar di yo vas kü ler has ta lık lar, in me,
böb rek ye ter siz li ği ve di ya be tik re ti no pa ti ih ti ma -
li ni çok da ha önem li oran da art tı ra cak tır. Bir le şik
Kral lık Pros pek tif Di ya bet Ça lış ma sı (UKPDS)’n -
da sis to lik kan ba sın cın da ki her 10 mmHg dü şü -
şün, di ya bet le iliş ki li mor ta li te yi yak la şık % 15,
mi yo kard in fark tü sü nü % 11 ve mik ro vas kü ler
komp li kas yon lar olan re ti no pa ti ve ya nef ro pa ti yi
% 13 ora nın da dü şür dü ğü sap tan mış tır. 

Mik ro al bü mi nü ri (30-300 mg/gün) di abe tik -
ler de ve di ğer yük sek risk li has ta lar da kar di yo -
vas kü ler has ta lık ris ki ni ar tı şıy la iliş ki li dir. Aşi kar
al bu mi nü ri (>300 mg/gün ve ya spot id rar da 200
mg/g kre ati nin) ve ya böb rek ye ter siz li ği (er kek -
ler de se rum kre ati nin >1.5 mg/dl ve ya ka dın lar -
da >1.3 mg/dl ol ma sı na gö re he sap la nan GFR <60
ml/dk) di a be tik ler de kro nik böb rek ye ter siz li ği
ola rak ta nım la nır. Di abe tik ler de kan ba sın cı he -
de fi nin 140/80 mmHg ve ya al tın da ol ma sı öne ril -
mek te dir. Di abe ti olan lar da böb rek has ta lı ğı nın
iler le me si di yas to lik kan ba sın cın dan  çok sis to -
lik kan ba sın cı ar tı şıy la iliş ki li dir. He def dü ze yi
ne olur sa ol sun di abe tik nef ro pa ti den son dö nem
böb rek ye ter siz li ği ne iler le me yi ön le mek için kan
ba sın cı nın ag re sif bir bi çim de kon tro lü ge rek li dir.
Tıb bi te da vi göz önü ne alın dı ğın da ACE in hi bi -
tör le ri, AI I re sep tör blo ker le ri, di üre tik ler, kal si -
yum ka nal blo ker le ri ve beta-bloker le rin hem tip
1 ve hem de tip 2 di ya be tik ler de hi per tan si yon te-
 da vi sin de fay da lı ol du ğu gö rül müş tür.

Di ya be tik has ta lar da kan ba sın cı kon tro lü için
ço ğu te da vi re ji min de en önem li pa yı ACE in hi bi -
tör le ri al mak ta dır. ACE in hi bi tör le ri kan ba sın cı nı
dü şür mek için tek ba şı na da kul la nı la bi lir, an cak
bir ti ya zid gru bu di üre tik ve ya di ğer an ti-hi per -
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tan sif ilaç lar la bir lik te ve ril di ğin de çok daha et ki -
li dir. ACE in hi bi tör le ri to le re edil me di ğin de ye ri ne
AII re sep tör an ta go nist le ri ve ril me li dir. Mik ro vas -
kü ler komp li kas yon lar la il gi li ola rak kro nik böb -
rek ye ter siz li ği olan tip 2 di ya bet li has ta lar da hem
ACE in hi bi tör le ri, hem de AII re sep tör an ta go nist -
le ri öne ril mek te dir, çün kü bu ilaç lar GFR ve al bü -
mi nü ri de ki kö tü leş me yi ya vaş la tır lar.

Ti ya zid gru bu di üre tik ler tek ba şı na ve ya
başka bir an ti-hi per tan sif ilaç la kom bi ne edil di -
ğin de di abe tik hi per tan sif li ler de et ki li dir. Ti ya zid
gru bu di üre tik le rin hi perg li se mi nin kö tü leş me si -
ne eği li mi ar tır dı ğı na da ir yay gın ka nı ya rağ men,
bu et ki kay da de ğer de ğil dir ve di ğer sı nıf ilaç lar -
la kı yas lan dı ğın da da ha faz la kar di yo vas kü ler
olay gö rül me mek te dir. Di üre tik alan bir çok has-
 ta da ürik asid se vi ye si yük se le cek tir, fa kat 50
mg/gün hid rok lo ro ti azid ve 25 mg/gün klor ta li -
don ile gut gö rül me si sık de ğil dir. Di üre tik ler, po -
tan si yel me ta bo lik yan et ki le ri ne rağ men, dü zen li
la bo ra tu ar iz lem ya pıl dı ğı tak dir de ol duk ça em-
 ni yet li ilaç lar dır.

Kal si yum ka nal blo ker le ri kan ba sın cı kon tro -
lün de kom bi nas yon te da vi si nin bir par ça sı ola rak
di abe tik ler de fay da lı ola bi lir. 

Beta-bloker ler özel lik le be ta-1 se lek tif ajan lar
çok lu ilaç te da vi si nin bir par ça sı ola rak di abe tik
has ta lar da fay da lı dır, fa kat mo no te ra pi de fay da -
la rı açık de ğil dir. Di abe tik has ta da ko ro ner kalp
has ta lı ğı var lı ğın da ise ke sin lik le in di ke dir. Beta-
bloker ler di abe tik ler de epi nef rin iliş ki li hi pog li -
se mi be lir ti le ri ni göl ge le ye bi lir, ba zen de in sü lin
du yar lı lı ğı nı azalt ma la rı söz ko nu su dur. An cak
bu so run lar beta-bloker kul la nı mı için mut lak
kon trin di kas yon lar de ğil ler dir.  

Kro nik Böb rek Ye ter siz li ği

Glo me ru ler fil tras yon hı zı (GFR) yaş la bir lik te
azal mak ta dır. Ha ya tın 3-4. de ka dın dan iti ba ren
GFR yıl da 1-2 ml/dk aza lır. Bu yaş la iliş ki li
böbrek fonk si yo nu kay bı, kan ba sın cı dü zey le ri
ile iliş ki li dir ve sis to lik kan ba sın cı kon trol al tın -
da de ğil se GFR’ de ge ri le me ora nı yıl da 4-8
ml/dk’ a ka dar çı ka bi lir. Bu ge ri le me oran la rı, eş -
lik eden di ğer böb rek has ta lı ğı var lı ğın da, son dö -
nem böb rek ye ter siz li ği ne ve ar dın dan di ya liz
ve ya trans plan tas yon ge rek li li ği ne yol aça bi lir. 

Kro nik böb rek has ta lı ğı olan bi rey ler de en sık
gö rü len ölüm ne de ni kar di yo vas kü ler has ta lık lar -
dır: Kro nik böb rek has ta lı ğı tek ba şı na kar di yo vas -
kü ler has ta lık için risk fak tö rü dür. GFR de ğe ri<60
ml/dk olan bi rey ler de kar di yo vas kü ler has ta lık
mor ta li te sin de % 16 ar tış var dır ve GFR <30 ml/dk
ol du ğun da ar tış % 30’dur. Kar di yo vas kü ler has ta -
lık ay rı ca al bü mi nü riy le de vam lı bir iliş ki gös te rir;
mik ro al bü mi nü ri var lı ğın da risk te ar tış % 50’dir.
Kro nik böb rek ye ter siz li ği olan has ta lar da kan ba -

sın cı he de fi <130/80 mmHg ol ma lı dır. Bu he de fi
elde et mek için ge nel lik le bir den faz la an ti-hi per -
tan sif ila ca ih ti yaç du yu lur. Kı la vuz la ra gö re kro-
 nik böb rek has ta lı ğı olan has ta lar da ilk ter cih
edi le cek an ti-hi per tan sif ilaç gru bu ACE in hi bi tör -
le ri ve AII re sep tör an ta go nist le ri dir. Ço ğu has ta da
di üre tik kom bi nas yo nu ge rek li dir. GFR <30 ml/dk
ise lo op di üre tik le ri ter cih edil me li dir. 

Se reb ro vas kü ler Has ta lık lar

Kan ba sın cı dü zey le rin de ar tı şa bağ lı ola rak is ke -
mik in me, he mo ra jik in me ve de mans ris ki gi de -
rek ar tar. Ço ğu is ke mik in me ler, pre hi per tan si yon
ve ya ev re 1 hi per tan si yon da gö rü lür. Hi per tan si -
yo nun te da vi edil me siy le is ke mik ve ya he mo ra jik
in me in si den si an lam lı ola rak aza lır. 

İn me den ko run ma da hiç bir spe si fik ilaç açık bi -
çim de di ğe ri ne üs tün bu lun ma mış tır. LI FE ça lış -
ma sın da ate no lol ile te da vi edi len gru ba gö re
lo sar tan alan lar da da ha az in me ge liş miş tir.  Ani
ge li şen in me de kan ba sın cı te da vi si tar tış ma lı gö -
rün mek te dir. Kan ba sın cı in me den he men son ra
sık lık la art mak ta dır ve bu du rum is ke mik be yin
do ku su na se reb ral per füz yo nu ar tır mak için kom-
 pen sa tu ar fiz yo lo jik bir ya nıt ola rak dü şü nül mek -
te dir. Bu ne den le, akut se reb ral in fark tüs
son ra sın da, kli nik du rum sta bi li ze ola na dek, kan
ba sın cı te da vi si ni er te le mek ye rin de ola cak tır. Ha -
len bu yak la şı mı net bir şe kil de ta nım la ma ya kı la -
vuz luk ede cek bir ça lış ma yok tur. Ya kın za man da
ya pı lan bir ça lış ma so nuç la rı na gö re, is ke mik in me
ge çir miş ve sis to lik kan ba sın cı >220 mmHg ve ya
di yas to lik kan ba sın cı 120-140 mmHg olan bi rey -
ler de kan ba sın cı nın % 10-15 ora nın da dü şü rül me -
si öne ril mek te dir. An cak kan ba sın cın da da ha faz la
düş me ol ma sı nö ro lo jik tab lo nun da ha da bo zul -
ma sı na ne den ola bi le cek tir. Di yas to lik kan ba sın cı
>140 mmHg ise kan ba sın cı nı % 10-15 dü şür mek
için, kan ba sın cı çok dik kat le ta kip edi le rek, sod -
yum nit rop rus sid in füz yo nu baş lan ma lı dır.

Sol Ven tri kül Hi per tro fi si

Sol ven tri kül hi per tro fi si nin tüm form la rı nın or tak
özel li ği sol ven tri kül kit le si nin art mış ol ma sı dır. Hi -
per tan si yo na bağ lı sol ven tri kül hi per tro fi si, ge nel -
lik le mi yo fib ri ler de çev re sel hi per tro fi, nor mal ve ya
art mış kon trak ti li te, rö la tif ola rak art mış du var ka -
lın lı ğı, nor mal ve ya azal mış di yas tol so nu ha cim le -
ri ve re lak sas yon azal ma sı (di yas to lik dis fonk si yon)
ile ka rak te ri ze dir. Ev re 1 ve 2 hi per tan si yon lu bi -
rey le rin % 30-50’sin de ve hi per tan si yo nun çok ağır
form la rın da yak la şık 2/3’ün de sol ven tri kül re lak -
sas yo nu bo zul muş tur. Hiç te da vi edil me miş ve ya
ye ter li te da vi gör me yen bi rey ler de sol ven tri kül hi -
per tro fi si, di la te kar di yo mi yo pa ti ve kalp ye ter siz -
li ği ge li şi mi için ma jör bir risk fak tö rü dür. 
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Her ne ka dar EK G’ de ki sol ven tri kül hi per tro -
fi si ni be lir le me de ol duk ça spe si fik bir be lir teç ol -
sa da, sol ven tri kül hi per tro fi si tes pi tin de
eko kar di yog ra fi EK G’ den da ha du yar lı dır. Sol
ven tri kül hi per tro fi si olan bi rey ler de er ken kar -
di yo vas kü ler olay ve ya ölüm ris ki, hi per tro fi ol-
 ma yan la ra gö re iki kat tan da ha faz la dır. 

Çe şit li ça lış ma lar da sol ven tri kül hi per tro fi -
sin de ge ri le me ile tüm kar di yo vas kü ler has ta lık
ris ki nin aza la ca ğı gös te ril miş tir. Ki lo kay bı, tuz
kı sıt la ma sı ve an ti-hi per tan sif ilaç lar la kan ba sın -
cı nın dü şü rül me si ile sol ven tri kül hi per tro fi si ge -
ri ler. Sol ven tri kül kit le sin de en tu tar lı azal ma
ACE in hi bi tör le ri, en az azal ma beta-bloker ler le
ve or ta de re ce de ya rar di üre tik ler ve kal si yum ka -
nal blo ker le ri ile el de edil miş tir. 

YYaaşş  llıı  llaarr  ddaa  HHii  ppeerr  ttaann  ssii  yyoonn

Sis to lik kan ba sın cı sık lık la yaş la bir lik te li ne er ar -
tış gös te rir. Yak la şık 55 ya şı na ka dar di yas to lik kan
ba sın cı, sis to lik kan ba sın cı na pa ra lel ola rak ar tar,
an cak da ha ile ri yaş lar da yaş la iliş ki li mer ke zi ar ter-
 ler de sert lik ar tı şı na bağ lı ola rak bi raz aza lır. Alt-
mış ya şın da hi per tan si yo nu olan bu bi rey le rin
2/3’ün de izo le sis to lik kan ba sın cı yük sek li ği var -
dır ve 75 ya şın da he men tüm hi per tan sif ler de sis to-
 lik kan ba sın cı yük sek tir. Kan ba sın cı yaş lı lar da çok
da ha de ğiş ken dir, bu du rum sık lık la bü yük ar ter -
le rin sert li ği nin ar tı şı na ve yaş la iliş ki li ola rak ba -
ro ref leks bas kı la ma et ki si nin azal ma sı na bağ lı dır.
Yaş lı lar da pos tü ral de ği şik lik ler, ye mek le ve ya eg -
zer siz le aşı rı kan ba sın cı dü şüş le ri gö rü le bi lir. 

Psö do-hi per tan si yon, ka lın laş mış, sert leş miş
ya da kal si fi ye bra ki al ar te re tan si yon öl çü mü sı -
ra sın da ye te rin ce et kin ba sı nın ya pı la ma ma sı na
bağ lı ola rak, ar ter içi ba sın cın nor mal den da ha
yük sek çık ma sı dır. Bu du rum özel lik le pos tü ral
hi po tan si yo nu da içe ren be lir ti ler den ya kı nan
has ta lar da te da vi ye rağ men kan ba sın cı nın düş -
me me si du ru mun da ak la gel me li dir. Te da vi de
yaş lı in san lar da ki lo nun ve sod yum alı mı nın
azal tıl ma sı özel lik le ya rar lı dır. 

Spe si fik ilaç sı nıf la rı nın yaş lı lar da kul la nı mı
ge nel al go rit ma öne ri le ri ne ben zer. Ge nel lik le iki
ve ya üç ilaç la kom bi nas yon te da vi si op ti mal kan
ba sın cı kon tro lü için ge rek li ol makt dır. Gün lük
pra tik te sis to lik kan ba sın cı he de fi sağ lan mış sa
di yas to lik he de fi ne de he men her za man ula şı la -
bil mek te dir. Yaş lı bi rey le rin önem li bir kıs mın da
kan ba sın cı de ğiş ken dir ve aşı rı yük sek ve ya aşı -
rı dü şük ola bil mek te dir. Bu ne den le yaş lı has ta lar
ilaç lar ya vaş tit re edi le rek te da vi edil me li dir.

OOrr  ttooss  ttaa  ttiikk  HHii  ppoo  ttaann  ssii  yyoonn

Kan ba sın cı ru tin uy gu la ma da otu rur po zis yon da
öl çü lür. An cak bu tak dir de or tos ta tik hi po tan si -

yon so ru nu at la na bi lir. Nor mal de ayak ta öl çü len
di yas to lik kan ba sın cı ya tar po zis yon da ki ne gö re
ha fif yük sek, sis to lik kan ba sın cı ise ha fif dü şük -
tür. Or tos ta tik hi po tan si yon da has ta ya tar po zis -
yon dan aya ğa kalk tı ğın da sis to lik kan ba sın cın da
>20 mmHg ve ya di yas to lik kan ba sın cın da>10
mmHg an lam lı dü şüş olur. 

Di abe tik ler de or tos ta tik hi po tan si yon da ha sık-
 tır. Or tos ta tik hi po tan si yon ne den le ri; ağır sı vı kay -
bı, ba ro ref leks dis fonk si yo nu, oto no mik ye ter siz lik
ve özel lik le al fa blo ker gru bu ilaç kul la nı mı dır. Di -
üre tik ler ve nit rat lar or tos ta tik hi po tan si yo nu da -
ha da alev len di re bi lir. Yaş lı has ta lar da pos tü ral
den ge siz lik, ser sem lik ve hat ta ba yıl ma gi bi şi ka -
yet ler mev cut sa he men or tos ta tik hi po tan si yon ih-
 ti ma li ak la gel me li dir. El li yaş üze rin de ki tüm
hi per tan sif bi rey le rin pe ri yo dik ola rak ya tar ve otu-
 rur po zis yon da kan ba sınç la rı öl çül me li dir. Ag re sif
an ti-hi per tan sif te da vi de or tos ta tik hi po tan si yon
sık gö rü len bir du rum dur. Bu du rum da ilaç te da -
vi si has ta ya uy gun şe kil de ayar lan ma lı dır.

DDii  rreennçç  llii  HHii  ppeerr  ttaann  ssii  yyoonn

Di renç li hi per tan si yon di üre ti ği de içe ren uy gun
üç ilaç la te da vi re ji mi nin tam doz ve ril me si ne
rağ men kan ba sın cı he de fi ne ula şı la ma ma sı ola -
rak ta nım la nır.

Di renç li hi per tan si yo nun çe şit li ne den le ri ola-
 bi lir. Uy gun ol ma yan kan ba sın cı öl çü mü ar ter içi
ba sın cın da ha yük sek çık ma sı na ne den ola bi lir.
Bra ki al ar ter le rin ile ri de re ce de kal si fi ye ol du ğu
du rum lar da da mar da tam bir bas kı oluş tu ru la -
ma dı ğı için kan ba sın cı ol du ğun dan da ha yük sek
çı ka bi lir. Kli nik te gö rü len be yaz ön lük hi per tan -
si yo nu ge çi ci yük sek tan si yon dü zey le ri ne se be -
bi yet ve re bi lir. Bu du rum ev de kan ba sın cı
öl çü mü ve ya am bu la tu ar kan ba sın cı de ğer len -
dir me si ile or ta ya çı ka rı la bi lir. Ye ter siz di üre tik te-
 da vi si di renç li hi per tan si yon da sık tır. Hi per tan sif
has ta la rın ço ğu na ti ya zid ti pi di üre tik öne ril mek -
te iken GFR azal ma sı ve ya kalp ye ter siz li ği olan
has ta lar da bir lo op di üre ti ği sık lık la ge rek li dir.

İdi yo pa tik di renç li hi per tan si yon te da vi sin de
re nal ar ter ağız la rı nın özel ka te ter ler ile rad yof -
re kans ener ji kul la nı la rak ya kıl ma sı, son yıl lar da
kul la nı ma gi ren ve ol duk ça ba şa rı lı olan ye ni bir
te da vi me to du dur. En azın dan kul la nı lan an ti-hi -
per tan sif ilaç sa yı sı nın azal ma sı nı sağ la ya bi lir.

Di renç li hi per tan si yo nun spe si fik ne den le ri
Tab lo 28-9’de lis te ha lin de ve ril miş tir.

KKaa  ddıınn  llaarr  ddaa  HHii  ppeerr  ttaann  ssii  yyoonn

Ge be Ol ma yan Ka dın

Er ken eriş kin lik dö ne min de, ka dın lar da er kek lere
gö re sis to lik kan ba sın cı da ha dü şük tür. Di yas to -
lik kan ba sın cı ise ya şa ba kıl mak sı zın ka dın lar da
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er kek le re gö re ha fif çe da ha dü şük ol ma eği li min -
de dir. Er ken eriş kin lik dö ne min de hi per tan si yon
ka dın lar da er kek ler den da ha az dır. Bu nun la be-
 ra ber, ka dın lar da 50’li yaş lar dan son ra hi per tan -
si yon in si den si er kek le re gö re da ha hız lı ar tar ve
hi per tan si yon pre ve lan sı 60 yaş ci va rın da er kek -
ler de ki ne eşit le nir.

Me no poz ve Kan Ba sın cı

Ke sit sel ça lış ma lar da, post-me no po zal ka dın lar da
sis to lik ve di yas to lik kan ba sın cı, pre-me no po zal
ka dın la ra gö re an lam lı de re ce de da ha yük sek tir.
Me nopoz la iliş ki li kan ba sın cı ar tı şı, ös tro jen dü ze -
yi nin azal ma sı, hi po fiz hor mon la rı nın aşı rı üre ti mi
ve ki lo alı mı gi bi çe şit li fak tör le re bağ lan mış tır.

Hor mon rep las man te da vi si ile kan ba sın cın -
da ki de ği şik lik ha fif dü zey de dir, bu ne den le nor-
 mo tan sif ve ya hi per tan sif ka dın lar da tıb bi
in di kas yon var sa hor mon kul la nı mı en gel len me -
me li dir. Hor mon rep las man te da vi si alan tüm hi -
per tan sif ka dın lar ilk baş vu ru da ve son ra ki 6
ay lık in ter val ler de kan ba sın cı yö nün den sı kı şe -
kil de kon trol edil me li dir.

Oral Kon tra sep tif ler ve Kan Ba sın cı

Oral kon tra sep tif alan bir çok ka dın da kan ba sın -
cın da kü çük de ol sa bir ar tış var dır, bir kıs mın da
ise aşi kar hi per tan si yon olu şur. Kon trol lü pros -
pek tif ça lış ma lar da, 3 ay sü re ile oral kon tra sep -
tif le rin bı ra kıl ma sı ile kan ba sın cı nın te da vi
ön ce si dü ze ye dön me si, ila cın kan ba sın cı nı art tı -
rı cı et ki si nin ge ri dö nüş lü ol du ğu nu gös te rir.
Oral kon tra sep tif ler sey rek ola rak ma lign hi per -
tan si yo nu pre si pi te ede bi lir ler. Ge be lik hi per tan -

si yo nu nu da içe ren ai le hi ka ye si, böb rek has ta lı -
ğı, obe zi te, or ta yaş (>35 yaş üze ri) ve oral kon tra -
sep tif kul la nım sü re si hi per tan si yon ris ki ni
art tı rır. Kon tra sep ti fe bağ lı hi per tan si yon ös tro -
jen den zi ya da pro ges te ron hor mo nu ile iliş ki li dir.
Oral kon tra sep tif alan lar da kan ba sın cı dü zen li
ola rak ta kip edil me li dir. Oral kon tra sep tif le re
bağ lı hi per tan si yon tes pit edi lir se ilaç ke sil me li -
dir, an cak di ğer do ğum kon trol me tod la rı kul la -
nı la mı yor sa, oral kon tra sep tif le re de vam edi le rek
bir an ti-hi per tan sif ilaç da ek le ne bi lir. 

Ka dın lar da An ti hi per tan sif İlaç Se çi mi

Ge nel lik le ka dın lar er kek le re ben zer şe kil de an ti -
hi per tan sif ilaç la ra ce vap ve rir ken ba zı özel du-
 rum lar da te da vi se çe nek le ri nin göz den ge çi ril me si
ge re ke bi lir. ACE in hi bi tör le ri ve AII re sep tör an ta -
go nist le ri ge be kal ma yı plan la yan lar da kon trin di -
ke dir. Çün kü fe tal ge li şim anor mal lik le ri nin
oluş ma ris ki var dır. Ba zı an ti-hi per tan sif ilaç lar
cin si ye te özel yan et ki pro fi li ne sa hip tir. Ka dın lar -
da di üre ti ğe bağ lı hi po nat re mi ve hi po ta se mi da ha
faz la iken er kek ler de gut ge li şi mi ne eği lim da ha
çok tur. ACE in hi bi tör le ri ne bağ lı ök sü rük ka dın -
lar da er kek le re gö re iki kat da ha faz la dır. Kal si -
yum ka nal blo ker le ri ne  bağ lı pe ri fe rik ödem
ka dın lar da da ha sık gö rü lür.

Ge be lik ve Hi per tan si yon

Ge be lik te hi per tan sif bo zuk luk lar, ma ter nal, fe tal
ya da ne ona tal mor ta li te ve mor bi di te nin ma jor
ne den le rin den bi ri dir. Ge be lik te hi per tan si yon 5
ka te go ri de sı nıf lan dı rıl mış tır (Tab lo 28-10).

Ge be lik Ön ce si De ğer len dir me: Ka dın lar ha mi le lik
ön ce si kan ba sın cı açı sın dan de ğer len di ril me li ve hi -
per tan si yo nu var sa ağır lık de re ce si, muh te mel ikin -
cil ne den ler ve he def or gan ha sa rı var lı ğı
be lir len me li, te da vi yak la şım la rı plan lan ma lı dır.
Ge be kal ma yı plan la yan hi per tan sif ka dın fe ok ro -
mo si to ma açı sın dan de ğer len di ril me li dir, çün kü
an te-par tum teş his edi le mez se mor ta li te ve mor bi -
di te ih ti ma li yük sek tir. Ha mi le kal ma yı plan la yan
hi per tan sif ka dın lar da an ti-hi per tan sif te da vi ge be -
lik sü re sin ce gü ven li ol du ğu bi li nen me til do pa ve -
ya beta-bloker ler le de ğiştirile bi lir. Has ta lar ACE
in hi bi tör le ri ve AII re sep tör an ta go nist le ri kul la nı -
yor lar sa, ge be lik gi ri şi mi ön ce si ve ya ge be lik ta nı sı
ko nu lur ko nul maz ke sil me li dir.

Ge be lik te Kro nik Hi per tan si yon Te da vi si: Ev re 1
hi per tan si yo nu olan ka dın lar ge be lik sü re sin ce
kar di yo vas kü ler komp li kas yon lar açı sın dan dü -
şük risk li dir ve ya şam tar zı de ği şik lik le ri tek ba -
şı na ye ter li ola bi lir. Alı nan sod yum mik ta rı 2.4
gram/gü n’e ka dar kı sıt lan ma lı dır. Al kol ve si ga ra
kul la nı mın dan mut la ka vaz ge çi ril me li dir. Bu -
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Kan ba sın cı nın
yan lış öl çü mü

Sı vı faz la lı ğı • Aşı rı sod yum alın ma sı
• Böb rek has ta lı ğı na bağ lı sı vı
re tan si yo nu

• Ye ter siz di ure tik te da vi si

İla ca bağ lı • Uy gun kul lan ma ma
ne den ler � • Ye ter siz doz 

• Non-ste ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar
• Sik lo ok si je naz 2 in hi bi tör le ri
• Ko ka in ve am fe ta min ler
• Sem pa to mi me tik ler
• Oral kon tra sep tif ler
• Ad re nal ste ro id hor mon lar
• Sik los po rin ve tak ro li mus
• Erit ro po ei tin

Şiş man lık

Aşı rı al kol tü ke ti mi

Hi per tan si yo nun Tablo 29-1’e bakınız
se kon der ne den le ri Bölüm 29

Tab lo 28-9. Di renç li Hi per tan si yon Ne den le ri



nun la bir lik te, he def or gan ha sa rı bu lu nan ve ya
da ha ön ce çok sa yı da an ti-hi per tan sif kul la nan
ge be ka dın lar da an ti-hi per tan sif te da vi ye de vam
edil me li dir. İlk tri mes ter de cid di kro nik hi per -
tan si yon olan lar da ag re sif te da vi nin kri tik öne mi
var dır. Cid di hi per tan si yon fe tus kay bı na ve an-
 ne nin kay be dil me si ne ne den ola bi lir. Kli nik tab -
lo ço ğu kez pre-ek lamp si ile iliş ki li dir. Bu nun
öte sin de kro nik hi per tan si yo nu olan ka dın lar da
ge be li ğin er ken saf ha sın da pro te inü ri var sa
neona tal so run çık ma ih ti ma li de yük sek tir.

Ge be lik te An ti hi per tan sif İlaç Se çi mi: Ge be lik te
kro nik hi per tan si yon te da vi si nin pri mer he de fi
ma ter nal ris ki azalt mak tır. Fa kat an ti-hi per tan sif

ajan la rın se çi min de fe tü sün gü ven ce al tı na alın-
 ma sı da önem li dir. Bu açı lar dan me til do pa ço -
ğun luk la ilk ter cih edi len ilaç tır. Di ğer te da vi
se çe nek le ri Tab lo 28-11’de özet len miş tir.

Pre-ek lamp si: Pre-ek lamp si kro nik hi per tan si yon -
lu ka dın la rın yak la şık % 25’in de gö rü lür. Su per-
im po ze pre-ek lamp si için risk fak tör le ri böb rek
ye ter siz li ği, 4 yıl ve da ha uzun sü re li hi per tan si -
yon hi ka ye si ve da ha ön ce ki ge be lik te hi per tan si -
yon var lı ğı dır. Pre-ek lamp si den ko run mak için
yük sek risk li ka dın la rın tes pit edil me li ve er ken
teş his için ya kın dan ta kip edil me li dir. 

Pre-ek lamp si te da vi si, ya tak is ti ra ha ti, kan ba -
sın cı kon tro lü, ek lamp si ye iler le me be lir ti le ri nin
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İlaç Yo rum lar

Me til do pa • Em ni yet li ol du ğu nu tel kin eden uzun dö nem ça lış ma la rı nın ışı ğın da ter cih ne de ni dir.

Beta-bloker ler • İn tra -ute rin ge liş me ge ri li ği ra por edil miş tir (ate no lol)
• Ge nel lik le em ni yet li dir.

La be to lol • Azal mış yan et ki si ne de niy le ar tan oran da me til do pa’ ya ter cih edil mek te dir.

Klo ni din • Sı nır lı ve ri mev cut tur.

Kal si yum an ta go nist le ri • Sı nır lı ve ri mev cut tur.
• Ma ruz kal ma du ru mun da ma jor te ra to je ni te de ar tış söz ko nu su de ğil dir.

ACE in hi bi tör le ri ve AII • Fe tal tok si si te ve ölüm ra por edil miş tir.
re sep tör an ta go nist le ri

Di üre tik ler • İlk se çe nek ilaç de ğil dir.
• Muh te mel em ni yet lidir.

Tab lo 28-11. Ge be lik te Kro nik Hi per tan si yo nun Te da vi si

Kro nik Hi per tan si yon • Ge be lik ön ce si ve ya ge be li ğin ilk 20 haf ta sın da kan ba sın cı nın ≥140/90 mmHg ol ma sı
� • Post-par tum 12. haf ta dan son ra da hi hi per tan si yo nun de vam et me si

Pre-ek lamp si • Ge be kal dık tan 20 haf ta son ra pro te inü ri ye (>300 mg/24 sa at) eş lik eden hi per tan si yo nun
(≥ 140/90 mmHg) or ta ya çık ma sı

• Ek lamp si ye iler le ye bi lir (nö bet ler)
• Nul li par, mul tipl ge be lik, ≥4 yıl hi per tan si yon ol ma sı, ai le de pre-ek lamp si hi ka ye si nin ol ma sı, 

geç miş ge be lik te hi per tan si yon, böb rek has ta lı ğı du ru mun da da ha sık tır. 

Pre-ek lamp si nin • Hi per tan si yo nu olan bir ka dın da ge be li ğin 20. haf ta sın dan son ra ye ni baş la yan pro te inü ri
sü pe rim po ze ol du ğu • Ge be li ğin 20. haf ta sın dan ön ce hi per tan si yon ve pro te inü ri si olan bir ka dın da:
kro nik hi per tan si yon - Pro te inü ri de ani den 2-3 kat ar tış

- Kan ba sın cın da ani ar tış
- Trom bo si to pe ni
- Ka ra ci ğer en zim le ri (GOT ve  GPT) ar tı şı

Ges tas yo nel • Ge be li ğin 20. haf ta sın dan son ra pro te inü ri nin eş lik et me di ği hi per tan si yon
hi per tan si yon • Ge çi ci bir du rum dur.

• Pre-ek lamp si nin pre-pro te inü rik fa zı ola bi le ce ği gi bi ge be lik or ta sı kro nik hi per tan si yo nun
ha fif bir for mu da ola bi lir.

• Pre-ek lamp si ye dö nü şe bi lir.
• Eğer ağır sa, ha fif pre-ek lamp si den da ha sık ola rak er ken do ğum ve ya ge liş me ge ri li ği ile

iliş ki li dir.

Ge çi ci Hi per tan si yon • Ge ri ye dö nük bir teş his tir.
� • Ge be lik son ra sı kan ba sın cı 12 haf ta için de nor ma le dö ner.
� • Son ra ki ge be lik ler de tek rar gö rü le bi lir.
� • Ge le cek te ki pri mer hi per tan si yo nun bir ön gö rü cü sü dür.

Tab lo 28-10. Ge be lik te Hi per tan si yon Sı nıf lan dır ma sı



var lı ğın da nö bet prof lak si si ve za ma nın da do -
ğumu içe rir. Pre-ek lamp si na di ren ken di li ğin den
ge ri ler ve ço ğu va ka da za man la kö tü le şir. Ges ta-
s yo nel ya şa bak mak sı zın fe tal dis tress ve ya in tra-
ute rin bü yü me ge ri li ği be lir ti le ri ve ya an ne de
cid di hi per tan si yon, he mo liz, ka ra ci ğer en zim le -
rin da ar tış, trom bo sit sa yı sın da düş me, böb rek

fonk si yon la rı nın kö tü leş me, gör sel bo zuk luk lar,
baş ağ rı sı ve ka rın ağ rı sı gi bi so run lar var sa do -
ğum öne alın ma lı dır. 

Do ğum 48 sa at ten da ha uzun sü re de ger çek -
le şe cek ise oral me til do pa ter cih edi lir. Al ter na tif
ola rak oral la be ta lol, di ğer beta-bloker ler ve ya
kal si yum ka nal blo ker le ri kul la nı la bi lir. Do ğum
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İlaç Doz Etki Etki süresi Yan etkiler* Özel indikasyonlar
başlangıcı

Vazodilatatörler
Sodyum 0.25-10 µg/kg/dk Hemen 1-2 dk • Bulantı, kusma • Çoğu hipertansif acilde
Nitroprussid İV infüzyon † • Kas seyirmesi • Yüksek kafa içi basıncı

• Terleme ve azotemide 
• Tiyosiyanat ve dikkatli kullanılmalı
siyanid 
intoksikasyonu

Nikardipin 5- 15 mg/saat İV 5-10 dk 15-30 dk, • Taşikardi • Akut kalp yetersizliği
hidroklorid 4 saate • Baş ağrısı dışında çoğu 

kadar • Kızarma (flushing) hipertansif acilde

• Flebit • Koroner iskemide dikkatli 
kullanılmalı

Fenoldopam 0.1-0.3 µg/kg/dk < 5 dk 30 dk • Taşikardi • Çoğu hipertansif acilde
mesilat İV infüzyon • Baş ağrısı • Glokomda dikkatli 

• Kızarma (flushing) kullanılmalı
• Bulantı

Nitrogliserin 5-100 µg/dk 2-5 dk 5-10 dk • Baş ağrısı • Koroner iskemide ilk tercih
İV infüzyon • Bulantı

• Methemoglobinemi
• Uzamış kullanımda 

tolerans

Enalaprilat 1.25-5 mg 15-30 dk 6-12 saat • Yüksek renin • Akut sol ventrikül 
6 saatte bir varlığında ani düşüş yetersizliğinde ilk tercih

• Değişken cevap

Hidralazin 10-20 mg İV 10 dk 1-4 saat İV • Taşikardi • Eklampside ilk tercih
hidroklorid • Flushing

• Başağrısı 
• Bulantı
• Angina pektoris

Adrenerjik inhibitörler 
Labetolol • 20-80 mg 5-10 dk 3-6 saat • AV blok • Akut kalp yetersizliği 
hidroklorid İV bolus/ • Ortostatik dışında çoğu 

• 10 dk. bir hipotansiyon hipertansif acilde 
0.5-2.0 mg/dk • Bronkoobstrüksiyon
İV infüzyon • Kusma

• Çınlama
• Baş dönmesi
• Bulantı, kusma

Esmolol • 250-500 1-2 dk 10-30 dk • AV blok • Aort disseksiyonunda 
hidroklorid mg/kg/dk İV bolus • Kalp yetersizliği ilk tercih

• sonrası 50-100 • Astım
µg/kg/dk infüzyon

Fentolamin 5 -15 mg İV bolus 1-2 dk 10-30 dk • Taşikardi.
• Flushing
• Baş ağrısı
• Katekolamin
fazlalığında ilk tercih

*Tüm ajanlarla hipotansiyon olabilir. † Özel uygulama sistemi gereklidir. Kısaltmalar: AV: Atriyoventriküler

Tablo 28-12. Çok Acil Hipertansif Durumların Tedavisinde Kullanılan Parenteral İlaçlar



çok ya kın da ola cak sa pa ren te ral ajan lar (hid ra la -
zin, la be ta lol, sod yum nit rop rus sid) pra tik ve et -
ki li dir.

Em zir me dö ne min de hi per tan si yon te da vi si: Hi per-
 tan sif has ta lar ço ğun luk la em ni yet li bir şe kil de
em zi re bi lir ler. Bu nun la bir lik te tüm an ti-hi per tan -
sif ilaç lar an ne sü tü ile atı lır lar. Do la yı sıy la bir kaç
ay an ne sü tü ver mek is te yen ev re 1 hi per tan si yon -
lu an ne ler de ya kın kan ba sın cı ta ki bi ya pa rak ve
em zir me yi bı rak tık tan son ra an ti-hi per tan sif te da -
vi nin tek rar baş lan ma sı nı sağ la ya cak şe kil de ilaç
te da vi si ne ara ve ri le bi lir. Me til do pa ya iliş kin yan
et ki kı sa dö nem de bil di ril me miş tir. Beta-bloker
kul la nıl ma sı in di ke ise la be ta lol ter cih edil me li dir.
Fe tu sa ve ye ni do ğan be be ğe yan et ki po tan si ye li
yük sek ol ma sı ne de niy le ACE in hi bi tör le ri ve AI -
I re sep tör an ta go nist le rin den ka çı nıl ma lı dır. Di -
üre tik ler süt hac mi ni azal ta bi lir ve em zir me yi
bas kı la ya bi lir. An ti-hi per tan sif te da vi alan an ne le -
rin em zir di ği in fant lar po tan si yel yan et ki ler açı -
sın dan ya kın ta kip edil me li dir.

HHiippeerrttaannssiiff  KKrriizzlleerr

“Çok Acil Hi per tan si yon” te ri mi, kan ba sın cın -
da ile ri de re ce de (>180/120 mmHg) yük sel me ile
bir lik te ya kın ve ya iler le yi ci or gan dis fonk si yo nu
ile komp li ke du rum la rı ta nım lar. He def or gan ha -
sa rı nın sı nır lan dı rıl ma sı ve ya ko run ma sı için hız -
lı kan ba sın cı dü şü şü ne (nor ma le dü şü rül me si
ge rek li de ğil) ih ti yaç var dır. Çok acil hi per tan si -
yo na ör nek ler: hi per tan sif en se fa lo pa ti, in tra se -
reb ral ka na ma, akut mi yo kard in fark tü sü, ak ci ğer
öde mi, aort dis sek si yo nu ve ek lamp si yi içe rir.

“A cil hi per tan si yon” te ri mi ise iler le yi ci he def
or gan dis fonk si yo nu ol ma dan şid det li kan ba sın -
cı yük sek lik le ri ni ta nım lar. Ör nek ler; şid det li baş
ağ rı sı, ne fes dar lı ğı, bu run ka na ma sı ve ya ağır
ank si ye te nin eş lik et ti ği yük sek se vi ye ler de ki ev -
re 2 hi per tan si yon şek lin de dir. 

Bu has ta la rın ço ğu te da vi ye uyum suz ve ya
ye ter siz te da vi edi len has ta lar dır. He def or gan
ha sa rı az dır ve ya yok tur. Er ken te da vi mor bi di te
ve mor ta li te yi azal tır. “Çok acil” hi per tan sif has -
ta lar sü rek li kan ba sın cı mo ni tö ri zas yo nu ve uy -
gun ilaç la rın pa ran te ral uy gu lan ma sı için yo ğun
ba kım üni te le rin de iz len me li dir (Tab lo 28-12). 

Çok acil hi per tan sif ler de te da vi nin ilk he de fi
% 25’den faz la ol ma mak kay dıy la or ta la ma ar te -
ri yel kan ba sın cı nı azalt mak ve sta bil ha le gel dik -
ten son ra ki 2-6 sa at için de 160/100-110 mmHg’ ya
dü şür mek tir. Ba sınç ta ile ri de re ce de düş me re nal,
se reb ral ve ya ko ro ner is ke mi yi alev len di re bi lir.
Bu ne den le kı sa et ki li ni fe di pin tü rü an ti-hi per -
tan sif ilaç lar çok acil ve acil du rum lar da baş lan gıç
te da vi si ola rak kul la nıl ma ma lı dır. Bu kan ba sın -
cı dü ze yi iyi to le re edi lir se ve has ta kli nik ola rak

sta bil olur sa 24-48 sa at içe ri sin de kan ba sın cı de -
re ce li ola rak nor ma le dü şü rü le bi lir. 
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Se kon der Hi per tan si yon all ta ya tan spe si fik bir
has ta lı ğın anor mal kan ba sın cın dan so rum lu ol -
du ğu du rum la rı kap sar. Se kon der hi per tan si yon
po tan si yel ola rak te da vi edi le bi lir ol du ğu için
böy le bir has ta lı ğın var lı ğı nın araş tı rıl ma sı ge re -
kir (Şe kil 29-1). Tüm hi per tan sif bi rey le rin %

95’in de esan si yel (pri mer) hi per tan si yon, % 5’in -
de se kon der hi per tan si yon söz ko nu sudur. En sık
gö rü len se kon der hi per tan si yon ne den le ri böb rek
pa ren kim has ta lı ğı na bağ lı hi per tan si yon, re no -
vas kü ler hi per tan si yon ve en dok rin hi per tan si -
yon ola rak sı ra la na bi lir.
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29 SEKONDER HİPERTANSİYON

Uzm. Dr. Ali Elitok, Prof. Dr. Kâmil Adalet

Primer (Esansiyel Hipertansiyon) % 95

Sekonder Hipertansiyon % 5

Renal Hastalıklar • Renovasküler: 
- Renal arter darlığı (fibromüsküler fibroplazi 

veya aterosklerotik)
- Renal arter tromboz-emboli
- Renal arter anevrizması
- Suprarenal aort koarktasyonu 

• Renal parenkimal hastalıklar: 
- Akut ve kronik glumerolonefrit
- Piyelonefrit
- Polikistik hastalık
- Diabetik nefropati
- Hidronefroz
- Renal tüberküloz 

• Renal tümörler: 
- Wilms tümörü
- Renin-salgılayan tümör

Arteritler • Poliarteritis nodosa, nörofibromatozis

Endokrin Hastalıklar • Cushing sendromu
• Akromegali
• Primer aldosteronism
• Feokromositoma
• Hipertiroidi, hipotiroidi
• Renin üreten tümörler

Aort koarktasyonu

Enzim defektleri • 17-alfa-hidroksilaz eksikliği, 11-beta-hidroksilaz eksikliği

Nörolojik hastalıklar • Beyin tümörü
• Serebrovasküler aksidan 

İlaçlara bağlı • Steroidler, 5-fluorourasil, amfetamin, aşırı tiroid 
hormonu, oral kontraseptifler, dekonjestanlar, kokain

Hiperkalsemi • Herhangi bir nedenle oluşması

Doku enzim eksikleri • Prostaglandinler, kallikrein vb

Diğer nedenler • Obstrüktif uyku apne sendromu
• Gebelik

Tablo 29-1. Sistemik Hipertansiyon Nedenleri



Ta nı

Teş hi se yö ne lik ek test ler özel lik le yaş, hi ka ye, fi -
zik mu aye ne, hi per tan si yo nun şid de ti ya da ikin -
cil ne den le ri des tek ler baş lan gıç la bo ra tu var
bul gu la rı, ilaç te da vi si ne ye ter siz kan ba sın cı ce -
va bı, iyi kon trol lü iken kan ba sın cı nın yük sel me -
ye baş la ma sı ve ani baş lan gıç lı hi per tan si yon
var lı ğın da ne den le ri araş tır mak ama cıy la in di ke -
dir. Hi per tan si yo nun se kon der ne den le ri için ta -
ra ma test le ri Tab lo 29-2’de gös te ril miş tir.

RRee  nnaall  PPaa  rreenn  kkii  mmaall  HHaass  ttaa  llııkk  llaarr

Se kon der hi per tan si yo nun en sık (tüm ne den le rin
% 2-5’i) ne de ni re nal pa ren ki mal has ta lık lar dır. Hi -
per tan si yon bir yan dan böb rek ha sa rı na ne den
olur ken, di ğer yan dan böb rek ha sa rı nın ol ma sı hi -
per tan si yo nun da ha da şid det len me si ne ne den
olur. Hi per tan si yon ge li şi min den pri mer böb rek
has ta lı ğı da so rum lu ola bi lir. Bu ne den le be lir li bir
ol gu da böb rek has ta lı ğı nın hi per tan si yon sü re ci -
nin so nu cu mu, yok sa suç lu su mu ol du ğu nu be-
 lir le mek çok güç ola bi lir.  Hi per tan si yon la iliş ki li
en sık pa ran ki mal böb rek has ta lık la rı; akut ve kro-
 nik glo me rü lo nef rit, po li kis tik böb rek has ta lı ğı ve
hi per tan sif nef rosk le roz dur. Di ğer ne den ler Tab lo
29-1’de gö rül mek te dir.

Fi zik mu aye ne, id rar tah li li ve bi yo kim ya sal pa -
ra met re ler de re nal pa ran kim has ta lı ğı nı dü şün dü -

ren bul gu lar var sa böb rek ul tra so nog ra fi si ile de -
ğer len di ril me uy gun olur. Ul tra so nog ra fi ile böb -
rek bo yut la rı, bi çi mi, kor ti kal ka lın lık, id rar yo lu
obs trük si yo nu ve böb rek kit le le ri sap ta na bi lir.

RRee  nnoo  vvaass  kküü  lleerr  HHii  ppeerr  ttaann  ssii  yyoonn

Re no vas kü ler has ta lık tüm hi per tan si yon la rın %
2-3’ün den so rum lu dur, do la yı sıy la se kon der hi -
per tan si yo nun en sık ne den le rin den bi ri dir. Re -
nal ar ter dar lı ğı nın iki te mel ne de ni ate rosk le roz
ve fib ro müs kü ler disp la zi dir. Trom boz, em bo li,
anev riz ma, dı şar dan ba sı gi bi ne den ler de er ken
ola bi lir. Ol gu la rın yak la şık % 75’in de re nal ar ter
dar lı ğı nın ne de ni ate rosk le roz dur. Bu du rum da -
ha çok yaş lı lar da gö rü lür. Ol gu la rın % 25’in de
özel lik le genç ler de gö rü len fib ro müs kü ler disp -
la zi dir. Tek ta raf lı ve ya iki ta raf lı ola bi lir.

Ta nı: Re no vas kü ler hi per tan si yo nun ti pik fi zik
mu aye ne bul gu su, ba tın da re nal ar ter tra se si üze -
rin de üfü rüm du yul ma sı dır. Bu bul gu ol gu la rın
yal nız ca % 40’ın da var dır.

Aşa ğı da ki du rum lar da re no vas kü ler hi per-
tan si yon dan şüp he le nil me li dir: 1. Özel lik le ai lede
idi yo pa tik hi per tan si yon hi ka ye si nin ol ma ma sı -
na kar şın, 30 ya şın dan ön ce hi per tan si yo nun baş -
la ma sı, 2. 55 ya şın dan son ra cid di hi per tan si yon
ge liş me si, 3. Özel lik le di yas to lik kom po nen tin ol -
du ğu ab do mi nal üfü rüm du yul ma sı,  4. Ak se le re
hi per tan si yon, 5. Da ha ön ce kon tro lü ko lay olan
hi per tan si yon da di renç ge liş miş se, 6. Tek rar la yan
aşi kar ödem, 7. Pro te inü ri ve ya anor mal id rar se -
di men ti bul gu la rı ol ma ma sı na rağ men ne de ni bi -
lin me yen böb rek ye ter siz li ği ge liş me si, 8.
an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim in hi bi tö rü ve ya
an ji yo ten sin re sep tör blo ke ri ile pre si pi te olan
akut böb rek ye ter siz li ği (Giz li bi la te ral re nal ar -
ter ste no zu).

Bi oşi mik ve Hor mo nal Bul gu lar

Se kon der al dos te ro nism, plas ma re nin se vi ye sin -
de yük sel me, hi po po ta se mi, hi po nat re mi, pro te -
inü ri, se rum kre ati nin se vi ye sin de yük sel me gi bi
bul gu lar ola bi lir.
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Şekil 29-1. BT anjiyografide sağ renal arterde belirgin dar-
lık görülmektedir (Okla işaretli).

Sekonder Neden Tarama Testi

Kronik Böbrek Hastalığı GFR Hesaplanması                                                   
Aort Koarktasyonu                     Bilgisayarlı tomografi
Cushing Sendromu                    Hikaye/Deksametazon supresyon testi
Feokromositoma  İdrarda metanefrin ve normetanefrin düzeyi         
Primer Aldosteronizm                İdrarda aldosteron düzeyi
Renovasküler Hipertansiyon      Doppler akım çalışması ve MR anjiyografi
Uyku Apne Sendromu                Oksijen ile birlikte uyku çalışması   
Tiroid ve Paratiroid hastalıkları   TSH, serum PTH

Tablo 29-2. Hipertansiyonun Sekonder Nedenleri ve Tarama Testleri



Böb rek Ul tra so nog ra fi

Re nal ar ter dar lı ğı olan böb rek, di ğe ri ne gö re kü -
çük ola bi lir.

Bil gi sa yar lı To mog ra fi (Şe kil 29-1) (BT) ve ya
Mag ne tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me
Re nal ar ter dar lı ğı net bi çim de gö rü lür. Bu yön-
 tem le rin du yar lı lık la rı % 95’in üs tün de dir.

Nük le er Sin tig ra fi
Re nal ar ter dar lı ğı gö rün tü le nen has ta lar da re -
vas kü la ri zas yon ka ra rı ve ril me den ön ce asi met -
rik per füz yon olup ol ma dı ğı be lir len me li dir.

Renk li Dopp ler Ul tra so nog ra fi
Re nal ar ter akı mı, zir ve sis to lik hı zı ve di renç in-
 dek si nin öl çül me si ta nı ko nul ma sın da du yar lı lı ğı
ve öz gül lü ğü yük sek bir ta nı yön te mi dir. 

Tedavi

Fib ro müs kü ler disp la zi ye bağ lı olan re no vas kü -
ler hi per tan si yon has ta lar da ilk te da vi se çe ne ği–
s tent ta kıl mak sı zın-per kü tan ba lon an ji yop las ti
uy gu lan ma sı dır. 

Ate rosk le ro tik re nal ar ter dar lık la rın da ise me -
di kal te da vi (an ti-hi per tan sif ilaç lar, sta tin ler ve an -
ti-pla te let ajan lar la te da vi) esas yak la şım dır.
Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitör-
leri ve anjiyotensin reseptör blokerleri (AR B)’ ler et -
kin ol mak la bir lik te za rar lı da ola bi lir ler, iki ta raf lı
re nal ar ter dar lı ğın da ise kul la nım la rı kon trin di -
ke dir. Di ğer an ti-hi per tan sif ajan lar em ni yet le kul-
 la nı la bi lir. İlaç la ra di re nç li hi per tan si yon ve ya
böb rek fonk si yon la rın da prog re sif bo zul ma (is ke -
mik nef ro pa ti) ge li şir se ate rosk le ro tik re nal ar ter
dar lı ğın da da an ji yop las ti ya pıl ma lı dır. Stent imp -
lan tas yo nu, me di kal te da vi den da ha et ki li ol ma -
dı ğı için ka çı nıl ma lı dır. Son se çe nek cer ra hi
mü da he le (by-pass) ola bi lir.

FFee  ookk  rroo  mmoo  ssii  ttoo  mmaa

Ad re nal chro maf fin hüc re le ri nin ka te ko la mi ne
sal gı la yan ve na dir gö rü len tü mör le ri dir. Tü mör
da ha az bir oran da eks tra ad re nal pa ra gang li on
do ku sun da da (pa ra gang li oma), çok na di ren
kalp de gö rü le bi lir. Fe ok ro mo si to ma va ka la rı nın
yak la şık % 10-20’si oto zo mal do mi nant ka lı tım
gös te rir. Mul tip le en dok rin ne op la zi a (MEN)  tip
2A ve tip 2B (medğ ller ti ro id kan se ri, du dak ve
dil de mu ko sal nö ro ma) ile bir lik te gö rü le bi lir.
Me dül ler ti ro id kan se ri, 

Ta nı

Ani baş la yan atak lar ha lin de sey re den kan ba sın -
cı yük sel me si ne baş ağ rı sı, yüz kı zar ma sı, ter le me,
tit re me, so luk luk ve çar pın tı gi bi semp tom la rın eş -

lik et ti ği ol gu lar da fe ok ro mo si to ma dan kuş ku lan -
mak ge re kir. Atak lar es na sın da gö ğüs ağ rı sı ve ya
ka rın ağ rı sı, bu lan tı ve kus ma da ola bi lir. Ope ras -
yon ve ya an ji yog ra fi gi bi gi ri şim ler ya da ba zı ilaç -
la rın (his ta min, ni ko tin, ka fe in, beta-bloker ler,
glu ko kor ti ko id ler, tri sik lik an ti dep re san lar) kul la -
nıl ma sı atak la rı pro vo ke ede bi lir. 

Bu atak lar mig ren, me no poz araz la rı ve ya pa -
nik atak sa nı la bi lir. Di ğer yan dan cid di esan si yel
hi per tan si yon lu has ta lar da da ben zer bul gu lar
za man za man or ta ya çı ka bi lir.

Atak lar dı şın da kan ba sın cı nın la bil sey ret me -
si dik ka ti çe ker. An cak vak ala rın % 50’sin de hi -
per tan si yon per sis tan dır. 

Tanı

Teş his için en iyi test plaz ma ve id rar da ka te ko la -
min (ad re na lin, no rad re na lin) ve ya on la rın me ta -
bo lit le ri dü zey le ri nin öl çü mü dür. 24 sa at lik id rar da
me ta nep hri ne ta yi ni en gü ve ni lir ta ra ma tes ti dir.
Kli nik şüp he ye rağ men id rar da ka te ko la min ve
me ta bo lit le ri nin atı lı mı nor mal ve ya ha fif çe art mış -
sa “g lu ka gon uya rı tes ti” gi bi pro vas yon test le ri ya -
pı lır. Bu amaç la has ta ya bir al fa blo ker ve ri lir ve
plaz ma da tek rar ka te ko la min dü ze yi tayi ni ya pı lır.
“C lo ni din sup res yon tes ti” ile de esan si yel hi per tan -
si yon lu has ta lar da plas ma no rad re na li ne dü ze yin -
de % 50’den faz la azal ma ol du ğu gö rü lür. 

Ad re nal bez de yer alan tü mör ler ul tra so nog -
ra fi, bil gi sa yar lı to mog ra fi ve ya mag ne tik re zo -
nans gö rün tü le me me tod la rı ile sap ta na bi lir.
Ad re nal bez dı şı na yer leş miş tü mör ler ve me tas -
taz la rı be lir le me de ise I131-me ta-iyo do ben zil-gu -
ani din (MIBG) kul la nı la rak sin tig ra fik me tod la
ta ra ma ya pıl ma sı ge rek li dir.

Te da vi

Te da vi de tü mor do ku su na yö ne lik cer ra hi ek siz -
yon uy gu la nır. Cer ra hi te da vi ön ce si en az 2 haf ta
al fa bloker ilaç lar la (pra zo sin ve ya phe noxy ben za -
mi ne) hi per tan si yon kon trol al tı na alın ma lı dır. Ye -
ter li al fa-blo kaj sağlan ma dan beta-bloker ve ril me si
kon trin di ke dir. Ope ras yon es na sın da ya kın dan
kan ba sı nı ve vo lüm ta ki bi, ge re kir se İV phen to la -
mi me ve ya sod yum nit rop rus si de ve ril me si önem
ta şır. Ope ras yon son ra sı da hi po tan si yon ris ki ne-
 de niy le ki ras tol lo id ih ti va eden se rum lar la vo lüm
rep las ma nı bü yük önem ta şır. 

Ope ras yo nun müm kün ol ma dı ğı du rum lar -
da, met yro si ne ile ka te ko la mi ne sen te zi azal tı la -
bi lir ve kar di yo vas kü ler be lir ti ve bul gu lar
kon trol al tı na alı na bi lir.

AAoorrtt  KKoo  aarrkk  ttaass  yyoo  nnuu

En sık kar şı la şı lan kon je ni tal kar di yo vas kü ler ne-
 den li hi per tan si yon ne de ni aort ko ark tas yo nu -
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dur. Er kek ler de 2-5 kez da ha sık tır. Bu anor mal -
lik to ra sik ve ya ab do mi nal aor ta nın her han gi bir
dü ze yin de gö rü le bi lir. Lo ka li zas yon ola rak en sık
subk la vi an ar te rin baş lan gı cı nın he men ar ka sın -
da (pre duk tal ko ark tas yon) ve ya da ha sey rek ola -
rak liga men tum ar te ri osu sun ka tıl dı ğı ye rin
dis ta lin de (post-duk tal ko ark tas yon)  bu lu nur.
Aort ko ark tas yo nu nun ta nı sı ge nel lik le ço cuk luk
dö ne min de ko nur. Ge nel lik le spo ra dik ol mak la
bir lik te Tur ner Sen dro mu olan ço cuk la rın %
35’in de aort ko ark tas yo nu gö rü lür. Ol gu la rın %
70-80’in de aort ka pak bi küs pid ya pı da dır. 

Ta nı

Va ka lar asemp to ma tik ola bi le ce ği gi bi ve ya hi per-
 tan si yo na iliş kin be lir ti ve bul gu lar (baş ağ rı sı,
bu run ka na ma sı) ya da ba cak lar da güç süz lük gi -
bi bul gu lar da tak dim ola bi lir.

Fi zik mu aye ne de ko ark tas yo nun lo ka li zas yo -
nu na gö re sağ ve sol kol ara sın da sis to lik ba sınç far -
kı, alt eks tre mi te ler de kan ba sın cı nın dü şük ol ma sı

ve fe mo ral na bız la rın za yıf la ma sı ve ya kay bol ma sı,
sol in ters ka pü ler böl ge de sis to lik üfü rüm du yul -
ma sı gi bi önem li bul gu lar sap ta na bi lir. En do kar dit
ve ya end-ar te rit gi bi komp li kas yon lar ola bi lir.

Te le rad yog ra fi de in ter kos tal ar ter le rin di la -
tas yo nu na bağ lı kos ta lar da çen tik li bir gö rün tü
ola bi lir (Şe kil 29-2). 

Ta nı da BT (Şe kil 29-3) ve ya MR gi bi rad yog -
ra fik tet kik ler, trans to ra sik ve tran sö zo fa geal eko -
kar di og ra fi kul la nı la bi lir. Eko kar di yog ra fi de
renk li Dopp ler in ce le me de ko ark tas yon böl ge -
sin de tür bü lan akım gö rü lür. Ta nı da en de ğer li
bul gu dar lık böl ge sin de ki sis to lik gra di yen tin an-
 ji yog ra fi ile sap tan ma sı dır.

Te da vi

Ba sit aort ko ark tas yo nu cer ra hi ope ras yon la ona -
rı la bi lir. An cak ope ras yo nun mor ta li te (% 1) ve
pa rap le ji (% 0.4) gi bi komp li kas yon lar ola bi lir. En
az % 10 ora nın da da nüks söz ko nu su dur. Di ğer
yan dan geç dö nem de kar di yo vas kü ler has ta lık ve
ölüm ris ki yük sek kal ma ya de vam eder.

İkin ci se çe nek ba lon an ji op las ti ile dar lı ğı ın
dü zel til me si dir. An cak ba lon an ji yop las ti son ra sı
aort dis sek si yo nu, res te noz ve anev riz ma olu şu -
mu ih ti ma li var dır. Bu komp li kas yon lar pri mer
stent kul la nı mı ile önem li oran da azal mış tır.

Her iki iş lem le de has ta la rın % 50’sin de hi per-
 tan si yon dü ze lir se de, iler ki yaş lar da has ta la rın
bir kıs mın da hi per tan si yon -kıs men esan si yel hi -
per tan si yon la iliş ki li ol sa da- ge ri dö ner. Di ğer
yan dan kan ba sın cı nor ma le dön se de ba zı has ta -
lar da eg zer siz le sis to lik kan ba sın cın da önem li
yük sel me ler ola bil mek te dir.

Has ta lar se ne lik ara lar la kli nik ola rak ve 3-5 yıl -
da bir rad yo lo jik tet kik ler le ta kip edil me li dir.

CCuuss  hhiinngg  SSeenn  ddrroo  mmuu

Cus hing sen drom lu has ta la rın % 80’in de hi per -
tan si yon var dır. Hi per tan si yon ad re nal kor ti ko id
hor mon la rın faz la üre ti min den kay nak la nır. Cus -
hing sen dro mun da gli ko kor ti ko id üre ti mi art mış -
tır. Ste ro id le rin üre ti mi nin art ma sı tek bir
tü mör den (ade no ma) ve ya bi la te ral, hi perp las tik
no dü ler do ku dan kay nak la nır. 

Ta nı

Cus hing sen dro mu nun ti pik fi zik bul gu la rı (ay -
de de yü zü, ab do mi nal obe zi te, de ri de pem be çat-
 lak lar, ade le zaa fı) var dır. 

24-sa at lik id rar da ser best kor ti sol ta yi ni ve
“over night de xa met ha so ne sup res yon tes ti” ile ta nı
ko nu lur.

Ad re nal kit le le ri tes pit et me de bil gi sa yar lı to-
 mog ra fi ve mag ne tik re zo nans gö rün tü le me en
uy gun yön tem ler dir. 
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Şekil 29-3. BT’te aort koarktasyonu (okla işaretli) görül-
mektedir.

Şekil 29-2. Te le rad yog ra fi de in ter kos tal ar ter le rin di la tas -
yo nu na bağ lı kos ta lar da çen tik ler ok la işa ret len miş tir.



Te da vi

Hi per tan si yon te da vi edil mez se ise sol ven tri kül
hi pert rfo isi ve kalp ye ter siz li ği ne ne den olur. 

Cus hing sen drom lu has ta la rın 2/3’ün de hi po -
fiz den aşı rı sal gı la nan ACTH hor mo ne bi la te ral
ad re nal hi perp la zi ye se bep ol mak ta dır. Bu na ne -
den olan hi po fiz ade no mu trans-sfe no idal mik ro -
cer ra hi ile çı ka rıl ma lı dır.

Di ğer has ta lar da ise ad re nal ade nom var dır.
Bu tak dir de bu ade nom cer ra hi ola rak çı ka rıl ma -
lı dır.

Er ken ta nı ve te da vi ile kür sağ la na bi lir.

PPrrii  mmeerr  AAll  ddooss  ttee  rroo  nniissmm

Pek çok sen drom da aşı rı mi ne ra lo kor ti ko id sa lı -
nı mı olur. Bun lar ara sın da en sık gö rü le ni pri mer
al dos te ro nis m’ dir. Cid di hi per tan si yon ne den le -
rin den bi ri dir ve ak la gel me li dir. Ne den le ri ara -
sın da al dos te ron sal gı la yan ade nom, bi la te ral
ad re nal hi perp la zi, ad re nal kan ser ve eks tra-ad -
re nal tü mör ler sa yı la bi lir.

Aşı rı al dos tern sa lı nı mı, po tas yum eks kres yo -
nu nu ve sod yum re ab sor bis yo nu art tı rır. So nuç ta
hi po ka le mi, ade le zaa fı, me ta bo lik al ka loz ve po li -
üri ye; hi per nat re mi ise plas ma vo lü mü ar tı şı ve hi -
per tan si yo na ne den olur. An cak hi po ka le mi
özel lik le ad re nal ade no mu olan has ta lar da gö rü lür,
bi la te ral ad re nal hi perp la zi si olan lar da se rum po ta-
s yum dü ze yi nor mal ve ya ha fif azal mış ola bi lir. 

Ta nı

Ön ce ta ra ma test le ri ya pı lır. Ta nı, plas ma re nin
ak ti vi te si nin azal ma sı (<1 ng/ml/sa at) ve plaz ma
al dos te ron dü ze yi nin (>15 ng/dl) art ma sıy la ko -
nu lur. Plaz ma al dos te ro nu/plaz ma re nin ak ti vi -
te si ora nı nın >50 ol ma sı du ru mun da pri mer
al dos te ro nizm ola sı lı ğı kuv vet li dir. 

İkin ci ka de me ola rak “o ral tuz-yük le me tes ti” ya -
pı lır. Bu su ret le hi pe ral dos ter no sim oto nom olup ol-
 ma dı ğı be lir le nir. Sup res yon tes ti anor mal ise, tek
ta raf lı ade nom ile bi la te ral hi perp la zi yi ayır mak için
ad re nal ven ör nek le rin de al dos te ron ta yi ni ya pı lır. 

Gö rün tü le me yön te mi ola rak bil gi sa yar lı to mo-
g ra fi ve MR kul la nı la bi lir. An cak çok kü çük tü mör-
 le rin göz den ka ça bi le ce ği unu tul ma ma lı dır.

Ayırt edi ci ta nı da en der de gö rül se Men de li an
ge çiş gös te ren ve mi ne ro lo kor ti ko id ar tı şı na bağ -
lı olan di ğer  hi per tan si yon ne den le ri de göz ar dı
edil me me li dir. 

Te da vi

Tek ta raf lı ade nom var lı ğın da la pa ros ko pik ola -
rak ad re na lek to mi uy gu lan ma lı dır. 

Bi la te ral hi perp la zi var lı ğın da spi ro no lak ton
ve ya ep le re non gi bi al dos te ron an ta go nist le ri kul-
 la nı lır. 

Di ğer En dok rin Bo zuk luk lar

Ek ola rak ba zı en dok rin bo zuk luk lar da hi per tan -
si yon gö rü le bi lir. Hi po ti ro idizm de di yas to lik hi -
per tan si yon gö rü le bi lir. Hi per ti ro idi de ise sis to lik
hi per tan si yon gö rü lür. Pri mer hi per pa ra ti ro idzm
ve ak ro me ga li de hi per tan si yo na yol aça bi lir.
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Ate ro je nez ve Ate rosk le roz Pa to ge ne zi

Ge le nek sel ola rak ate rosk le roz, da ha çok yaş lı ki -
şi le ri et ki le yen, yıl lar için de ya vaş iler le yen ve so -
nuç ta kan akı mı üze rin de ki me ka nik et ki ler le
semp tom la ra yol açan de je ne ra tif bir has ta lık ola -
rak ka bul edil miş tir. Has ta lı ğın ge li şi mi nin sin si ve
aman sız ol ma sı, iler le yi şin de tıb bi te da vi nin ya rar-
 la rı ko nu sun da kö tüm ser li ğe yol aç mış ve yük sek
risk li asemp to ma tik has ta la rın ta nı ve te da vi si üz-
e rin de faz la du rul ma ya rak te da vi de semp to ma tik
ki şi ler için re vas kü la ri zas yon tek nik le ri gi bi me ka -
nik çö züm ler ön plan da yer al mış tır.

Oy sa ki, ate rosk le ro zun pa to ge ne zi ve iler le yi -
şi hak kın da ki bil gi le ri miz art tık ça bu gö rüş ler de
de ğiş me ye baş la mış tır. Ate rosk le ro tik plak la rın
hüc re sel ya pı la rı nın fak lı ol du ğu nun ve kli nik
olay ris ki nin plak ta ön plan da bu lu nan hüc re tip-
 le rin ce be lir len di ği nin or ta ya ko nul ma sı, inf la -
mas yo nun pa to ge nez de ki ro lü nün da ha iyi
an la şıl ma sı ve ilaç lar la ate rosk le ro tik olay sa yı sı -
nın pla ğın bo yu de ğiş mek si zin azal ta bi le ce ği nin
gös te ril me si, ate rosk le ro zun, iler le yi ci ve ir re ver -
sibl bir has ta lık ol mak tan zi ya de, tıb bi te da vi ye
ya nıt ve re bi len di na mik bir sü reç ol du ğu nu gös -
ter mek te dir. 

Nor mal Ar ter

Sağ lık lı ar ter, his to lo jik ola rak üç ay rı ta ba ka dan
mey da na ge lir. Lu me ni çev re le yen en iç ta ba ka
olan tu ni ca in ti ma, tek bir en do tel hüc re ta ba ka -
sın dan olu şur. Bu nun üze rin de bu lu nan la mi na
elas ti ca in ter na in ti ma ve me di a ta ba ka la rı nı bir-
 bi rin den ayı rır. Or ta ta ba ka olan tu ni ca me di a bü -
yük öl çü de düz kas hüc re le rin den mey da na ge lir.
Ar te ri ol le rin tu ni ca me di a ta ba ka sı tek bir da mar
düz kas hüc re ta ba ka sın dan olu şur. Kü çük ar ter -
le rin ben zer bir ya pı sı var dır, ama düz kas hüc re
ta ba ka sı da ha ka lın dır. Ar te ri ol ler ve kü çük ar ter-
 ler di renç da mar la rı ola rak isim len di ri lir, çün kü
da mar di ren ci ne kat kı da bu lu na rak kan ba sın cı nı
doğ ru dan et ki ler ler. Bü yük elas tik ve ya 'con du it'

ar ter le rin tu ni ca me di a’ la rı ise düz kas hüc re le ri -
nin ya nı sı ra yük sek oran da elas tin de içe rir ler.
Tüm ar ter le rin tu ni ca me di a ta ba ka sı nın üze rin de
ise tu ni ca ad ven ti ti a ola rak isim len di ri len ve va -
sa va so rum lar ile si nir le rin bu lun du ğu bir bağ
do ku su kı lıf bu lu nur.

Ate rosk le ro tik Da mar

Ate rosk le roz, baş lı ca elas tik ar ter le rin in ti mal ta -
ba ka sı nı et ki le yen bir sü reç tir ve bi lin me yen ne-
 den ler den ötü rü ko ro ner ar ter ler, ka ro tis, se reb ral
ve re nal ar ter ler ile aor ta ve alt eks tre mi te ar ter -
le ri ni da ha sık tu tar. Di ğer ta raf tan in ter nal mam-
 ma ri an ar ter baş ta ol mak üze re ki mi ar ter ler de
bu sü reç ten he men he men hiç et ki len mez.

Ana kar nın da baş la yan bir sü reç olan ate rosk -
le roz yıl lar için de ge li şir. His to lo jik ola rak, en er -
ken lez yon, yağ lı çiz gi (“fa*y stre ak”) ola rak bi li nen
li pid yük lü mak ro faj kö pük hüc re le ri nin ve T len -
fo sit le rin su ben do te li yal bi ri ki mi dir. Asemp to -
ma tik ve nons te no tik lez yon lar olan yağ lı çiz gi ler
ya şa mın ilk de ka dı nın so nun da aor ta da, ikin ci
de kad da ko ro ner ar ter ler de ve üçün cü de kad da
se reb ral do la şım da gö rül me ye baş la nır. Bu lez y-
on lar za man la iler le ye rek hüc re sel yı kın tı lar, ko-
 les te rol kris tal le ri ve kö pük hüc re le ri baş ta ol mak
üze re inf la ma tu ar ya pı lar dan olu şan er ken plak
çe kir de ği ni teş kil eder. Plak çe kir de ği nin lu me ne
ba kan yü zü fib roz bir ta ba ka ile kap lı dır. Fib röz
kap sül adı nı alan bu ta ba ka nın te me li ni vas kü ler
düz kas hüc re le ri oluş tu rur, üze ri de vas kü ler en-
 do tel ile dö şe li dir. Ate rosk le ro tik pla ğın ge le ce ği -
ni fib roz kap sül ve plak ya pı sı için de ki
inf la mas yo nun yo ğun lu ğu be lir ler. İnf la mas yo -
nun ge liş me hı zı na bağ lı ola rak plak ta kal si fi kas -
yon lar, ül se ras yon ve eroz yon lar ile ye ni da mar
olu şum la rı göz le ne bi lir. İnf la mas yo nun yo ğun -
laş ma sı baş lı ca fib roz kap sü lün omuz adı ve ri len
plak ke na rın da ki böl ge ler de ken di si ni gös te re rek
pla ğın rüp tü rü ne yol açar. Ben zer şe kil de plak
için de ki inf la mas yo nun art ma sı da plak içe ri ği -
nin ba sın cı nın art ma sı ile rüp tü rü ko lay laş tı rır.

ATEROSKLEROZ

Prof. Dr. Nevres Koylan
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Ate ro ge nez de Rol Oy na yan Hüc re ler

a. En do tel Hüc re le ri: En do tel hüc re le ri bü yük
da mar lar dan ka pil ler le re ka dar bü tün da mar
sis te mi nin içi ni dö şe dik le rin den, muh te me -
len vü cut ta ki en bü yük ve yay gın do ku yu
oluş tu rur lar. Nor mal en do tel kan ve da mar
du va rı ara sın da ki ge çiş ler de se çi ci gö rev ya -
par, non trom bo je nik bir yü zey oluş tu rur, çe -
şit li va zo ak tif mad de le rin ve bağ do ku su
mak ro mo le kül le ri nin ya pı mın da ve me ta bo -
liz ma sın da rol oy nar (Şe kil 30-1). 

En do tel üze ri ne et ki li olan pek çok fak tör
ol du ğu gi bi, en do tel ta ra fın dan sal gı la nan pek
çok mad de de var dır. En do tel ta ra fın dan sal-
 gı la nan baş lı ca fak tör ler Tab lo 30-1‘de gös te -
ril miş tir.

Yi ne de, bu yu ka rı da sa yı lan özel lik le rin
sağ lık lı en do tel için söz ko nu su ol du ğu nu unut -
ma mak ge rek li dir. Ze de len miş en do te lin her iki
yö ne per me abi li te si ar tar, pro ko agü lan bir özel-
 lik ka za nır, hüc re le rin adez yo nu na uy gun ha le
ge lir ve va zo di la tör özel lik le ri ni kay be der.

En do te lin önem li an ti-inf la ma tu ar ve an ti -
ko agü lan özel lik le ri nin bir ço ğu nit rik ok sid
(NO) mo le kü lü ile kon trol edi lir. NO, en do tel
hüc re le ri ta ra fın dan en do tel yal nit rik ok sid
sen te taz en zi mi nin kon tro lü al tın da sen tez edi -
lir. Bu mo le kül güç lü bir trom bo sit ag re gas yo -
nu in hi bi tö rü dür. Ay rı ca, ate rosk le ro tik sü reç te

et ki li olan in ter sel lü ler ad hez yon mo le kü lü-1
(ICAM-1), da mar hüc re ad hez yon mo le kü lü-1
(VCAM-1), P-se lec tin ve mo no sit ke mo at rak -
tan pro te in-1 (MCP-l)'i gen le ri gi bi gen le rin ek-
s pres yo nu nu or ta dan kal dı ra rak in ti ma içi ne
inf la ma tu ar hüc re top lan ma sı nı azal ta bi lir.
NO, ay nı za man da güç lü bir an ti-inf la ma tu ar
mo le kül dür. Ni te kim, ate rosk le ro zun sap ta na -
bi len en er ken be lir ti si, far ma ko lo jik ve ya he-
 mo di na mik uya rı la ra kar şı ya nıt ola rak NO
bi yo ya rar lı lı ğı nın azal ma sı dır.

b. Düz Ade le: Ate rosk le ro zun or ta de re ce li ve
ile ri lez-yon la rı nın te mel ya pı ta şı olan düz
ade le hüc re le ri nin kay na ğı me di adır. Da ha
ön ce den sa de ce kon trak si yon ya pan bir hüc re
ola rak ta nı nan düz ade le hüc re si nin da ha son-
 ra la rı kol la jen ve elas tik lif le ri ve çe şit li pro te -
og li kan la rı sen tez ede bil me ye te ne ğin de
ol du ğu ve fib rob last lar gi bi baş lı ca bağ do ku -
su sen te zi ya pa bi len hüc re ler den bi ri ol du ğu
an la şıl mış tır. Bu gün için düz ade le hüc re le ri
ile ri ate rosk le ro tik lez yon la rın ol maz sa ol maz
bir ele ma nı ola rak ka bul edil mek te dir.

c. Mak ro faj lar: Te mel ola rak do ku ya göç et miş
mo no sit ler olan mak ro faj lar, il ti hap lı do ku da
çöp çü gö re vi gö re rek ya ban cı mad de le ri fa go -
si toz ve in tra sel lü ler hid ro liz yo luy la uzak laş -
tı rır lar ve in fek si yöz ajan la ra kar şı
nöt ro fil ler den son ra ikin ci sa vun ma hat tı nı
oluş tu rur lar. Mak ro faj lar, mik rop lar dı şın da
ok si de LDL gi bi tah riş edi ci mad de le ri de uza-
k laş tır ma ça ba sı na gi ri şir ve bu ara da li po-ok -
si je naz gi bi en zim ler ara cı lı ğıy la LDL’ nin
ok si das yo nu na da kat kı da bu lu nur. Hüc re içi -
ne alı nan ok si de LDL hid ro li ze edil me ye ça lı -
şı lır, bu sı ra da en az 6 de ği şik çe şit bü yü me
fak tö rü ve ok si jen ser best ra di kal le ri gi bi tok-
 sik mad de ler ve me di atör ler de açı ğa çı ka rak
do ku da ki inf la mas yo nu ve LDL’ nin ok si das -
yo nu nu art tı rır. Söz ko nu su bü yü me fak tör le -
ri sı ra sıy la, in ter lö kin 1, trom bo sit ten sa lı nan
bü yü me fak tö rü (pla te let-de ri ved gowth-fac tor =
PDFG), fib rob last bü yü me fak tö rü (fib rob last

Vazodilatörler • Nitrik oksit 
• Bradikinin 
• Prostasiklin
• Endotelyal hiperpolarizan faktör 
• Serotonin
• Histamin

Vazokonstriktörler • Angiotensin I ve II
• Endotelin
• Tromboksan A
• Araşidonik Asit
• Prostaglandin H2
• Trombin
• Substance P
• Nikotin

Düz kas büyüme • Nitrik oksit
inhibitörleri • Prostasiklin

• Bradikinin
• Heparin sülfat

Düz kas büyüme • Trombosit kökenli büyüme faktörü
uyarıcıları • Basic fibroblast growth factor

Trombolitik • Doku tipi plazminojen aktivatörü
faktörler • Plazminojen aktivatör inhibitor I 

• Trombomodulin

Adezyon • Lökosit adezyon molekülü 
molekülleri • İntersellüler adezyon molekülü 

• Kan hücreleri adezyon molekülü

Tablo 30-1. Endotel Tarafından Salınan Faktörler

Şekil 30-1. Tarayıcı elektron mikroskobu altında normal en-
dotel.



Şekil 30-2. Aterosklerotik lezyonların gelişiminin şematik açıklaması görülmektedir.

Tıp I (Başlangıç) Tıp II (Yağlı iz) Tıp III (Pre-ateroma)

Tıp IV (Ateroma) Tıp V (Fibro-ateroma) Tıp VI (Komplike Lezyon)
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growth fac tor = FGF), epi der mal bü yü me fak-
 tö rü (epi der mal growth fac tor = EGF), dö nüş tü -
rü cü bü yü me fak tö rü-α ve β (trans for ming
growth fac tor = TGF) mak ro faj ko lo ni uya rı fak-
 tö rü (mac rop ha ge co lony-sti mu la ting fac tor =
MCSF) ve ben zer le ri dir. Ate rosk le roz ge li şi -
min de, mak ro faj lar ta ra fın dan fa go si te edi len
an cak hid ro li ze uğ ra tı la ma yan ok si de LDL li -
pid do lu gra nül ler ha lin de hüc re için de bi ri -
kir ve kö pük hüc re si ni oluş tu rur. Bu şe kil de
fonk si yon kay be den mak ro faj bir sü re son ra
nek ro za uğ ra ya rak için de ki li pid açı ğa çı kar
ve üs tüs te yı ğı la rak ate rosk le ro tik pla ğın en
önem li ele man la rın dan bi ri olan en do tel al tın-
 da ki li pid bi ri kin ti le ri ni hu su le ge ti rir.

d. Trom bo sit ler: Trom bo sit le rin te mel öne mi,
ate rosk le ro zun se kel le ri ni ya ra tan en önem li
fak tör olan trom boz da rol oy na ma sı ne de niy -
le dir. Trom bo sit ler iç le rin de ki gra nül ler de
pıh tı laş ma da rol oy na yan mad de ler ve mi to -
gen le ri ba rın dı rır. Bu mi to jen ler ara sın da
PDGF, EGF, FGF, TGFα ve TGFβ bu lu nur.
An cak, ate rosk le ro zun baş lan gıç dö nem le rin -
de do ku da ki ha sar so nu cu kol la je nin açı ğa
çık ma sıy la trom bo sit ler böl ge ye ge le rek sal gı -
la dık la rı fak tör ler le bu alan da ki mi to jen fa ali -
ye te kat kı da bu lu nur lar. Li pop ro te in (a)
[(Lp(a)] adı ve ri len ve plaz mi no je ne çok ben-
 ze yen bir pro te in le kap lı olan bir LDL ti pi de
bu alan da önem li rol oy nar. Lp(a)’nın plaz mi -
no jen le et ki le şe rek plaz mi no jen re sep tör le ri -
ne tu tun du ğu ve bu şe kil de prot rom bo tik bir
or tam ya ra ta rak trom bo sit le ri böl ge ye çek ti ği
de öne sü rül mek te dir. 

e. T Len fo sit ler: Hem CD-8+ ve hem de CD-4+ ti -
pi T len fo sit ler in san lar da ki ate ro je ne zin her
aşa ma sın da gö rü lür ler. Bu hüc re le rin ate rosk -
le ro tik lez yon da bu lun ma sı ate rosk le ro zun im -
mun, bel ki de oto-im mun bir tep ki so nu cu

or ta ya çık tı ğı fik ri ni des tek le mek te dir. Red de -
dil miş kalp trans plant la rı nın ko ro ner ar ter le -
rin de ağır tı ka yı cı ate rosk le ro tik lez yon la ra
rast lan ma sı da bu ku ra mın le hin de dir. Ok si de
LDL’ nin mak ro faj-T hüc re si et ki le şi mi ne yol
açan en önem li an ti jen ol du ğu bil di ril miş tir. Yi -
ne de bu hüc re le rin ate rosk le roz da ki rol le ri nin
da ha ay rın tı lı ola rak açık lan ma sı ge rek li dir. 

Ate rosk le ro zun Lez yon la rı (Şe kil 30-2): Ate rosk -
le roz ge li şi min de ki lez yon lar, 1994 ve 1995 yıl la -
rın da Ame ri kan Kalp Ce mi ye ti ta ra fın dan
ya yın la nan iki ra por da ay rın tı lı ola rak ta nım lan -
mış tır. Bu na gö re lez yon la rın ta nı mı ve ge li şi mi
gö rül mek te dir.

Ate rosk le ro zun baş lan gıç lez yo nu ola rak ka -
bul edi len yağ lı iz (“fa*y stre ak”) ço cuk luk ve
genç lik yıl la rın da bi le gö rü le bil mek te dir. Bu na
kar şı lık fib röz plak ve da ha ile ri aşa ma lar da ha
çok 3. de kad ve son ra sın da gö rü lür.

Hüc re sel Et ki le şim ler ve Lez yon Sta bi li te si

Ge nel ola rak er ken ate rosk le roz, lez yon ken di si ni
iki şe kil den bi ri sin de bel li ede ne ka dar semp tom -
suz iler ler. Da ha ön ce tar tı şıl dı ğı gi bi, mak ro faj-
özel lik le yük sek kon san tras yon lar da ok si de
ol muş LDL var lı ğın da-kö pük hüc re le rin de apo pi -
toz ger çek le şe bi lir. Bun la rın hüc re sel ka lın tı la rı
da ha son ra bü yü yen li pid den zen gin bir çe kir de -
ğin par ça sı olur. Böy le ce plak bo yu tu bü yür ve da -
mar lü men ala nın da azal ma ola bi lir. Eg-zer siz gi bi
ar tan ge rek si nim du rum la rın da, bu du rum, an gi -
na gi bi is ke mik semp tom la rın oluş ma sı için ye ter -
li ola bi lir. Plak fib röz şap ka da ya rıl ma ile pre zan te
ol du ğun da, du rum da ha teh li ke li dir (trom bo je nik
li pid çe kir de ği ne ma ruz ka lı ma yol açar). Bu du -
rum, da ha son ra trom bo sit bi ri ki mi ne ve ak ti vas -
yo nu na, fib rin bi ri ki mi ne ve in tra vas kü ler
trom bo za ne den olur. Kol la te ral kan des te ği, ar te -
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ri yel trom bo zun yay gın lı ğı ve lo kal fib ri no li tik ak-
 ti vi te gi bi fak tör le re bağ lı ola rak ar te ri yel ok lüz -
yon ve akım yö nün de nek roz olu şa bi lir.

Yır tıl mış plak la rın pa to lo ji si in ce len di ğin de,
lez yon da rüp tür ris ki ni gös te ren ba zı özel lik ler
ta nım lan mış tır. Rüp tü re kar şı has sas olan plak-
 lar da, inf la ma tu ar hüc re le rin VSMC’ le re ora nın -
da yük sek lik le bir lik te in ce fib röz şap ka ol ma
eği li mi var dır ve bu plak lar pla ğın hac mi nin
%50'sin den faz la sı nı kap la yan bir li pid çe kir de ği
içe rir ler. Bun la rın için de en önem li si fib röz şap-
 ka nın hüc re sel bi le şi mi dir. Ağır inf la ma tu ar bir
hüc re in fil tra tı ve nis pe ten az sa yı da VSMC içe -
ren plak lar da rüp tür ris ki en yük sek dü zey de dir.

Plak lar da ki inf la ma tu ar hüc re ler, bir di zi si n-
er jis tik me ka niz ma ile plak rüp tü rü nü uya ra cak
şe kil de et ki eder ler. Bi rin ci ola rak, ak ti ve T hüc re -
le ri, pro-inf la ma tu ar si to kin le ri üre tir ler. Bun la rın
ti pik bir ör ne ği, VSMC pro li fe ras yo nu nu di rekt
ola rak in hi be eden ve kol la gen sen te zi ni he men
he men ta ma men en gel le yen IFN-γ'dir. Bu ne den le,
plak lar da ak ti ve T hüc re le ri nin ya kı nın da ki VSM-
C'le rin eks tra sel lü ler mat rik si yer leş tir me ve ya ta -
mir et me gü cü za yıf tır. İkin ci ola rak, özel lik le
“in ter lö kin-ly” ve “tü mör nek roz fak tö rü-α” (TNF)
ol mak üze re mak ro faj kay nak lı inf la ma tu ar si to -
kin ler, T hüc re le rin den kay nak la nan in ter fe ron-
ga me (İFN-γ) ile bir lik te VSMC'ler için si ner jis tik
bir şe kil de si to tok sik tir (apo pi toz yo lu ile hüc re sa -
yı sın da azal ma ya ne den olur). Bu si to kin ler, has-
 sas plak lar da yük sek dü zey ler de bu lu nur. Üçün cü
ola rak, ak ti ve mak ro faj lar, VSMC apo pi to zu nu di-
 rekt hüc re-hüc re te ma sı ile uya ra bi lir ler. Son ola -
rak ve muh te me len en önem li si mak ro faj lar, fib röz
şap ka nın mat riks öğe le ri ni par ça la yan çe şit li mat -
riks me tal lop ro te inaz la rı nı sal gı lar lar. Mat riks me -
tal lop ro te in le ri nin üre ti mi, tü mör nek roz
fak tö rü-α gi bi inf la ma tu ar me di atör ler le ar tar. Bu
teh dit le rin ya nı sı ra, ol gun bir pla ğın fib röz şap ka -
sın da ki VSMC'le rin ken di le ri nin pro li fe ras yon ye -
te ne ği azal mış tır ve apo pi to za eği lim le ri art mış tır.
Bu ne den le, inf la ma tu ar hüc re ler, fib röz şap ka nın
ya pı sı nı ha rap ede bi lir ve bu ra da ki VSMC'ler,
özel lik le in hi bi tör inf la ma tu ar si to kin le rin var lı -
ğın da kom pen sas yon için uy gun de ğil dir ler. Bü -
tün bu özel lik le rin, kli nik ola rak ses siz ve
an ji yog ra fik ola rak gö rün mez olan kü çük ve he-
 mo di na mik ola rak önem siz plak lar da mev cut ola-
 bi le ce ği ne dik kat çek mek önem li dir. Bu ne den le,
prog no zun be lir len me sin de, plak bi le şi mi plak bo -
yu tun dan çok da ha önem li dir.

Plak Yır tıl ma sı nın İki For mu 

Ate rosk le ro tik plak lar, da mar lü me nin de pıh tı
olu şu mu na baş lat tık la rı ve kan akı mı nı ke sin ti ye
uğ rat tık la rı za man ya şa mı teh dit eder ler. Bu iki
yol la ola bi lir: 

Fib röz şap ka rüp tü rü: Ka nın trom bo je nik eks tra se -
lü ler mat rik si nin ve do ku fak tö rün den zen gin li -
pid çe kir de ği nin do la şan kan la te ma sı so nu cu nu
do ğu rur.

En do te li yal eroz yon: Da ha az sık lık la ge li şir. Fib röz
şap ka yı kap la yan en do tel hüc re le ri eroz yo nu
trom bo sit ten zen gin trom bus olu şu mu na yol
açar. En do te li yal eroz yon, akut ko ro ner sen drom-
 la rın yak la şık ola rak % 30'un dan so rum lu dur ve
ka dın lar da özel lik le sık gö rü lür. 

Plak yır tıl ma sı nın iki for mu da, her za man lo kal
trom bo sit bi ri ki mi ne ve ak ti vas yo nu na yol açar. Bu
du rum, pıh tı laş ma kas ka dı nın te tik len me si ne,
trom bus olu şu mu na ve yay gın ol du ğun da tam da -
mar tı ka nık lı ğı na ne den olur. Trom bo sit ten zen gin
trom bus, özel lik le VSMC'le rin ar ter yel me di adan
pla ğa gö çü nü ve pro li fe ras yo nu nu uya ran trom bo -
sit kay nak lı bü yü me fak tö rü ve trom bin ve yır tıl -
mış lez yo nun iyi leş me si ne kat kı da bu lu nan TGF
ol mak üze re ke mo kin ler ve mi to jen ler içe rir. Trom-
 bo sit ler de, hüc re mem bran la rı üze rin de CD40 ta -
şır lar. CD40, lo kal en do te li yal hüc re ak ti vas yo nu na
ve lez yo na da ha faz la inf la ma tu ar hüc re nin top lan-
 ma sı na yol aça rak inf la mas yon, rüp tür ve trom boz
sik lu su nu sür dü rür. An cak, fib röz şap ka rüp tü rü
ve ya eroz yo nu, her za man da mar tı ka nık lı ğı na yol
aç maz. Yük sek de re ce de dar lı ğa ne den olan plak la -
rın % 70 ka da rı, da ha ön ce den subk li nik plak rüp-
 tü rü ve da ha son ra ta mi ri ni gös te ren his to lo jik
bul gu lar gös te rir. Bu du rum, özel lik le da mar dan
ge çen yük sek kan akı mı nın bü yük bir tı ka yı cı
trom bu sun bi rik me si ni ön le di ği za man gö rü lür. Bu
ne den le, no nok lü zif plak rüp tü rü, or ga ni ze olan
trom bus üze rin de ye ni bir fib röz şap ka olu şu mu -
nu uya rır. Bu fib röz şap ka, lez yo nu sta bi li ze eder,
ama bu nu lez yo nun bo yu tu nu ar tır mak pa ha sı na
ger çek leş ti rir. Bu ani den oluş tu ğu için, ar te rin
adap tas yon ama cıy la oluş tur du ğu ye ni den ya pı -
lan ma ya (“a dap ti ve re mo de lin g”) im kan ver mez ve
iyi leş miş lez yon, ar tık akı mı is ke mik semp tom la rı
oluş tu ra cak de re ce de en gel le ye bi lir. Bu du rum, da -
ha ön ce nor mal eg zer siz to le ran sı olan has ta la rın,
ne den ani den sta bil an gi na pek to ris semp tom la rı -
nı ge liş tir di ği ni açık lar. Lez yon lar, tek rar la yan ses-
 siz rüp tür ve ta mir atak la rı nın so nu cu ola rak
bü yü ye bi li yor sa, plak rüp tür hı zın da azal ma ate -
rosk le ro zun iler le yi şi ni azal ta cak tır. Bu ne den le,
ate ro ma toz plak lar iki yön tem le da ha bü yük ola bi -
lir. Bi rin ci si, mak ro faj kö pük hüc re si apo pi to zu ve
pla ğın bü yü yen li pid yük lü nek ro tik plak çe kir de -
ği ile bir leş me si so nu cun da bo yu tun ka de me li ola -
rak art ma sı dır. İkin ci si, tek rar la yan ve ço ğun luk la
ses siz olan plak rüp tü rü ve ya eroz yon atak la rı ne-
 de ni ile (da ha son ra VSMC ta mi ri ile bir lik te) bo -
yu tun ba sa mak ba sa mak art ma sı dır.

İnf la mas yo nun ate rot rom bo tik olay lar la iliş ki si,
ate rosk le ro tik pla ğın er ken olu şum faz la rın dan
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plak rüp tü rü ne ka dar her aşa ma da söz ko nu su dur.
İn ter lö kin-6 ve TNF-α gi bi si to kin ler vas kü ler en-
 do tel hüc re le ri nin üze rin de ki adez yon mo le kül le -
ri ni ha re ke te ge çi re rek ate rosk le ro zun er ken
aşa ma la rın da lö ko sit le rin ar ter du va rı na ya pış ma -
la rı nı sağ lar ve ke mo kin le ri uya ra rak mo no sit le rin
su ben do te li yal ala na göç et me si ne yol açar. Bu göç
eden mo no sit ler bü yü me fak tör le ri ni sal gı la ya rak
düz ade le hüc re le ri nin pro li fe ras yo nu nu uya rır ve
pla ğın iler le me si ne yol açar. CD40 li gan dı gi bi di -
ğer pro-inf la ma tu ar me di atör ler do ku fak tö rü nün
eks pres yo nu na ne den ola rak prot rom bo tik et ki
gös te rir ler. Pri mer pro-inf la ma tu ar si to kin le rin
uyar dı ğı in ter lö kin-6 gi bi me saj cı si to kin ler inf la -
ma tu ar re ak si yo nun sis te mik leş me si ni ve do la yı -
sıy la CRP sen te zi ni uya rır. 
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KARDİYOVASKÜLER RİSK
FAKTÖRLERİ ve PRİMER
KORUNMA

Prof. Dr. Nevres Koylan, Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu

Konvansiyonel Risk Faktörleri Yeni Risk Faktörleri

• Değiştirilemeyen Risk Faktörleri • İnflamasyon göstergeleri
- Yaş (erkek >45, kadın >55) - C-Reaktif protein
- Erkek Cinsiyet - Diğer göstergeler (adezyon molekülleri, IL miyeloperoksidaz vs)
- Birinci derece akrabalarda erkeklerde 55, • Hiperkoagülasyon göstergeleri
kadınlarda 65 yaşın altında iskemik kalp - PAI
hastalığı bulunması - t-PA

• Değiştirilebilen Risk Faktörleri - Fibribojen
- Sigara ve tütün kullanımı • LDL partikül büyüklüğü
- Hipertansiyon • Homosistein 
- Dislipemi • Lipoprotein (a)
- Diabetes mellitus

• Diğer Risk faktörleri
- Obezite
- Metabolik sendrom, İnsülin direnci
- Sedanter hayat tarzı
- Mental stres, depresyon

* Diyabetes mellitus aynı zamanda koroner arter hastalığı eşdeğeridir;
Kısaltmalar: IL: İnterlökin; PAI: Plazminojen aktivatör inhibitör; tPA: doku plazminojen aktivatörü

Tablo 31-1. İskemik Kalp Hastalığı Risk Faktörleri
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Baş ta “F ra ming ham Kalp Ça lış ma sı ” ol mak üze -
re ge niş kap sam lı ve uzun sü re li epi de mi yo lo jik
göz lem ler ba zı fak tör le rin kar di yo vas kü ler ris ki
artırdı ğı nı ke sin ve is tik rar lı ola rak or ta ya koy-
 muş lar dır. Ma jör ve kon van si yo nel risk fak tör le -
ri ola rak ad lan dı rı lan söz ko nu su fak tör ler
dis li pi de mi (LDL-ko les te rol yük sek li ği, HDL ko-
 les te rol dü şük lü ğü vs), hi per tan si yon, di abe tes
mel li tus ve il gi li me ta bo lik bo zuk luk lar, si ga ra
içi mi, is ke mik kalp has ta lı ğı na ai le vi yat kın lık ve
ha yat tar zı na bağ lı fak tör ler (se dan ter ha yat, di -
yet vs) ola rak sa yı la bi lir. Bun la rın önem li bir kıs -
mı (si ga ra içi mi, hi per tan si yon, dis li pi de mi, vs)
dü zel ti le bi lir ni te lik te dir. Dü zel ti le bi lir risk fak-
 tör le ri nin olum lu yön de mo di fi kas yo nu nun kar -
di yo vas kü ler ris ki azalt tı ğı çok sa yı da ki ça lış ma
ile gös te ril miş tir. Ma jör risk fak tör le ri nin ya nı sı -
ra son yıl lar da is ke mik kalp has ta lı ğı ile iliş ki li bir
di zi ye ni risk fak tör le ri de ta nım lan mış tır (Tab lo
31-1).

KKoonn  vveenn  ssii  yyoo  nneell  KKaarr  ddii  yyoo  vvaass  kküü  lleerr  RRiisskk
FFaakk  ttöörr  llee  rrii

Yaş
Ya şın er kek ler de 45 ve üze rin de, ka dın lar da ise 55
ve üze rin de ol ma sı is ke mik kalp has ta lı ğı için risk
fak tö rü ola rak ka bul edil mek te dir. İs ke mik kalp
has ta lı ğı da ha er ken yaş lar da da gö rü le bil mek le
bir lik te sık lık bu yaş lar dan iti ba ren be lir gin ola rak
art mak ta dır. Ör nek ola rak, 62 ya şın da ki bir ki şi nin
bir yıl için de ko ro ner kalp has ta lı ğı ne de niy le öl me
ris ki 22 ya şın da ki bir ki şi ye oran la 500 kat faz la dır.
Bu du ru mun te da vi stra te ji si açı sın dan öne mi var -
dır ve 45 yaş ve üze rin de ki ki şi ler de de ğiş ti ri le bi -
lir risk fak tör le ri ne yö ne lik ola rak da ha ag re sif
ol mak ge rek ti ği ni gös te rir.

Cin si yet
Ka dın la rın me no poz dö ne mi ne ka dar is ke mik kalp
has ta lı ğı er kek ler de ka dın la ra gö re 4 mis li da ha faz -
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la gö rü lür. Post-me no po zal dö nem de pre va lans er -
kek ve ka dın lar da eşit le nir. Me no poz ön ce sin de
eğer di ğer risk fak tör le ri yok sa LDL ko les te ro lün
yük sek ol du ğu du rum lar da bi le ka dın lar da risk çok
dü şük tür. Pre-me no po zal dö nem de ka dın lar da is -
ke mik kalp has ta lı ğı nın da ha sey rek gö rül me si bü -
yük öl çü de ös tro je nin li pid pro fi li ne olum lu
etki le ri ne bağ lan mak ta dır. Bu nun la bir lik te; post-
me no po zal ös tro jen te da vi si ça lış ma la rın da kar di -
yo vas kü ler ris kin azalt ma dı ğı, hat ta ha fif çe art tı ğı
göz lem len miş tir. Di ğer yan dan ka dın lar da dia bet,
si ga ra içi mi vs gi bi ma jör risk fak tör le ri nin var lı ğı
ha lin de pre-me no po zal dö nem de ki is ke mik kalp
has ta lı ğı nın az gö rül me üs tün lü ğü or ta dan kalk-
 mak ta ve is ke mik kalp has ta lı ğı in si den si er kek po -
pü las yo nuy la eşit len mek te dir.

Er ken Yaş ta Ko ro ner Kalp Has ta lı ğı na
İliş kin Ai le Anam ne zi

Er ken yaş ta (bi rin ci de re ce de er kek ak ra ba lar da
55 ya şın dan, bi rin ci de re ce de ka dın ak ra ba lar da
65 ya şın dan ön ce) ko ro ner kalp has ta lı ğı na ait ai -
le anam ne zi, bu has ta lı ğın ai le vi ol ma eği li mi yü -
zün den bir risk fak tö rü ola rak ka bul edi lir.
Ai le nin er ken yaş ta ko ro ner kalp has ta lı ğı tes pit
edi len üye le rin de di ğer li pid ve non li pid risk fak-
 tör le ri nin bu lu nup bu lun ma ma sı bu du ru mun
risk fak tö rü ola rak ka bul edil me si ni et ki le mez.

Si ga ra ve Tü tün Kul la nı mı

Si ga ra kul la nı mı na bağ lı ölüm le rin % 35-40’ı nı is -
ke mik kalp has ta lı ğı oluş tur mak ta dır. Gün de 20
adet si ga ra içen bir ki şi nin is ke mik kalp has ta lı ğı
ris ki nin iç me yen le re gö re 2-3 kat da ha faz la ol du -
ğu gös te ril miş tir. Da ha az tü ke ti min de gö re ce li
ola rak is ke mik kalp has ta lı ğı ris ki ni ar tır dı ğı bi l-
in mek te dir. 

Si ga ra nın ate rosk le ro zu hız lan dır ma sı bir çok
me ka niz may la ger çek leş mek te dir. LDL ko les te -
rol ok si das yo nu nun art ma sı, en do tel dis fonk si -
yo nu, spon tan ag re gas yo na eği li min ar tı şı ve
inf la ma tu ar gös ter ge le rin yük sel me si bu me ka -
niz ma la rın en önem li le ri dir. 

Si ga ra sa de ce is ke mik kalp has ta lı ğı nın de ğil,
ya nı sı ra pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı, in me ve aort
anev riz ma sı için de cid di bir risk fak tö rü dür. 

Ko ru yu cu kar di yo lo ji nin en önem li gi ri şi mi si -
ga ra nın bı rak tı rıl ma sı dır. Si ga ra nın bı ra kıl ma sı ha -
lin de kar di yo vas kü ler ölüm bı rak ma yan la ra gö re
% 36 ora nın da azal mak ta dır. Si ga ra yı bı rak tık tan
son ra ki ilk yıl da bi le ko ro ner kalp has ta lı ğı ris kin -
de önem li öl çü de azal ma olur. Dü şük kat ran lı ya
da dü şük ni ko tin li si ga ra la rın ve ya si ga ra yı azalt-
 ma nın ris ki azalt tı ğı dü şün ce si ise ha ta lı dır.

Her yaş ta si ga ra nın za ra rı ko nu sun da top lu -
mun eği til me si ge re kir. Bu eği tim okul lar da,

med ya ara cı lı ğıy la ve biz zat her he ki min has ta sı -
na ve re ce ği eği tim ile ola bi lir. Has ta ne ler de, ça -
lış ma yer le rin de, ula şım araç la rın da ve ka pa lı
yer ler de si ga ra ya sa ğı ge ti ril me si Ba tı ül ke le rin -
de ol du ğu gi bi Tür ki ye ’de de si ga ra tü ke ti mi ni
azalt mış tır. Si ga ra ver gi si nin art tı rıl ma sı da ma -
kul dur. Si ga ra rek lam la rı nın ya sak lan ma sı da ye -
rin de bir yak la şım ol muş tur. Sağ lık Ba kan lı ğı ve
Mil li Eği tim Ba kan lı ğı iş bir li ği ya pa rak or ta öğ re -
tim de si ga ra iç me nin za rar la rı na iliş kin ders le rin
ko nul ma sı da sağ lan ma lı dır. 

Mi yo kard in fark tü sü ge çir miş has ta la rın bü -
yük bir kıs mı nın, has ta ne den çık tık tan son ra da
si ga ra iç me ye de vam et me si acı bir ger çek tir. Bu
ba kım dan mi yo kard in fark tüs lü has ta da ha ko ro -
ner ba kım üni te sin de ya tar ken ve her tür lü tel ki -
ne açık ken, dok to run has ta yı si ga ra nın za rar la rı
ko nu sun da eğit me ye baş la ma sı ge rek li dir. "Si ga -
ra za rar lı dır-iç me" de mek ye ri ne tıb bi de lill ler ve
bi lim sel açık la ma lar la has ta ik na edil me li dir.

Bu ara da si ga ra nın azal tıl ma sı de ğil, ta ma men
bı ra kıl ma sı ge rek ti ği vur gu lan ma lı, tek bir si ga ra -
nın bi le 10-15 da ki ka lık bir sü re için de has ta da mar -
da spazm ya pa rak, pıh tı ya yol aça rak ha ya ti teh li ke
oluş tu ra bi le ce ği an la tıl ma lı dır. He kim ler si ga ra ko -
nu sun da top lum sağ lı ğı eği ti mi ne, bek le me sa lon -
la rın da eği ti ci mal ze me bu lun du ra rak, si ga ra
iç me nin risk le ri ni an lat mak ve si ga ra yı ter ket mek
usul le ri ni açık la mak la kat kı da bu lu na bi lir ler. 

Si ga ra Terk Et tir me de He ki min Tu tu mu

• Bi rey le re si ga ra içip iç me di ği her vi zit te so ru -
lup kay de dil me li,

• Si ga ra yı bı rak ma is te ği olan has ta lar da ça ba -
lar yo ğun laş tı rıl ma lı,

• Si ga ra ya de vam et me nin teh li ke le ri ve bı rak -
ma nın sağ lı ğa ya rar la rı vur gu la nıp mo ti vas -
yon güç len di ril me li,

• Bı rak ma tav si ye si, açık se çik, bu ko nu da ta -
ma men des tek le yi ci ve teş vik edi ci ol ma lı,

• Da ha ön ce ki ba şa rı sız lık tan yıl ma ma lı dır.

Hi per tan si yon

Top lum da hi per tan si yo nun yay gın ola rak gö rül -
me si, onu is ke mik kalp has ta lı ğı nın en önem li
risk fak tör le ri ara sı na yer leş ti rir. Ge liş miş ül ke -
ler de hi per tan si yon top lu mun yak la şık üç te bi ri -
ni et ki le mek te dir. Dün ya Sağ lık Ör gü tü ’nün 2002
yı lı ve ri le ri ne gö re dün ya da 1 mil yar ci va rın da hi -
per tan sif has ta mev cut tur. Tür ki ye de ise
TEKHARF ve ri le ri ne gö re hi per tan si yon sık lı ğı
(eriş kin top lu mun yak la şık % 34’ü) ge liş miş ül ke -
ler le ben zer lik gös ter mek te dir. 

Hi per tan si yon ile ate rosk le roz iliş ki si komp -
leks ni te lik te dir ve iki yön lü dür. Hi per tan si yon
ate rosk le roz için hem bir risk fak tö rü dür, hem de
–ö zel lik le ile ri yaş lar da ki bü yük ar ter le rin komp -
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li yan sın da ki azal ma ya bağ lı ola rak-ate rosk le ro -
zun bir so nu cu dur. Hi per tan si yon baş lı ca “s he ar
stres s” me ka niz ma sıy la en do tel fonk si yon la rı nı
boz mak ta ve plak olu şu mu ve rüp tür sü re ci ne
kat kı da bu lun mak ta dır. Uzun dö nem de hem
kon dük tan da mar lar, hem de ar te ri yol ler dü ze -
yin de ye ni den ya pı lan ma (“vas kü ler re mo de lin g”)
ger çek leş mek te dir. Özel lik le ar te ri yol ler de ki
deği şik lik ler pe ri fe rik re zis tan sı yük selt mek te ve
is ke mi nin et ki si ni azal tan oto re gü las yon me ka -
niz ma la rı nı bo za rak is ke mi eşi ği ni dü şür mek te -
dir. Bu se bep le sub kri tik dar lı ğı olan has ta lar da
iyi te da vi edil me miş yük sek ar ter ba sın cı se vi ye -
le ri söz ko nu su ol du ğun da, epi kar di yal ko ro ner -
ler de kri tik dar lık ol ma ma sı na rağ men, an gi na
ge li şe bil mek te dir. Hi per tan si yon bir ta raf tan du -
var stre si ni di ğer ta raf tan sol ven tri kül hi per tro fi -
si oluş tu ra rak mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı nı
art tı rır ve mi yo kard is ke mi si ne yol aç mak ta dır.
Sol ven tri kül hi per tro fi si bu lu nan ko ro ner ar ter
has ta la rı nın is ke mi ye da ha has sas ol duk la rı ve
prog noz la rı nın da ha kö tü ol du ğu bi lin mek te dir. 

Fra ming ham Ko hor tu ’n da hi per tan sif ler de
ko ro ner kalp has ta lı ğı ris ki nor mo tan sif le re gö re
iki mis li art mış tır. Hi per tan sif has ta lar da ko ro ner
kalp has ta lı ğı nın pre va lan sın da ki ar tı şa ila ve ten;
ko ro ner kalp has ta lı ğı nın prog no zu da nor mo -
tan sif le re gö re da ha kö tü dür. Mi yo kard in fark tü -
sü son ra sı er ken mor ta li te nin, in fark tüs ön ce si
sis to lik ar ter ba sın cı se vi ye si art tık ça yük sel di ği
bil di ril miş tir. Mi yo kard in fark tü sü ge çir miş hi -
per tan sif has ta la rın uzun sü re li mor ta li te si de hi -
per tan sif ol ma yan la ra gö re da ha faz la dır. Di ğer
ta raf tan, hi per tan sif ler de de – di abe tik has ta lar da
ol du ğu gi bi- ses siz is ke mi ve ses siz mi yo kard in-
 fark tü sü sık lı ğı ar tar. 

Hi per tan si yon ile il gi li ilk ça lış ma lar da ar tan
ate rosk le roz ris ki nin di yas to lik ar ter ba sın cı nın
yük sek li ğin den kay nak lan dı ğı dü şü nül mek te
iken, bu gün ar tık sis to lik ar ter ba sın cı yük sek li -
ği nin de en az di yas to lik hi per tan si yon ka dar hat -
ta da ha faz la risk teş kil et ti ği an la şıl mış tır.
Özel lik le yaş lı lar da gö rü len ve baş lı ca bü yük da -
mar la rın elas ti si te si ve komp li yan sın da ki azal ma -
ya bağ lı ola rak izo le sis to lik hi per tan si yon ve
sık lık la bu na eş lik eden na bız ba sın cın da ki ar tı -
şın vas kü ler olay la rın ön gö rül me sin de cid di bir
risk oluş tur du ğu çok sa yı da ki araş tır ma ile or ta -
ya ko nul muş tur. Do la yı sıy la, izo le sis to lik hi per -
tan si yo nun ile ri yaş lar da bi le ol sa et ki li te da vi si
tav si ye edil mek te dir.

Hi per tan si yon ile il gi li ilk pri mer ko ru ma ça -
lış ma la rı nın so nuç la rı na gö re di yas to lik ar ter ba -
sın cın da 5-6 mmHg’ lik dü şüş le rin bi le is ke mik
kalp has ta lı ğı ris kin de % 20-25 ci va rın da bir azal-
 ma ya yol aç tı ğı gö rül müş tür. Ko ro ner kalp has -
ta lı ğı da bu lu nan hi per tan sif has ta da ilk se çi le cek

ilaç bir be ta-blo ker ol ma lı dır. Be ta-blo ker ilaç lar
mi yo kard in fark tü sü ge çir miş has ta lar da er ken
ve geç mor ta li te yi dü şü rür; ka rar sız an gi na lı has -
ta lar da ise mi yo kard in fark tü sü ne gi di şi azal tır.
Kro nik sta bil an gi na lı has ta lar da be ta-blo ker ler
baş lı ca mi yo kard ok si jen ih ti ya cı nı azal ta rak et k-
i li olur lar. Be ta-blo ker le rin tek ba şı na et ki li ol ma -
dı ğı ve ya kon trin di ke ol du ğu drum da uzun et ki li
di hid ro pi ri din gru bu ve ya non-dihy dro pi ri din
gru bu kal si yum an ta go nist le ri se çi le bi lir. Hi per -
tan sif ko ro ner kalp has ta la rın da fay da sı gös te ril -
miş di ğer bir ilaç gru bu an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü
en zim (ACE) in hi bi tör le ri dir.

Ko ro ner kalp has ta lı ğı bu lu nan la rın an ti hi -
per tan sif te da vi ile ar ter ba sınç la rı nın ne ka dar
dü şü rül me si ge re ği öte den be ri tar tış ma ko nu su
ol muş tur. Ön ce den ina nı lan “J-eğ ri si ” et ki si nin
(di yas to lik ar ter ba sın cı nın 80-85 mmHg’ nin al tı -
na dü şü rül me si ile ko ro ner olay lar da art ma) ar -
tık ge nel bir kai de ol ma dı ğı bi lin mek le bir lik te;
son yıl lar da ger çek leş ti ri len bir kaç ça lış ma da çok
dü şük (di yas to lik ar ter ba sın cı nın 55-60 mmHg’ -
nin al tı na dü şü rül me si) di yas to lik ar ter ba sın cı
se vi ye le rin de –ko ro ner per füz yon ba sın cı nın düş -
me si ne bağ lı ola rak-ko ro ner olay la rın art tı ğı bil -
di ril mek te dir. Do la yı sıy la, kri tik ko ro ner ar ter
dar lı ğı bu lu nan has ta lar da bu hu su sa dik kat edil -
me li; fa kat bir ta raf tan da yük sek ar ter ba sın cın -
da uy gun ve is tik rar lı bir dü şü şün sağ la ya ca ğı
fay da la rın do ğu ra ca ğı za rar lar dan çok da ha faz -
la ol du ğu unu tul ma ma lı dır.

Te da vi: Nor ma lin üst sı nı rın da tan si yo nu olan-
 lar da (yük sek-nor mal) ya kın iz le me, ha yat tar zı
ve risk fak tö rü mo di ki kas yo nu öne ri lir. Bu ki şi -
ler de hem hi per tan si yon ge liş me in si dan sı, hem
fa tal ve non fa tal kar di yo vas kü ler olay ge liş me
sık lı ğı bi raz yük sek bu lun muş tur. Ha yat tar zı
mo di fi kas yo nu ola rak şu ön lem ler alın ma lı dır: 

• Has ta ide al ki lo su na ge ti ril me li dir. 
• Fi zik ak ti vi te art tı rıl ma lı dır. 
• Al kol tü ke ti mi en aza (haf ta da 1-2 gün 30 g’ı

geç me me kay dıy la) in di ril me li dir. 
• Tuz tü ke ti mi azal tıl ma lı, gı da lar da bu lu nan

sod yu ma ek ola rak alı nan tuz 1 g’ı geç me me -
li dir. 

• Si ga ra bı ra kıl ma lı dır.
• Ko les te rol dü zey le ri ide ale ge ti ril me li dir. 
• Di yet te po tas yum ye ter li de re ce de alın ma lı -

dır.

Ha fif hi per tan si yon da ön ce lik le ha yat tar zı
mo di fi kas yo nu, ye ter li ol maz sa, di ğer risk fak tör-
 le ri de gö zö nü ne alı na rak tek ilaç la te da vi plan-
 lan ma lı dır. Or ta de re ce de hi per tan si yon da ha yat
tar zı mo di fi kas yo nu ve tek ilaç la te da vi, cid di ve
çok cid di hi per tan si yon da ha yat tar zı nın dü zen -
len me si nin ya nı sı ra kom bi ne ilaç te da vi si ge re kir.
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Bu de ğer ler her ırk ve yaş gru bu ve her iki cin-
 si yet için ge çer li dir. Yaş lı lar da he def ay nı ol mak -
la bir lik te kan ba sın cı ani dü şü rül me me li, ör ne ğin
180 mmHg ise, ön ce 160 mmHg’ ya, son ra ka de -
me li ola rak 140 mmHg’ ya in di ril me li dir.

Far ma ko lo jik te da vi de aşa ğı da ki pren sip le re
uyul ma lı dır:
• Ha yat tar zı mo di fi kas yo nu mut la ka ya pıl ma -

lı dır. 
• Has ta nın uyu mu nu sağ la mak ama cıy la müm -

kün ol du ğu ka dar tek ilaç-tek doz pren si bi uy -
gu lan ma ya ça lı şıl ma lı dır. İlk aşa ma da
kul la nı la bi le cek ilaç lar di üre tik ler, be ta-blo -
ker ler, ACE in hi bi tör le ri, kal si yum an ta go -
nist le ri, al fa blo ker ler ve kom bi ne al fa-be ta
blo ker ler dir.

• Bun lar dan han gi si nin ilk ajan ola rak se çi le ce -
ği has ta nın ya şı, alt ta ya tan has ta lı ğı, bir lik te
bu lu nan has ta lık la rı gö zö nü ne ala rak be lir -
len me li dir. 

• Mo no te ra pi ye ya nıt alın maz sa: 
• ilaç do zu yük sel ti lir, 
• ilaç de ğiş ti ri lir, 
• baş ka bir grup tan (yu ka rı da ki ler da hi lin -

de) ilaç ek le nir. 
Bu na rağ men ya nıt ye ter siz olur sa 2. ve ya 3.

bir ajan fark lı grup ilaç lar ve ha len kul la nıl mı -
yor sa, di üre tik te da vi si öne ri lir.
• Hi per tan si yon kon tro lü sağ lan dık tan son ra 3-

6 ay da bir kon trol ya pıl ma lı, has ta yan et ki ler
ba kı mın dan, ilaç alır ken ya şam ka li te si kon-
 trol edil me li dir. 

• Has ta ya hi per tan si yon te da vi si nin ömür bo -
yu sü re ce ği an la tıl ma lı ve ilaç al maz sa olu şa -
bi le cek komp li kas yon lar hak kın da bil gi
ve ri le rek te da vi nin öne mi be lir til me li dir.

Hi per tan si yon da Pri mer Ko run ma: İde al ola nı,
tüm po pü las yo nun ken di kan ba sın cı de ğe ri ni
bil me si dir. An cak ba zı grup lar da ha faz la risk al-
 tın da ol du ğun dan, en az yıl da bir kez kan ba sın -
cı nı mut la ka ölç tür me li dir ler. Bu grup lar: 

• Yük sek-nor mal kan ba sın cı olan lar
• Ai le de hi per tan si yon öy kü sü olan lar
• Şiş man ki şi ler 
• Tuz tü ke ti mi faz la olan lar
• Al kol kul la nı mı faz la olan lar 
• Si ga ra için ler (pi po, pu ro, nar gi le ve ya ben ze -

ri da hil) 
• Di abe tes mel li tu su olan lar 
• Ko ro ner kalp has ta lı ğı ve ya di ğer ate rosk le ro -

tik da mar has ta lı ğı olan lar baş vur ma lı dır.

Dis li pe mi (Ba kı nız bö lüm 32)

Se rum da LDL-ko les te rol yük sek li ği önem li bir risk
fak tö rü dür. Ate rosk le roz ile iliş ki si en iyi be lir le nen

risk fak tö rü se rum ko les te rol se vi ye si dir. To tal ko-
 les te rol se vi ye sin de % 10 azal ma sağ lan ma sı nın is -
ke mik kalp has ta lı ğı mor ta li te si ni % 15 ve to tal
mor ta li te yi % 11 azalt tı ğı nı gös ter miş tir. Hi per ko -
les te ro le mi te da vi sin de mor ta li te ve mor bi di te yi
azalt tı ğı gös te ri len baş lı ca ilaç gru bu sta tin ler dir.
Di yet te da vi nin vaz ge çil mez bir bö lü mü dür. LDL-
ko les te rol he def dü ze yi kar di yo vas kü ler ris kin de -
re ce si ne gö re 70-130 mg/dl ara sın da de ğiş mek te dir.

Yük sek Dan si te li Li pop ro te in (HDL) Ko les te rol
Dü şük lü ğü: ATP II I ra po ru na gö re 40 mg/dl al tın -
da ki HDL-ko les te rol de ğer le ri dü şük; 60
mg/dl’nin üze rin de ki se vi ye ler ise is ke mik kalp
has ta lı ğın dan ko ru yu cu dü zey de yük sek ka bul
edil mek te dir. 

Hi per trig li se ri de mi: Son za man lar da ya pı lan
pros pek tif ça lış ma la rın me ta-ana li zi hi per trig li -
se ri de mi nin de ba ğım sız risk fak tö rü ola bi le ce ği -
ne işa ret et mek te dir. Di ğer ta raf tan, trig li se rid
yük sek li ği ge nel lik le HDL-ko les te rol dü şük lü ğü
ile bir lik te dir ve bu tür bir li pid pro fi li is ke mik
kalp has ta lı ğı için cid di risk teş kil eder. Trig li se -
rid se vi ye si yük sek HDL-ko les te ro lü dü şük di a-
be tik has ta la ra sta tin te da vi si ile LDL he de fi ne
ula şıl dık tan son ra, fib rik asit tü re vi (fe no fib rat)
ilaç la rın dik kat li bir şe kil de ila ve edil me si nin kar -
di yo vas kü ler ris ki azalt tı ğı bil di ril miş tir.

Di abe tes Mel li tus

Es ki Mı sır lı lar dan be ri bi li nen bir has ta lık olan şe -
ker li dia bet, her hal de ta rih bo yun ca hiç bir dö -
nem de bu gün kü ka dar po pü ler ol ma mış tır.
Baş lan gı cı ile ta nı sı ara sın da uzun yıl lar bu lu na -
bi len di abe tes mel li tu sun sık lı ğı özel lik le ge liş miş
ve ge liş mek te olan ül ke ler de baş lı ca yan lış bes -
len me, obe zi te ve se dan ter ha yat tar zı nın ar tı şı na
pa ra lel ola rak art mak ta dır. Gü nü müz de top lu -
mun yak la şık % 5-10’u dia bet li dir. 1995-2000 ara -
sın da ki 5 yıl lık dö nem de top lum da ki dia bet li
sa yı sı tüm dün ya da % 10-20 ara sın da ar tış gös ter-
 miş tir. 2025 yı lın da dün ya da ki di abe tik ki şi sa yı -
sı 1995 yı lı na oran la 2-2.5 kat art mış ola cak tır.
Ül ke miz de ki du rum da dün ya dan hiç fark lı de -
ğil dir, Dün ya Sağ lık Ör gü tü 2030 yı lı na ka dar
Tür ki ye ’de ki dia bet li ki şi sa yı sın da 2000 yı lı na
oran la % 214 ar tış bek le mek te dir. Ül ke miz de ya -
pıl mış iki bü yük ça lış ma olan TUR DEP ve TEK -
HARF, dia bet li le rin ora nı nı sı ra sıy la % 7.2 ve %
8.1 ola rak bil dir miş ler dir. Ara la rın da ki me to do -
lo ji far kı na rağ men ben zer so nuç ve ren bu iki ça -
lış ma du ru mun va ha me ti ni işa ret et mek te dir.
Yak la şık % 90’ı tip II dia bet li olan bu ki şi le rin
1/3’ü has ta lı ğın dan ha ber siz dir. 

Di ya be tik ka dın lar da ko ro ner kalp has ta lı ğı ris -
ki yük sel mek te ve non di ya be tik er kek le re yak laş -
mak ta dır. Di abe tes mel li tus sa de ce ma jör bir risk



335

fak tö rü de ğil ay nı za man da ko ro ner ar ter has ta lı -
ğı eş de ğe ri dir. Mi yo kard in fark tü sü ge çir miş has -
ta lar ile mi yo kard in fark tü sü ge çir me miş di abe tik
has ta la rın uzun sü re li ta kip le rin de ben zer kar di -
yo vas kü ler ris ke sa hip ol duk la rı gö rül müş tür. Di-
 abe tik has ta la rın % 75’in de ölüm kar di yo vas kü ler
se bep le re bağ lı ola rak ger çek leş mek te dir. Di abe ti
bu lu nan has ta lar da kar di yo vas kü ler olay ge liş me
ris ki di abe ti ol ma yan la ra gö re 2 ila 8 mis li art mış -
tır. Dia bet li ler de spe si fik komp li kas yon la rın yıl lık
in si den si mi yo kard in fark tü sü için % 1.58, am pü -
tas yon için % 0.73, in me için % 0.42, kör lük için %
0.11 ve böb rek ye ter siz li ği için de % 0.09’dur. Üs te-
 lik bu risk ler kü çük kan şe ke ri ar tış la rı ile bi le or-
 ta ya çık mak ta dır. HbA1c dü zey le rin de ki % 1’lik
ar tış, mak ro vas kü ler ve mik ro vas kü ler komp li -
kas yon lar da % 20 ile % 100 ara sın da de ği şen ar tış -
la ra yol aça bil mek te dir.

Di abe tin ate ro je ne ze yol aç ma sı ve hız lan dır -
ma sı çok yön lü dür. Di abe tin bi za ti hi ken di si nin
vas kü ler sis tem de me ta bo lik et ki le ri olur ken, di -
ğer ta raf tan li pid me ta bo liz ma sı nı bo za rak ve di -
ğer risk fak tör le ri ni da ha sık ba rın dır ma sı
se be biy le ate ro je ne zi hız lan dı rır. Söz ge li mi di a-
be tik ler de hi per tan si yon sık lı ğı di abe tik ol ma -
yan la ra gö re çok da ha faz la dır (% 80-90). Dia bet te
hem bü yük kon dük tan ar ter ler ler, hem de ar te ri -
yo ler sis tem et ki le nir; ya ni mak ro- ve mik ro vas -
kü ler has ta lık söz ko nu su dur. 

Di abe tes mel li tu sun di ğer bir olum suz ya nı bu
has ta lar da ki re vas kü la ri zas yon gi ri şim le ri nin ba -
şa rı sı çok da ha dü şük tür. Di ya be tik has ta lar ko ro -
ner an ji yop las ti ve stent imp lan tas yo nu son ra sı
di abe ti ol ma yan la ra gö re çok da ha yük sek oran-
 lar da res te noz ve komp li kas yon ris ki ile kar şı kar -
şı ya dır. 

Özel lik le HDL-ko les te rol dü ze yi nin dü şük ol-
 ma sı ris ki da ha art tır mak ta dır. Di ya be tik has talar -
da ko ro ner kalp has ta lı ğı ris ki nin azal tıl ma sın da
di ya be tin et kin kon tro lü önem li ol mak la bir lik te,
bu has ta lar da ko ro ner kalp has ta lı ğı ris ki nin azal -
tıl ma sı da ha çok şiş man lık, hi per tan si yon, si ga ra,
fi zik ak ti vi te az lı ğı, kan li pid anor mal lik le ri gi bi
bir lik te bu lu nan di ğer risk fak tör le ri nin kon tro lü -
ne bağ lı dır. Ör ne ğin, tek ba şı na si ga ra nın bı ra kıl -
ma sı bi le di abe tik has ta lar da ko ro ner kalp has ta lı ğı
ge liş me ris ki ni ya rı ya rı ya azal ta bil mek te dir.

Şiş man lık ve kan şe ke ri nin iyi kon trol al tı na alı-
 na ma ma sı özel lik le trig li se rid le ri art tı rır ve HDL-
ko les te ro lü dü şü rür. İn sü li ne ba ğım lı ol ma yan
di abe tes mel li tus da ge nel lik le yük sek ko les te rol,
yük sek trig li se rid, dü şük HDL dü zey le ri ile ko ro -
ner kalp has ta lı ğı ge liş me si ris ki nin yük sek ol ma -
sı, bun lar da kan li pid dü zey le ri nin kon tro lün de
ko ro ner kalp has ta la rın da ki ne ben zer şe kil de ag -
re sif bir te da vi pla nı oluş tu rul ma sı nı ge rek ti rir. Ni -
ko ti nik asil tü rev le ri glu koz to le ran sı nı olum suz

yön de et ki le di ğin den, yük sek ko les te rol dü ze yi
olan di abe tik ler de ge nel lik le HMG CoA re dük taz
in hi bi tör le ri öne ril mek te dir. Ço ğu kez trig li se rid
dü zey le ri de yük sek ol du ğun dan, fib rik asit de ri -
ve le rin den ya rar la nı la bi lir.

İn sü li nin mut lak ek sik li ğin den kay nak la nan
Tip I dia bet ge nel lik le bu tar tış ma la rın dı şın da
ka lır. Tip I dia bet te rast la nan ve gi de rek ge rek si -
nim du yu lan in sü lin do zu nun art ma sı na yol açan
im mu no lo jik in sü lin di ren ci de bu kap sa mın dı -
şın da dır. 

Me ta bo lik Sen drom

Obe zi te, in sü lin di ren ci ve mikst hi per li pi de mi -
nin ge nel lik le bir lik te olu şu uzun bir sü re dir “me -
ta bo lik sen dro m” ola rak isim len di ri len bir kli nik
tab lo nun ay rı bir has ta lık ola rak ta nım lan ma sı na
yol aç mış tır. Bel çev re si nin er kek ler de 102 cm, ka -
dın lar da 88 cm’ den faz la olu şu, hi per tig li se ri de mi
(>150 mg/dl), HDL ko les te ro lün er kek ler de 40
mg/dl, ka dın lar da 50 mg/dl’ nin al tın da bu lun -
ma sı, ar ter ba sın cı yük sek li ği (>130/85 mmHg) ve
aç lık kan şe ke ri nin 110 mg/dl’ yi geç me si şek lin -
de ki 5 kri ter den 3’ü nün var lı ğı ha lin de me ta bo -
lik sen drom teş hi si ko nul mak ta dır. Bu na gö re
Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri nü fu su nun dört te bi -
ri me ta bo lik sen drom lu dur. Bu nun la bir lik te, bir
çok araş tır ma cı bu ta nı mın ge rek siz ve su ni ol du -
ğu nu, il gi li sen drom da yer alan risk fak tör le ri ne
ay rı ay rı yak la şa rak te da vi edil me si nin, me ta bo -
lik sen dro ma ge nel yak la şım dan fark lı lık gös ter -
me ye ce ği ni ifa de et mek te dir.

İn sü lin Di ren ci: Son yıl lar da sa de ce di abe tin de -
ğil di abe te ön ce lik eden ve dia bet ge li şi min den
ön ce ki dö nem de yıl lar ca de vam eden in sü lin di -
ren ci de is ke mik kalp has ta lı ğı için cid di bir risk
fak tö rü ola rak ka bul edil mek te dir. Bir ça lış ma da
di abe tin ge liş me di ği dö nem de bi le in sü lin di ren -
ci nin mi yo kard in fark tü sü ris ki ni üç kat art tır dı -
ğı gös te ril miş tir.

Obe zi te

Obe zi te nin ken di ba şı na bir fak tö rü olup ol ma dı -
ğı tar tış ma lı dır. Obe zi te nin da ha çok yol aç tı ğı
dis li pi de mi, in sü lin di ren ci ve hi per tan si yon yo -
luy la kar di yo vas kü ler ris ki ar tır dı ğı dü şü nül -
mek te dir. Bu nun la be ra ber, is ke mik kalp has ta lı ğı
bu lu nan obez le rin ge rek ta kip le ri nin, ge rek se re -
vas kü la ri zas yon iş lem le ri nin da ha komp li ke ol -
du ğu ve bu ki şi le rin has ta ne ye yat ma
ih ti yaç la rı nın da ha faz la ol du ğu bi lin mek te dir.
Do la yı sıy la uy gun ki lo ya inil me si hem pri mer,
hem de se kon der ko ru ma da alı na cak ted bir ler
ara sın da dır. Fark lı di yet prog ram la rı ile ya pı lan
ça lış ma la rın so nuç la rı komp leks tir. Di ye tin ay rın-
 tı la rın dan zi ya de ka lo ri alın ma sı nın sı nır lan ma sı
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ve uy gun ki lo he de fi ne ula şıl ma ya ça lı şıl ma sı en
uy gun stra te ji ola rak gö rül mek te dir. 

Tüm vü cut şiş man lı ğı ve vis se ral şiş man lık
ay rı ay rı de ğer len di ril me li dir: Tüm Vü cut Şiş man -
lı ğı: Vü cut kit le in dek si nin (ki log ram ola rak ağır-
 lık/met re ola rak bo yun ka re si) 27’in üze rin de
ol ma sı şek lin de ta nım la nan şiş man lık er kek ve
ka dın lar da ko ro ner kalp has ta lı ğı ris ki ni in di rekt
de ol sa art tı ran bir un sur dur. Şiş man lı ğın te da vi -
si di ğer risk le ri de et ki le ye ce ği için te da vi de
önem li bir he def du ru mun da dır. Vis se ral Şiş man -
lık: Vis se ral obe zi te or ta de re ce de şiş man lı ğı olan
ki şi ler de yağ do ku su nun ka rın da aşı rı bi ri ki mi ne
ve ri len isim dir ve bel/kal ça ora nı nın bir den faz la
ol ma sı şek lin de ken di ni gös te rir. Bu şiş man lık ti -
pi yu ka rı da sa yı lan di ğer risk fak tör le riy le da ha
ya kın iliş ki de dir ve bu nun ne de ni nin hi pe rin sü -
li ne mi ve in sü lin di ren ci ol du ğu dü şü nül mek te -
dir. Vis se ral obe zi te de ris kin art tı ğı gös te ril miş tir
ve bel/kal ça ora nı nın er kek te 0.9, ka dın da 0.8 ve -
ya al tın da ol ma sı ide al dir. 

Se dan ter Ya şam Tar zı

Se dan ter ha yat is ke mik kalp has ta lı ğı için bir risk
ola rak ka bul edil mek te dir. Dü zen li ve or ta de re ce -
de zor lu eg zer si zin kar di yo vas kü ler ris ki azalt tı ğı
gös te ril miş tir. Eg zer siz çok ha fif ve ya çok ağır ol-
 ma ma lı dır. En çok tav si ye edi len gün de hız lı tem -
po ile 30 da ki ka ka dar bir yü rü yüş ve ya bu na
te ka bül eden ae ro bik eg zer siz dir. Bu yo ğun luk ta ki
bir eg zer si zin kalp hı zı nı is ti ra hat kalp hı zı na gö re
% 70-75 ar tır ma sı bek le nir. Ağır lık kal dır mak, yay
ger mek gi bi izo met rik eg zer siz ler ge nel lik le tav si -
ye edil mez. Mul tipl risk fak tö rü bu lu nan ki şi le rin
dü zen li bir eg zer siz prog ra mı na baş la ma dan ön ce
kli nik kon trol den geç me le ri uy gun ola cak tır. Eg z-
er si zin ar ter ba sın cı nın düş me si (or ta la ma 4-5
mmHg), li pid pro fi li nin ve dia bet re gü las yo nu nun
olum lu yön de et ki len me si ve CRP se vi ye le ri nin
azal ma sı gi bi çok sa yı da olum lu et ki le ri mev cut tur. 

Uzun sü re li ya pı la bil me si için, fi zik eg zer si zin
ho şa gi den, ko lay ve müm kün se sos yal ya nı olan
ve bi re yin ih ti ya cı na ce vap ve ren bir tür de ol ma -
sı na özen gös te ril me li dir. Ör nek ler: hız lı yü rü yüş,
ara lık lı yü rü yüş ve koş ma lar (ar dı şık ko şu lar),
yüz me, bi sik le te bin me, kü rek çek me, dan set me
ve jim nas tik ola bi lir. Ay rı ca, fi zik ak ti vi te nin kan
yağ la rı üze ri ne olum lu et ki si de gö zar dı edil me -
ye cek ka dar önem li dir.

Ate ro je nik Di yet

Ge nel ola rak dü zen li ola rak di yet le alı nan 100 mg
ko les te ro lün plaz ma ko les te rol dü ze yi ni 2- 2.5
mg/dl art tır dı ğı bi lin mek te dir. Bu na kar şı lık, doy-
 muş yağ lar dan zen gin di yet ler içer dik le ri ko les te rol
mik ta rı na bağ lı ol mak sı zın plaz ma ko les te ro lü nü

çok lu doy ma mış yağ lar dan zen gin di yet le re oran -
la yak la şık üç kat da ha faz la art tı rır lar. Mar ga rin -
ler de ki ila ve so run da te mel de doy muş yağ asit le ri
ka dar trans-yağ asit le rin den de kay nak la nır.

Hay van sal pro te in ler bit ki sel pro te in ler den
da ha ate ro je nik tir. Bu du rum pro te in le rin ami no
asit kom po zis yo nu ile iliş ki li dir. Hay van sal pro-
 te in ler de bol bu lu nan li zin bu nun baş lı ca ne de ni -
dir. İn san lar da ya pı lan araş tır ma lar da, hay van sal
pro te in ler den zen gin bes le nen ler de bit ki sel pro te -
in ler den zen gin bes len me ye ge çil di ği za man
plaz ma ko les te rol dü zey le ri nin bir mik tar düş -
mek te, an cak bit ki sel gı da lar la bes len me yi bir sü -
re son ra bı ra ka rak ye ni den hay van sal gı da lar dan
zen gin bes len me ye baş la yan lar da plaz ma ko les -
te rol dü zey le ri ye ni den, üs te lik ilk dü zey le ri ne
oran la da ha da faz la art mak ta dır. Bu du rum da,
baş lan mış bir di ye tin ta viz siz uy gu lan ma sı nın
son de re ce önem li ol du ğu nu vur gu la mak ta dır.
Bu sağ la na ma dı ğı tak dir de, kı sa sü re li di yet ler
ak si ne da ha za rar lı ola bil mek te dir.

Di yet te bu lu nan kar bon hid rat la rın da hem ni te -
li ği, hem de ni ce li ği önem li dir. Di yet te ki kar bon -
hid rat mik ta rı ön ce lik le trig li se rid le ri et ki ler.
An cak, ni şas ta gi bi komp leks kar bon hid rat lar şe k-
er le re oran la trig li se rid le ri da ha az et ki ler. Şe ker ler
ara sın da da fark lar var dır. Suk roz ve fruk toz, glu -
koz ve lak to za oran la da ha ate ro je nik tir.

Dep res yon ve Men tal Stres

Hem dep res yo nun, hem de stre sin kar di yo vas -
kü ler ris ki ar tır dı ğı bi lin mek te dir. Bu du rum ta bii
afet ler gi bi akut ve yo ğun stres ha li için ol du ğu
ka dar kro nik stres için de ge çer li dir. Stres baş lı ca
ka te ko la min ar tı şı na yol aça rak hem va zo kon -
trik si yon, hem de mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı nın
ar tı şı na ne den ol mak ta dır. Dep res yon ha li ise is -
ke mik kalp has ta lı ğı ris ki ni ar tır mak la kal ma -
mak ta, is ke mik kalp has ta lı ğı nın var lı ğı ha lin de
de prog no zu olum suz yön de et ki le mek te dir. An -
cak dep res yon te da vi si nin kar di yo vas kü ler ris ke
et ki si ye te ri ka dar araş tı rıl ma mış tır.

A ti pi dav ra nış mo di fi kas yo nu na yö ne lik ça -
lış ma lar, ko ro ner kalp has ta lı ğı ris ki için ümit ve -
ri ci so nuç lar ver miş se de, bu so nuç la rın ya şam
tar zı de ği şik lik le ri ni içer me le ri ne de ni ile, dav ra -
nış mo di fi kas yo nu nun et ki si ni so yut la mak müm -
kün de ğil dir.

YYee  nnii  KKaarr  ddii  yyoo  vvaass  kküü  lleerr  RRiisskk
GGööss  tteerr  ggee  llee  rrii

Ko ro ner kalp has ta lı ğın da li pid le rin öne mi nin çok
iyi bi lin me si ne kar şı lık, mi yo kard in fark tüs le ri nin
yak la şık ya rı sı hi per li pi de mi si ol ma yan ki şi ler de
ger çek le şir. Ko ro ner kalp has ta lı ğı bu lu nan ki şi le -
rin yak la şık % 20 ka da rın da si ga ra, hi per tan si yon,
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ko les te rol ve dia bet gi bi bi li nen risk fak tör le ri nin
hiç bi ri bu lun ma mak ta ve % 50’sin de de sa de ce bir
risk fak tö rü gö rül mek te dir (Şe kil 31-1). Ço ğal tı la -
bi le cek olan tüm bu ör nek ler ye ni risk fak tör le ri ne
plan ge rek si ni mi or ta ya koy muş ve son 10 yıl da ki
araş tır ma lar bu yön de yo ğun laş mış tır. Son yıl lar -
da –ma jör risk fak tör le ri nin dı şın da- is ke mik kalp
has ta lı ğı ile iliş ki li ol du ğu gös te ri len ba zı fak tör ler
be lir len miş tir. İnf la mas yon ile il gi li fak tör ler (CRP
yük sek li ği, in ter lö kin ler, adez yon mo le kül le ri vs),
trom boz ile iliş ki li olan lar (do ku plaz mi no jen ak ti -
va tö rü “t PA ”, PA in hi bi tör-1, ho mo sis te in, fib ri no -
jen vs) ve ba zı li pid fak tör le ri (LDL par ti kül
bü yük lü ğü, li pop ro te in a vs) söz ko nu su ye ni fak-
 tör le rin en önem li le ri dir. 

Bu fak tör le rin ço ğun da is ke mik kalp has ta lı ğı
ile se bep-so nuç iliş ki si gös te ri le me di ğin den risk
gös ter ge si ola rak isim len di ril me si da ha doğ ru dur.
Çok sa yı da ki ça lış ma, söz ko nu su gös ter ge le rin ge -
le cek te ki kar di yo vas kü ler ris ki ve is ke mik kalp
has ta lı ğı prog no zu nu ön gör dü ğü nü ve do la yı sıy -
la di ğer risk fak tör le ri ile bir lik te de ğer len di ril di -
ğin de da ha iyi bir risk sı nıf la ma sı nın müm kün
ola bi le ce ği ni or ta ya koy muş tur. Bu gös ter ge ler
için de özel lik le se rum yük sek du yar lık lı C re ak tif
pro te in (hsCRP) se vi ye si önem ta şır. hsCRP se vi -
ye le ri kar di yo vas kü ler olay la rı ön gör me de bir çok
ma jör risk fak tö rün den da ha ba şa rı lı bu lun muş -
tur. Da ha sı, pri mer ve se kon der ko ru ma da hi per -
ko les te ro le mi te da vi si nin hsCRP kı la vuz lu ğun da
ya pıl ma sı ve LDL-ko les te rol ile bir lik te hsCRP’ de
de dü şüş le rin kay de dil me si ha lin de risk azal ma sı -
nın çok da ha faz la ol du ğu gös te ril miş tir. Di ğer ye -
ni risk gös ter ge le ri nin mo di fi kas yo nu na iliş kin
ve ri ler kı sıt lı ve ya olum suz dur. Söz ge li mi er ken
is ke mik kalp has ta lı ğın da gö rü le bi len yük sek ho-
 mo sis te in se vi ye le ri nin dü şü rül me si nin her han gi
bir fay da sı gös te ri le me miş tir.

An cak, ye ni bir bi yo lo jik be lir te cin risk fak tö -
rü ola rak or ta ya atıl ma sı ko lay de ğil dir. Söz ko -

nu su be lir te cin stan dar di ze, tek rar la na bi lir ve uy -
gun ma li yet li ol ma sı ge re kir. Ay rı ca pros pek tif
ve ri le rin o be lir te cin ris ki tah min et me ye ya ra dı -
ğı nı gös ter miş ol ma sı ve mev cut risk tah min yön-
 tem le ri ne ek len di ği za man ta nı sal de ğe rin
an lam lı bir şe kil de art ma sı nı sağ la dı ğı nın be lir -
len miş ol ma sı ge re kir.

Bu açı dan ba kıl dı ğın da ate rosk le ro tik olay lar
ris ki nin be lir len me sin de bir di zi ye ni risk fak tö -
rü de göz önü ne alın ma lı dır. Ho mo sis te in, pro in-
f la ma tu ar ve prot rom bo tik fak tör ler ile bo zul muş
aç lık glu ko zu bu kap sam da in ce len me si ge re ken
baş lı ca fak tör ler ara sın da dır. 

Li pop ro te in (a): Bö lüm 32’ye ba kı nız.

Ho mo sis te in

Ho mo sis te in, me ti onin me ta bo liz ma sı sı ra sın da
or ta ya çı kan bir yan ürün dür ve nor mal de kan da
5- 15 µM/L dü zey le rin de bu lu nur. İlk kez 1962 yı -
lın da İr lan da ’da Car son ve Ne ill ta ra fın dan ta -
nım la nan ho mo sis ti nü ri de men tal ge ri lik,
ke mik ler, göz ler ve mer kez si nir sis te min de bo -
zuk luk lar bil di ril mek te ve has ta lar ge nel lik le ik-
in ci de kad la rın da iler le yi ci tı ka yı cı ko ro ner ar ter
has ta lı ğı ne de niy le kay be dil mek te dir. Söz ko nu -
su vas kü ler has ta lık hem ate rosk le ro tik, hem de
trom bo em bo lik tir. Bu has ta lık ta ge nel lik le söz ko -
nu su olan cystat hi oni ne B syntha se gen de fek ti -
dir, an cak met hi oni ne syntha se ve 5, 10-
meth yle ne tet rahy dro fo lic acid re duc ta se en zim -
le ri nin ek sik li ği ne bağ lı ho mo sis ti nü ri ler de bil -
di ril miş tir. Bu na kar şı lık, en zim ek sik lik le ri
hi per ho mo sis te ine mi nin tek ne de ni de ğil dir. Fo -
lik asit, B6 ve B12 vi ta min le ri nin ek sik li ğin de de
plaz ma ho mo sis te in se vi ye le ri nin yük sel di ği sap-
 tan mış tır. Bu nun ne de ni bu vi ta min le rin yu ka rı -
da adı ge çen en zim ler için ko fak tör ol ma sı dır.

Plaz ma ho mo sis te in se vi ye le ri nin ha fif- or ta
de re ce de yük sel me si çok da ha sık tır ve he te ro zi -
got en zim ek sik lik le ri ne ve ya fo lik asit, vi ta min
B12 ve vi ta min B6 ek sik lik le ri ne bağ lı ola bi lir. Ay -
rı ca kro nik böb rek ye ter siz li ğin de, akut len fo si tik
lö se mi ve pso ri asis te de hi per ho mo sis te ine mi bu-
 lu na bi lir. Me tot rek sat, nit rik ok sit, di fe nil hi dan -
to in ve kar ba ma ze pin gi bi ilaç lar da ho mo sis te in
se vi ye le ri ni yük sel te bi lir.

Ho mo sis te in faz la lı ğı nın ate rot rom bo tik et ki -
si ne yol açan me ka niz ma lar ara sın da ho mo sis te -
inin en do tel, pıh tı laş ma fak tör le ri, trom bo sit ler ve
li pid ler üze ri ne olan et ki le rin den bah se dil mek -
tey se de, en do te le yap tı ğı di rekt tok sik et ki so nu -
cun da re doks den ge si ni boz ma sı nın en ön de
ge len fak tör dü şü nül mek te dir. Ni te kim, bir ça lış -
ma da ho mo sis te in se vi ye si yük sek olan er kek
dok tor lar da mi yo kard in fark tü sü ris ki nin 3.1 kat
art tı ğı be lir len miş tir. Pek çok baş ka ça lış ma da bu

Şekil 31-1. Koroner kalp hastalığı olan kişilerde risk fak-
törlerinin sıklığı (risk faktörleri: sigara, hipertansiyon, ko-
lesterol yüksekliği, diabet).
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so nuç la rı des tek le mek te dir. Ben zer iliş ki ler ka ro -
tis ate rosk le ro zu ile ho mo sis te in se vi ye le ri ara sın -
da da ku rul muş tur.

Pro-inf la ma tu ar ve Prot rom bo tik Be lir teç ler

Ate rosk le roz pa to ge ne zin de inf la mas yo nun öne-
 mi nin an la şıl ma sı ile bir lik te, inf la ma tu ar be lir -
teç le rin de öne mi vur gu lan ma ya baş lan mış tır.
İnf la mas yon be lir teç le ri ara sın da olan “in ter lö -
kin-6 (IL-6)” ve “tü mör nek roz fak tö rü ” gi bi si to -
kin ler, eri ye bi lir in ter sel lü ler “a dez yon mo le kü lü-1”
(sI CAM-1), “P- se lec ti n” ve “e ri ye bi lir CD40 li gan -
d” gi bi hüc re adez yon mo le kül le ri; “mak ro faj in hi -
bi tör si to kin-1”, “li pop ro te ine bağ lı fos fo li paz A2” ve
lö ko sit sa yı mı so nuç la rı bu kap sam da in ce len miş
ve olum lu so nuç lar alın mış tır. Ben zer şe kil de, ar-
 te ri yel ve ve nöz trom bo tik olay risk le ri ni araş tır -
mak ama cıy la da bir di zi be lir teç üze rin de
ça lı şıl mış tır. Ar te ri yel ve ve nöz trom boz ris ki ni

gös te ren be lir teç ler ve kli nik önem le ri Tab lo 31-
2‘de gös te ril miş tir.

Li pid frak si yon la rı nı ve yu ka rı da ki le ri de içe -
ren bir di zi bi yo lo jik be lir teç ge le cek te ki kar di yo -
vas kü ler has ta lık (ko ro ner kalp has ta lı ğı ölü mü,
non fa tal mi yo kard in fark tü sü, in me ve ko ro ner
re vas kü la ri zas yon) ris ki ni gös ter mek açı sın dan
in ce len di ğin de, CRP’ in kar di yo vas kü ler ris kin en
güç lü be lir le yi ci si ola rak bu lun muş tur (Şe kil 31-
2). CRP ve li pid le rin bir lik te de ğer len di ril me si
risk ta yi ni açı sın dan tek ba şı na li pid ler den çok
da ha de ğer li dir. 

Ate rosk le ro zun inf la ma tu ar bir has ta lık ol du -
ğu nun an la şıl ma sı ile bir lik te, CRP’ nin bu olay da -
ki doğ ru dan rol le ri de araş tı rıl ma ya baş lan mış tır.
CRP ate rosk le roz da sa de ce bir inf la mas yon be lir -
te ci gö re vi gör me yip, ay rı ca pro se sin ken di sin de
de doğ ru dan rol alır. 523 ki lo dal ton luk su bü ni te -
den olu şan CRP in nat im mün ya nıt pro te in le ri nin
pen trak sin ai le si nin bir üye si dir. Ya kın za ma na ka -
dar sa de ce “in ter le ukin 6” uya rı sıy la ve sa de ce ka -
ra ci ğer de ya pıl dı ğı sa nıl mak ta iken, son ça lış ma lar
ko ro ner ar ter düz ade le hüc re le rin de ve has ta lık lı
pe ri fe rik da mar lar da da CRP sen te zi ya pıl dı ğı nı or-
 ta ya koy muş tur. CRP’ nin da mar du va rı üze rin de -
ki et ki le ri Tab lo 31-3’de gö rül mek te dir.

Şekil 31-2. Kardiyovasküler riskin belirlenmesinde CRP’nin değerinin lipid parametreleri ve diğer yeni belirteçlerle karşı-
laştırılması- Women’s Health Study.

• Normal damarlarda değil aterosklerotik damarlarda
bulunur.

• Adezyon molekülleri, MCP-1, endotelin ve PAI-1 in-
düksiyonu yapar.

• Nitrik oksit üretimini azaltır.
• LDL oksidasyonunu tetikler.
• Monositlerdeki doku faktörünü uyarır.
• Makrofajların LDL alımını arttırır.
• Endotel vazoreaktivitesini azaltır.
• Arter duvarına monosit adezyonunu arttırır.
• Kompleman aktivasyonunu uyarır.

Tablo 31-3. CRP ve Damar Duvarı Üzerindeki Etkileri

Belirteç Venöz Arteriyel

Fibrinojen - +++
Faktör VII - +
Von Willebrand faktörü - ++
TPA - +++
PAI- 1 - ++
Trombosit fonksiyonu - ++
Lp(a) - +
CRP/IL-6/TNF - +++
Faktör V Leiden +++ -
Protrombin mutasyonu ++ -
Protrombin + -
Faktör VIII ++ -
Antitrombin III ++ -
Protein-C + -
Protein-S + -
Homosistein ++ ++
D-dimer ++ ++

Tablo 31-2. Arteriyel ve Venöz Tromboz Riskini
Gösteren Belirteçler ve Klinik Önemleri
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CRP dü zey le ri ile kar di yo vas kü ler risk ara sın-
 da ki iliş ki ka te go ri ze edil miş tir. Bu na gö re, 1
mg/L al tın da ki dü zey ler dü şük ris ki, 1- 3 mg/L
ara sı or ta de re ce de ris ki ve 3- 10 mg/ara sı dü zey -
ler yük sek ris ki işa ret eder. 10- 20 mg/L ara sı dü -
zey ler çok yük sek ris ki gös ter mek le bir lik te, 20
mg/L üze rin de ki dü zey le rin akut sis te mik inf la -
ma tu ar ya nıt ola rak de ğer len di ri le rek risk he sa -
bı nın dı şın da bı ra kıl ma sı ge rek mek te dir.

Ak tif in fek si yon ve inf la mas yo nu be lir le mek
üze re CRP öl çüm le ri çok uzun za man dan be ri ya -
pıl mak ta dır. Bu ko nu da kul la nı lan se mi kan ti ta tif
öl çüm yön tem le ri çok has sas de ğil dir ve 3- 8 mg/L
dü zey le rin den da ha aşa ğı de ğer le ri ne ga tif ola rak
gös te rir ler, do la yı sıy la kar di yo vas kü ler risk be lir -
le me si ama cıy la kul la nı la maz lar. Bu gün kul la nı -
lan kan ti ta tif öl çüm yön tem le ri ise 0.3 mg/L
dü ze yi ne ka dar inen has sa si yet le öl çüm ya pa bil -
mek te ve bu na yük sek du yar lı lık ta CRP (HsCRP)
adı da ve ril mek te dir. Akut inf la mas yon CRP dü -
zey le ri ni 100 ka ta ka dar art tı ra bil di ğin den, 10
mg/L al tın da ki de ğer ler de tek öl çüm le ye tin mek
müm kün ola bi lir, 10 mg/L üze rin de ki dü zey ler de
ise iki haf ta son ra ya pı la cak ikin ci öl çüm akut faz
re ak si yo nu ol ma ola sı lı ğı nı or ta dan kal dır ma ama -
cı nı ta şır. Her iki öl çü mün de 10 mg/L üze rin de ol-
 ma sı du ru mun da inf la mas yon kay na ğı ola bi le cek
inf la ma tu ar bar sak has ta lı ğı, ro ma to id ar trit, en-
 do kar dit ve ben ze ri ne den le rin ekar te edil me si ge -
re ke cek tir. CRP sir ka di yen de ği şik lik gös ter mez ve
ye mek ten et ki len mez, do la yı sıy la gü nün her han gi
bir za ma nın da ör nek alı na bi lir, ay rı ca öl çüm için
plaz ma ve ya se ru mun her iki si de kul la nı la bi lir.
So nuç ola rak, kan ti ta tif CRP öl çüm le ri risk tes pi ti
açı sın dan son de re ce sta bil, ge çer li ve ya rar lı bir
yön tem dir ve bu ne den le CRP öl çü mü nün stan-
 dart risk sap ta ma yön tem le ri ara sın da ru tin ola rak
kul la nıl ma sı şid det le tav si ye edil mek te dir.

Ma li yet-Ya rar Ko nu su

Ko ro ner kalp has ta lı ğı nın iş gü cü kay bı na yol aç-
 ma sı ve te da vi gi der le ri ba kı mın dan top lu ma ma -
li ye ti çok yük sek tir. Bu ne den le top lum sağ lı ğı
açı sın dan en akıl lı ca yak la şım, kuş ku suz ko ro ner
kalp has ta lı ğı nın ön len me si yo lu ile bu ma li ye tin
dü şü rül me si dir. Ko ro ner kalp has ta lı ğı nın ge liş -
me si ne yo laç tı ğı bi li nen si ga ra, hi per tan si yon, hi -
per ko les te ro lo mi, ha re ket siz bir ya şan tı gi bi
baş lı ca et ken le rin, top lu ma yö ne lik eği tim ve pro -
pa gan da fa ali yet le ri ile azal tıl ma sı ge re kir. Ko ro -
ner kalp has ta lı ğı için yük sek risk ta şı yan gru bun
be lir len me si ve te da vi si ne yö ne lik kli nik yak la -
şım, bu nu ta mam la yı cı ol mak la bir lik te pa ha lı dır.
Özel lik le ko les te rol dü şü rü cü ilaç lar la te da vi nin
ya şam bo yu sü re ce ği dik ka te alın dı ğın da, pa ha lı -
ya mal ola ca ğı açık tır. Bu ne den le ilaç te da vi si nin
ma li yet ve rim li li ği için 3 has ta sı nı fı ay rı la bi lir:

Ge le cek te ko ro ner kalp has ta lı ğı olay la rı bek-
 len ti si ve ya kın dö nem de mor ta li te ris ki en yük sek
olan ki şi ler, ko ro ner kalp has ta lı ğı ke sin olan has ta-
 lar dır; sağ lık ya ra rı sağ la mak ta en dü şük ma li yet
bu has ta gru bun da dır, ya ni ilaç te da vi si ile sağ la -
nan ya rar, ilaç ma li ye ti nin çok üs tün de dir. 

Bir den faz la risk fak tö rü ta şı yan ve ya ile ri de -
re ce de yük sek ko les te rol dü zey li ki şi ler, bun lar da
da ya kın ge le cek te ko ro ner kalp has ta lı ğı ge liş me
ris ki yük sek tir. Te da vi nin ma li ye ti ve sağ la na cak
sağ lık ya ra rı or ta da dır. 

Baş ka risk fak tö rü bu lun dur mak sı zın kan da
ko les te ro lü ha fif de re ce de yük sek olan ki şi ler: Bu
grub ta sağ lık ya ra rı sağ la mak ta ma li yet en yük-
 sek tir.

Bu bul gu lar, ilaç te da vi si nin ön ce lik le ko ro ner
kalp has ta lı ğı için yük sek risk li has ta la ra uy gu -
lan ma sı ge rek ti ği ni, dü şük risk gru bun da ki hi -
per ko les te ro le mi li has ta la rın ise, da ha sa kın ca sız
ve da ha az pa ha lı olan di yet ve fi zik ak ti vi te ile
te da vi edil me le ri nin uy gun ol du ğu na iliş kin kav -
ra mı des tek le mek te dir. Bu ge nel il ke le rin ya nı sı -
ra bi rey le re en uy gun te da vi nin se çil me si için
kli nik mu ha ke me ye baş vu rul ma lı dır.
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LDL-Kolesterol Yüksekliği

Serum LDL kolesterol düzeyi ile koroner kalp has-
talığı arasındaki doğrudan ilişkiyi gösteren bol mik-
tarda kanıt vardır. Bu durum gerek çeşitli toplum
içi taramalarda, gerekse çeşitli toplumlararası çalış-
malarda gösterilmiştir. Buna göre, yüksek oranda
kolesterol ve doymuş yağ tüketen toplumlarda LDL
kolesterol seviyesi ve koroner kalp hastalığı sıklığı
fazla olmaktadır. LDL kolesterol düzeyinin genel-
de oldukça düşük olduğu Japonya ve Çin gibi ül-
kelerde diğer bilinen risk faktörlerinini varlığında
bile koroner kalp hastalığı sıklığı oldukça düşüktür.
Buna karşılık, yapılan göç çalışmaları göstermiştir
ki, kolesterol düzeylerinin düşük olduğu bir ülke-
den bu seviyelerin yüksek olduğu bir ülkeye göç
eden insanlarda bir kuşak sonra, hem kolesterol dü-
zeyleri ve hem de koroner kalp hastalığı sıklığı ye-
ni göç edilen ülke ile aynı düzeye ulaşmaktadır.

Diğer risk faktörlerinden hiçbirinin bulunma-
dığı durumlarda bile sadece LDL kolesterol yük-
sekliği koroner kalp hastalığına yol açabilir. Bu
konudaki en çarpıcı örneklerden biri homozigot
ailevi hiperkolesterolemisi bulunan çocuklardır.
Oldukça nadir rastlanan bu genetik bozuklukta
kandaki LDL’yi bağlayan LDL reseptörlerinin
mutlak eksikliği vardır. Sonuçta kan kolesterol
düzeyleri belirgin olarak artar ve artan ön planda
LDL kolesteroldür. Bu hastalarda LDL kolesterol
düzeyleri genellikle 500-1.000 mg kadardır ve bu
kişiler genellikle 20 yaşına erişemeden ağır koro-
ner kalp hastalığı nedeniyle kaybedilirler. Hete-
rozigot ailevi hiperkolesterolemi daha sıktır ve bu
kişilerde LDL reseptör sayısı yarı yarıya azalmış-
tır. Bu hastalarda genellikle 30-40 yaşlarında ko-
roner kalp hastalığı ortaya çıkar. Ailevi defektif
B- 100 hastalığında da ön planda LDL artışı ile ka-
rakterize hiperkolesterolemi mevcuttur ve bu ki-
şilerde de erken koroner arter hastalığı görülür.

HDL Kolesterol Düzeyleri

Düşük HDL kolesterol seviyelerinin koroner kalp
hastalığı için önemli bir risk faktörü olduğunu gös-

teren pekçok epidemiyolojik veri vardır. Bunun
mekanizması kesin olarak bilinmemekle birlikte,
HDL tarafından köpük hücreleri de dahil olmak
üzere dokudaki kolesterolün karaciğere geri taşın-
ması olduğu düşünülmektedir. Deney hayvanla-
rındaki çalışmalarda ve genetik olarak defektif
HDL veya apolipoproteinleri olan hastalarda HDL
kolesterolün koruyucu etkisi gösterilmiştir.

Epidemiyolojik veriler HDL seviyelerinin ko-
roner kalp hastalığı sıklığı ile tersine korelasyon ol-
duğunu göstermektedir. Ortalama 1 mg/dl HDL
kolesterol düşmesi koroner kalp hastalığı riskini %
2-3 arttırmaktadır. ATP III raporuna göre 40 mg/dl
altındaki değerler düşük kabul edilmekte; 60
mg/dl’nin üzerindeki seviyeler ise iskemik kalp
hastalığından koruyucudur ve negatif risk faktörü
olarak kabul edilmektedir. Düşük HDL düzeyleri-
ne yol açan pek çok faktör mevcuttur. Bunlar ara-
sında çoğu hastada genetik faktörler önem taşır.
Edinsel nedenler arasında yaşam tarzı yani sigara
alışkanlığı, egzersiz eksikliği ve şişmanlığa yol
açan aşırı kalori alımı büyük yer tutar. Bunların ya-
nısıra beta-blokerler, anabolik steroidler ve proges-
tasyonel ajanlar gibi ilaçlar HDL kolesterolü
düşürür. HDL kolesterol ve trigliserid seviyeleri
arasında orta derecede güçlü tersine korelasyon
vardır ve çeşitli hipertrigliseridemik tablolara dü-
şük HDL kolesterol de eşlik eder.

HDL-kolesterol ile iskemik kalp hastalığı ara-
sındaki ilişki belirgin olmakla birlikte; HDL ko-
lesterolün farmakolojik girişimlerle yükseltilmesi
ile iskemik kalp hastalığı sıklığında veya kardi-
yovasküler olay riskinde bir azalma sağlanama-
mıştır. Konuyla ilgili son yıllarda yapılan birkaç
çalışma –muhtemelen ilaçların diğer olumsuz et-
kileri ve bilinmeyen diğer faktörlerin etkisi ile-
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Diğer yandan gü-
venilir bir ilaç olan nikotinik asid HDL-kolestero-
lü yükseltmekle birlikte hayat kalitesini bozan
belirgin yan etkileri (flushing, kaşıntı, ürtiker vs)
bu ilacın yaygın kullanımını sınırlamaktadır.
Ayrıca fibratlar, statinler ve hatta safra asidi bağ-
layıcı reçinelerin hafif de olsa HDL yükseltici et-
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kisi vardır. Dolayısıyla, HDL kolesterolü yüksel-
ten non-farmakolojik tedbirler önem kazanmak-
tadır. Yağ miktarı düşük diyet, uygun kiloya
ulaşılması, sigaranın bırakılması ve düzenli egz-
ersizin HDL-kolesterolü belirgin olarak yükselt-
tiği bilinmektedir.

Çeşitli çalışmalarda total kolesterol/HDL ko-
lesterol oranının (veya LDL/HDL oranının) koro-
ner kalp hastalığına bağlı olaylar için güçlü bir
gösterge olduğunu göstermiştir. Ancak, bu oran
riskin belirlenmesi için gözönünde tutulmalı, te-
davi için ise spesifik hedefler seçilmelidir.

Trigliseridler

Önceki çalışmalar yüksek serum trigliserid dü-
zeylerinin (kolesterolün aksine) iskemik kalp has-
talığı için bağımsız risk faktörü olmadığını ifade
etmekle beraber; son zamanlarda yapılan pros-
pektif çalışmaların meta-analizi hipertrigliseride-
minin de bağımsız risk faktörü olabileceğine
işaret etmektedir. Diğer taraftan, trigliserid yük-
sekliği genellikle HDL-kolesterol düşüklüğü ile
birliktedir ve bu tür bir lipid profili iskemik kalp
hastalığı için ciddi risk teşkil eder. Bu kombinas-
yona diabetik hastalarda sıklıkla rastlanır.

Açlık plazmasında trigliseridlerin çoğu kara-
ciğer kaynaklı VLDL ile taşınır. Ancak yemekten
sonra, barsak kaynaklı şilomikronlara bağlı ola-
rak taşınan diyetteki trigliseridler de buna ekle-
nir. Bu trigliseridlerin katabolizması sonucunda
artık (remnant) partiküller ortaya çıkar ve temel-
de bunların aterojenik olduğuna inanılır. Ancak
VLDL ve şilomikronların aterojenik potansiyeli
düşüktür. Sorunu yaratan, VLDL metabolizması
sırasında ortaya çıkan, kolesterolden zengin, kü-
çük VLDL partikülleridir. Bazen bunlar orta
yoğunlukta lipoproteinler-IDL olarak da adlandı-
rılırlar. Bu durum en tipik olarak ailevi disbetali-
poproteinemi ve ailevi kombine hiperlipidemide
görülür.

Trigliserid seviyelerinden ziyade postprandi-
yal trigliserid düzeyleri ile daha yakından ilişkili
olduğunu göstermiştir.

Trigliserid düzeyleri genelde şu şekilde sınıf-
landırılır: normal (< 200 mg/dl), sınırda yüksek
(200-400 mg/dl), yüksek (400-1000 mg/dl) ve çok
yüksek (1000 mg/dl’den fazla). Sınırda yüksek ve
yüksek trigliseridleri bulunan hastalar, koroner
kalp hastalığı riskini yükselten diğer dislipidemi-
lerle (örneğin familyal kombine hiperlipidemi ve
diabetik dislipidemi) birlikte olabilir. Çok yüksek
trigliserid düzeyi olan hastalar (> 1000 mg/dl) ise,
akut pankreatit riski altındadırlar.

Yüksek trigliserid düzeyine sahip her hastaya
önce ilaçsız tedavi prensipleri (diyet, kilo fazlalı-
ğı olanlarda zayıflama, alkol kısıtlaması, daha
fazla fizik aktivite) önerilmelidir. Trigliserid sevi-

yesi yüksek HDL-kolestrolü düşük diabetik has-
talara statin tedavisi ile LDL hedefine ulaşıldık-
tan sonra, fibrik asit türevi (fenofibrat) ilaçların
dikkatli bir şekilde ilave edilmesinin kardiyovas-
küler riski azalttığı bildirilmiştir.

Ailevi kombine hiperlipidemi gibi aterojen
dislipidemilerle birlikte hipertrigliseridemi oldu-
ğunda ilaç tedavisi gerekebilir. İlaç tedavisinde,
trigliserid seviyesini etkili bir şekilde düşürecek
ilaçlardan biri (nikotinik asit, fibratlar, balık yağı
içeren kapsüller gibi) seçilmelidir. Çok yüksek
trigliserid düzeyi olan hastalarda, akut pankre-
atitten korunmak için de ilaç tedavisi uygundur.
Eğer ilaçsız tedavi ile trigliserid düzeyi düşmü-
yorsa ve birlikte HDL-kolesterol düzeyi düşük
kalıyorsa, yine ilaç tedavisine başvurmak gerekir.

Hipertrigliseridemik kişilerde trigliserid dü-
zeylerini düşürmenin koroner kalp hastalığı riski-
ni azalttığını gösteren bir klinik çalışma da
mevcut değildir.

Lipoprotein

(a): Erken 1970’lerden itibaren çeşitli çalışmalarla
yüksek Lp(a) düzeyleri ile koroner kalp hastalı-
ğının da içinde bulunduğu aterosklerotik bozuk-
luklar arasındaki ilişki gösterilmiştir. Tüm bu
gelişmelere karşılık, Lp(a)’nın ateroskleroz geli-
şiminde oynadığı rol hala belli değildir. Bundan
daha da öte, Lp(a)’nın görev aldığı herhangi bir
fizyolojik fonksiyon da gösterilememiştir. Yine
de, yapılmış olan çeşitli vaka kontrollü çalışma-
larda koroner arter hastalığı ile yüksek Lp(a) dü-
zeyleri arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir.
Ancak, gerek Lp(a) ölçüm yöntemlerinin standar-
dizasyonu konusundaki güçlükler, gerekse ge-
rekse yapılmış epidemiyolojik çalışmalardaki
sonuçların çelişkili olması nedeniyle rutin olarak
Lp (a) ölçümünü önermek için henüz zaman erk-
endir. Ancak, kendisinde veya aile anamnezinde
koroner kalp hastalığı olanlarda LDL düzeyleri-
nin de yüksek olması durumunda Lp (a) ölçümü
yapılabilir. Pratik uygulamada Lp(a) düzeyleri
üzerine etkisi gösterilmiş olan iki tedavi aracı ni-
asin ve östrojenlerdir. Bundan daha önemli bir
nokta ise Lp(a) düzeylerinin düşürülmesinin kli-
nikte bir yararının olduğu yönünde herhangi bir
kanıt bulunmamasıdır. Muhtelif çalışmalarda
yüksek Lp(a)nın aterojenik etkisinin LDL düzey-
lerinin düşmesiyle ortadan kalktığı gösterilmiş ol-
duğu için, LDL düzeyi zaten düşük olan kişilerde
Lp(a) ölçümünün pratik yararı yoktur. LDL dü-
zeyi yüksek olan kişilerde Lp(a) düzeyleri de yok-
sa tercih edilecek kolesterol düşürücü ajan niasin
olabilir, ancak Lp(a) üzerine yoğunlaşmaktan çok
diğer risk faktörlerinin ortadan kaldırılması kli-
nik açıdan daha büyük önem taşır.
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AAttee  rroosskk  llee  rroozz  ddaann  KKoo  rruunn  mmaa  vvee
KKaarr  ddii  yyoo  vvaass  kküü  lleerr  HHaass  ttaa  llııkk  RRiiss  kkii  nniinn
AAzzaall  ttııll  mmaa  ssıı

He ki me Dü şen Gö rev

Ko ro ner kalp has ta lı ğın dan  ko run ma da, he kim -
ler her ne ka dar ge le nek sel ola rak yük sek risk
stra te ji si ve ikin cil ko run ma ya iliş kin bi rey sel ba -
kım için de ne yim li ise ler de, on la rın ro lü, top lu -
ma yö ne lik ko ru yu cu  an lam da yak la şım ve
eği tim için de ha ya ti dir. Tıp ve sağ lık ba kı mı
alan la rın da uz man ve ön der ola rak he kim ler, sağ -
lık ge liş ti ri ci po li ti ka lar üze rin de olum lu et ki ya-
 pa bi lir ler. Has ta la rı ve ai le bi rey le ri ile ile ti şim
yo luy la, sağ lık lı ki şi sel ör nek ol ma nın dı şın da,
he kim le rin ka mu oyu uya nık lı ğı nı art tır ma da ve
sağ lık ko nu la rın da tu tum ve dav ra nış la rı de ğiş -
tir me de oy na ya cak la rı önem li rol le ri var dır. Bu
nok ta lar gö zö nün de bu lun du ru la rak aşa ğı da ki
öne ri ler ha zır lan mış tır.

Hi per ko les te ro le mi Te da vi sin de
Ge nel Pren sip ler

Hi per ko les te ro lo mi te da vi si ko ro ner kalp has ta lı -
ğı risk du ru mu nun de ğer len di ril me si ne gö re ya -
pıl ma lı dır. Risk dü zey le ri ve te da vi he def le ri hem
to tal ko les te rol, hem de LDL-ko les te rol ola rak ve -
ril miş tir. Bu nun ne de ni şu dur: LDL’ nin en faz la
ate ro jen olan li pop ro te in ol du ğu ka bul edil mek -
te dir ve te da vi de te mel alın ma sı öne ri lir. An cak,
özel lik le di yet te da vi si sü re sin ce has ta lar to tal ko-
 les te rol dü zey le ri ne gö re ta kip edi le bi lir ler. To tal
ko les te ro le gö re ta kip, hem ek mas raf tan ka çın -
ma sağ lar, hem de LDL-ko les te rol öl çü mü im ka -
nı nın kı sıt lı ol du ğu du rum lar da gös ter ge
oluş tu rur. Yük sek HDL-ko les te rol (>60 mg/dl)
dü ze yi, bir risk fak tö rü nün olum suz et ki si ni or-
 ta dan kal dır mak ta dır. Bu ne den le risk grup la rı -
nın be lir len me sin de bu dik ka te alın ma lı dır. 

Dü şük Dan si te li Li pop ro te in (LDL)
Ko les te rol Yük sek li ği

Ate rosk le roz ile iliş ki si en iyi be lir le nen risk fak-
 tö rü se rum ko les te rol se vi ye si dir. Hi per li pi de mi
ile il gi li ilk ça lış ma lar to tal ko les te rol se vi ye sin de
% 10 azal ma sağ lan ma sı nın is ke mik kalp has ta lı -
ğı mor ta li te si ni % 15 ve to tal mor ta li te yi % 11
azalt tı ğı nı gös ter miş tir. Son 20 yıl da ya pı lan çok
sa yı da ki araş tır ma nın so nuç la rı bir lik te de ğer -
len di ril di ğin de; aşa ğı da ki yak la şım ve ka na at le -
re ula şıl dı ğı gö rül mek te dir:

• Hi per ko les te ro le mi te da vi sin de te mel he def
LDL-ko les te ro lü dü şür mek tir

• Da ha ön ce is ke mik kalp has ta lı ğı bu lun ma yan
ki şi ler de LDL-ko les te ro lün % 20 ila % 60 dü -

şü rül me si ile beş yıl lık bir za man di li min de fa -
tal ve fa tal ol ma yan ko ro ner olay lar da üç te bir
ora nın da azal ma sağ lan mak ta dır (pri mer ko-
 run ma). Se kon der ko run ma da te da vi den bek-
 le nen fay da da ha yük sek se vi ye de dir.

• Hi per ko les te ro le mi te da vi sin de mor ta li te ve
mor bi di te yi azalt tı ğı gös te ri len baş lı ca ilaç gru -
bu sta tin ler dir. Çok sa yı da ça lış ma da sta tin le -
rin nis pe ten iyi to le re edil dik le ri gö rül müş tür. 

Hi per li pi de mi te da vi si ile il gi li ha len yü rür -
lük te olan “E riş kin Te da vi Pa ne li II I” (“A dult Tre -
at ment Pa ne l” ATP II I)’ün te da vi öne ri le ri Tab lo
32-1’de gö rül mek te dir.

Çok Yük sek Risk Al tın da Olan Grup: Akut ko-
 ro ner sen drom ve ya kro nik is ke mik kalp has ta lı -
ğı ile bir lik te di abe tes mel li tus ve ya mul tipl
kar di yo vas kü ler kalp has ta lı ğı bu lu nan lar bu
gru ba gir mek te dir. Bu has ta lar da he def LDL dü -
ze yi 70 mg/dl’ nin al tın da olup he men ya şam tar -
zı dü zel til me si ile bir lik te sta tin gru bu ilaç lar
baş lan ma lı dır.

Yük sek Risk Al tın da Olan Grup: Ko ro ner kalp
has ta lı ğı ve ya di ğer ate rosk le ro tik da mar has ta lı ğı
(trom bo tik felç, ge çi ci is ke mik atak, pe ri fe rik tı ka -
yı cı da mar has ta lı ğı) de li li mev cut olan lar dır. On
yıl içe ri sin de kar di yo vas kü ler has ta lık ge liş me
riski % 20’in üze rin de dir. Bun lar dan da ha son ra ki
ye ni olay la rı, has ta lı ğın iler le me si ni ve komp li kas -
yon la rı nı ön le mek ba kı mın dan (ikin cil ön le me) yo -
ğun bir te da vi ge rek li dir. Özel lik le ko ro ner ar ter
“by pas s” cer ra hi si ve di ğer da mar lar da ate rosk le -
ro zun iler le me si ni ön le mek için çok ag re sif bir po -
li ti ka iz len me li dir. Bu grup ta te da vi de he def,
LDL-ko les te rol dü ze yi ni 100 mg/dl al tı na in dir -
mek tir. Bu grup has ta lar da LDL-ko les te rol dü ze -
yi nin 70/dl al tı na in me si da ha çok ar zu la nır. Bu
has ta lar “Ba sa mak-2 di ye t” e alın ma lı, he def ko les -
te rol dü ze yi di yet le el de edi le mi yor sa te da vi ye ilaç
da ek len me li dir. Bu has ta lar da di yet te da vi si çok
önem li dir, an cak ilaç te da vi si ne baş la ma dan ön ce
di yet so nuç la rı nı gör mek için ta nı nan gö re ce li ola -
rak kı sa (2-3 ay) tu tu la bi lir. Kli nik ça lış ma lar açık -
ça gös ter mek te dir ki, se rum ko les te ro lü nün
dü şü rül me si, ko ro ner kalp has ta lı ğı ta nım lan mış
has ta lar da ko ro ner kalp has ta lı ğı na bağ lı mor bi di -
te ve mor ta li te yi dü şür mek te dir. Ay rı ca el de ki ça -
lış ma so nuç la rı nın bir lik te de ğer len di ril me sin den
or ta ya çı kan eği lim bu has ta lar da to tal mor ta li te -
nin de azal dı ğı yö nün de dir. 

Or ta-Yük sek Risk Al tın da Olan Grup: Ko ro ner
kalp has ta lı ğı or ta ya çık ma mış bir bi rey de yük-
 sek ko les te rol dü ze yi ile bir lik te 2 ve ya da ha faz -
la risk fak tö rü nün bu lun du ğu grup tur. On yıl
içe ri sin de kar di yo vas kü ler has ta lık ge liş me ris ki
% 10-20 ara sın da dır. Ya şın da bir risk fak tö rü ol -



LDL-Kolesterol seviyesi

Hedef Yaşam Tarzının İlaç tedavisini
Risk grupları Düzenlenmesi başlat

Çok yüksek
- Akut koroner sendrom veya <70 mg/dl >70 mg/dl >70 mg/dl
- Kronik iskemik kalp hastalığı+D. mellitus veya
- Multipl risk faktörlerinin bulunması&

Yüksek <100 mg/dl >100 mg/dl >100 mg/dl
- İskemik kalp hastalığı veya iskemik kalp hastalığı <70 mg/dl
eşdeğerlerinin bulunması** (10 yıllık risk>%20)*

- LDL<100 mg/dl ise <70 mg/dl

Orta-yüksek risk
- Risk faktörü> 2 (10 yıllık risk %10-20)* <100 mg/dl >130 mg/dl >130 mg/dl

Orta risk
- Risk faktörü> 2 (10 yıllık risk < %10)* <130 mg/dl >130 mg/dl >160 mg/dl

Düşük risk
- Risk faktörü 0-1 <160 mg/dl >160 mg/dl >190 mg/dl

(160-189 mg/dl; 
İlaç opsiyonu düşün)

*:Risk faktörleri: Sigara, hipertansiyon (arter basıncı >140/90 mmHg veya antihipertansif tedavi görmek), düşük HDL (<40 mg/dl),
ailede erken iskemik kalp hastalığı  hikayesi ((Erkek>45, Kadın>55 yaş) ve yaş (Erkek >45, Kadın >55). Risk Hesabı Framingham
çalışmasına göredir (www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol)

**: İskemik kalp hastalığı eşdeğerleri: Periferik arter hastalığı, karotis arter hastalığı (karotis kaynaklı geçici iskemik atak veya
inme veya karotiste >%50 darlık), abdominal aort anevrizması, diabet veya 10 yıllık riski >%20 yapan multipl risk faktörü

Tablo 32-1. Hiperkolesterolemi Tedavisine Yaklaşım (ATP-III)

du ğu unu tul ma ma lı dır. Bu grup ta he def, to tal
ko les te rol dü ze yi ni 200 mg/dl, LDL ko les te rol dü -
ze yi ni 100 mg/dl al tı na in dir mek tir (bi rin cil ön le -
me). Bu amaç la 3-6 ay lık di yet (Ba sa mak-1,
Ba sa mak-2), LDL-ko les te rol dü ze yi 130 mg/dl’ nin
üze rin de ise he men ilaç kul la nı lır. 

Or ta Risk Al tın da Olan Grup: Ko ro ner kalp has -
ta lı ğı or ta ya çık ma mış bu bi rey ler de de yük sek
ko les te rol dü ze yi ile bir lik te 2 ve ya da ha faz la risk
fak tö rü var dır,  an cak Fra ming ham ska la sı na gö -
re on yıl içer sin de kar di yo vas kü ler has ta lık ge liş -
me ris ki % 10’un al tın da dır.  Bu grup ta he def,
to tal ko les te rol dü ze yi ni 200 mg/dl, LDL ko les te -
rol dü ze yi ni 130 mg/dl al tı na in dir mek tir (bi rin cil
ön le me). Bu amaç la 3-6 ay lık di yet (Ba sa mak-1,
Ba sa mak-2), LDL-ko les te rol dü ze yi 160 mg/dl’ nin
üze rin de ise he men ilaç kul la nı lır. 

Dü şük Risk Al tın da Olan Grup: Ko les te rol dü -
ze yi ha fif-or ta de re ce yük sek ol mak la bir lik te,
top lam ko ro ner kalp has ta lı ğı risk fak tö rü sa yı sı
2’nin al tın da olan grup tur. Bun lar da he def, to tal
ko les te rol dü ze yi ni 240 mg/dl, LDL-ko les te rol
dü ze yi ni 160 mg/dl al tı na in dir mek tir. Bu grup ta
te da vi de ge nel ola rak sa de ce di yet ye ter li dir. An -
cak, top lam risk fak tö rü sa yı sı 2’nin al tın da ol du -
ğu hal de, ko les te rol dü ze yi çok yük sek se (to tal
ko les te rol 300 mg/dl  ve üze ri, LDL-ko les te rol 190
mg/dl ve üze ri) ve di yet le düş mü yor sa, ilaç te da -
vi si ne baş lan ma lı dır. 

Hi per ko les te ro le mi is ke mik kalp has ta lı ğı için
cid di bir risk fak tö rü ol mak la bir lik te; di ğer risk
fak tör le ri gi bi hi per li pi de mi de to tal risk pro fi li
çer çe ve sin de için de dü şü nül me li; di ğer risk fak-
 tör le ri ih mal edil me me li dir. Akut ko ro ner sen -
dro ma ma ruz ka lan has ta la rın ya rı sı na ya kı nın da
ko les te rol se vi ye le ri nin nor mal sı nır lar da ol ma sı
bu te zi des tek ler ni te lik te dir.

Bi rin cil ön le me de ağır lık di yet te da vi sin de ol-
 ma lı dır. Di yet te da vi si ne alı nan lar (Ba sa mak-1,
Ba sa mak-2) 1-1.5 ay ve 3 ay son ra tek rar de ğer -
len di ril me li dir. İs te ni len ko les te rol dü ze yi el de
edil miş se, ilk se ne her 3 ay da bir, son ra ki se ne -
ler de de her 6 ay da bir ko les te rol dü zey le ri tek -
rar la nır. Bi rin cil ön le me de ilaç te da vi si ne
baş la ma dan ön ce, yo ğun bir şe kil de, ön ce Ba sa -
mak-1, düş mü yor sa Ba sa mak-2 tar zın da 6 ay lık
bir di yet te da vi de nen me li dir. HDL-ko les te rol
dü zey le ri dü şük olan lar da te da vi ilaç-dı şı yak la -
şım ağır lık lı ol ma lı dır: za yıf la ma, si ga ra nın bı ra -
kıl ma sı, fi zik ak ti vi te nin art tı rıl ma sı gi bi. 

Bi rin cil Ön le me de İz le me ve Te da vi

To tal ko les te rol dü ze yi 200 mg/dl al tın da, LDL-
ko les te rol 130 mg/dl al tın da, HDL-ko les te rol dü -
ze yi 35 mg/dl üze rin de olan lar da (ide al dü zey): 

- Beş se ne de bir to tal ko les te rol, HDL-ko les te -
rol, trig li se rid dü zey le ri nin öl çül me si 

- Sağ lık lı bes len me eği ti mi, ide al vü cut ağır lı ğı -
nın mu ha fa za edil me si 
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- Fi zik ak ti vi te yi yük sek tut mak, spor yap ma ya
teş vik 

- Li pid dı şı risk fak tör le ri var sa bun la rın kon-
 trol al tı na alın ma sı 

To tal ko les te rol dü ze yi 200-239 mg/dl, LDL-ko -
les te rol dü ze yi 130-159 mg/dl, HDL-ko les te rol dü -
ze yi 35 mg/dl üze rin de ve li pid dı şı risk fak tö rü
sa yı sı 2’den az  ise: 

- Di yet ve ril me si (Ba sa mak-1)
- Fi zik ak ti vi te nin art tı rıl ma sı 
- Za yıf lat ma 
- Di ğer risk fak tör le ri nin kon trol al tı na alın ması
- Bir se ne son ra ki şi nin tek rar de ğer len di ril me si 

To tal ko les te rol dü ze yi 200-239 mg/dl, LDL-
ko les te rol dü ze yi 130-159 mg/dl, HDL-ko les te rol
dü ze yi 35 mg/dl al tın da, ya da 2 ve ya da ha faz la
risk fak tö rü var sa: 

- Tam bir anam nez, fi zik mu aye ne, EKG ve ge -
rek li di ğer la bo ra tu ar in ce le me le ri 

- Di yet (Ba sa mak-1, ge re kir se Ba sa mak-2) 
- Di yet le LDL-ko les te rol dü ze yi 130 mg/dl al tı -

na düş mü yor sa, ya şın, cin si ye tin ve ko ro ner
kalp has ta lı ğı risk fak tör le ri nin de ğer len di ril -
me si ya pı la rak ilaç te da vi si nin ge re kip ge rek -
me ye ce ği nin ka rar laş tı rıl ma sı 

To tal ko les te rol dü ze yi 240 mg/dl ve üze ri,
LDL-ko les te rol dü ze yi 160 mg/dl ve  üze rin de, di -
ğer risk fak tö rü sa yı sı 2’den az ise: 

- Tam bir anam nez, fi zik mu aye ne, EKG ve di ğer
la bo ra tu ar in ce le me le ri 

- Di yet (Ba sa mak-1, ge re kir se Ba sa mak-2) 
- To tal ko les te rol dü ze yi çok yük sek se (>300

mg/dl), ve ya LDL-ko les te rol dü ze yi çok yük sek -
se (≥190 mg/dl), di yet le bir lik te ilaç te da vi si ve -
ri le bi lir (di ye tin ba şa rı sız kal dı ğı du rum lar da)

To tal ko les te rol dü ze yi 240 mg/dl ve üze ri,
LDL-ko les te rol dü ze yi 160 mg/dl ve üze rin de, di -
ğer risk fak tö rü sa yı sı 2 ve ya da ha faz la ise:

- Tam bir anam nez, fi zik mu aye ne, EKG ve di ğer
la bo ra tu ar in ce le me le ri

- Di yet (Ba sa mak-2) 
- Di yet le ko les te rol düş mü yor sa ilaç te da vi si

Di yet

Di yet te ki Yağ lar: Ge nel ola rak dü zen li ola rak di -
yet le alı nan 100 mg ko les te ro lün plaz ma ko les te -
rol dü ze yi ni 2-2.5 mg/dl art tır dı ğı bi lin mek te dir.
Bu et ki nin bü yük ol ma ma sı na kar şı lık, doy muş
yağ lar dan zen gin bes len me ko les te ro lü bü yük öl -
çü de art tı rır. Ni te kim, top lum sal bes len me alış kan-
 lık la rı bü yük öl çü de doy muş yağ içe ren
top lum lar da hem plaz ma ko les te rol dü zey le ri nin,
hem de ate rosk le ro tik has ta lık la rın sık gö rül dü ğü

bi lin mek te dir. Yağ dan son de re ce zen gin bes len -
me le ri ne kar şı lık, tü ket tik le ri yağ bü yük öl çü de
ba lık ya ğı olan Es ki mo la r’ da ko les te rol dü zey le ri
ve kalp has ta lık la rı nın sık lı ğı son de re ce dü şük tür.
Yer le şik ya şa ma ge çip ba tı lı bes len me alış kan lık la -
rı nı be nim se yen Es ki mo lar da ise bu du rum ter si ne
dön mek te dir. Ben zer şe kil de yağ la rı, özel lik le de
doy muş yağ la rı son de re ce az tü ke ten Ja pon lar da
da ko les te rol dü zey le ri nin ve ate rosk le ro tik kalp
has ta lık la rı nın dü şük ol du ğu gö rül mek te, an cak
Bir le şik Ame ri ka ’da ya şa yan Ja pon lar da kalp has -
ta lık la rı ve ko les te rol dü zey le ri nin ge nel Ame ri kan
top lu mun dan fark lı ol ma ma sı çev re ko şul la rı nın
öne mi ni vur gu la mak ta dır.

Bu ko nu da ya pıl mış en il ginç araş tır ma lar dan
bi ri, dört fark lı tip di ye tin kar şı laş tır ma sı tar zın -
da ki bir ça lış ma dır. Bu ça lış ma da uy gu la nan di -
yet ler sı ra sıy la çok lu doy ma mış yağ lar dan zen gin
ve 250 mg ve 800 mg ko les te rol içe ren iki di yet le,
doy muş yağ lar dan zen gin ve yi ne 250 mg ve 800
mg ko les te rol içe ren iki di yet tir. So nuç ta, di yet te ki
ko les te rol mik ta rı nın plaz ma ko les te ro lü nü pek az
et ki le di ği, an cak doy muş yağ lar dan zen gin di yet -
le rin içer dik le ri ko les te rol mik ta rı na bağ lı ol mak -
sı zın plaz ma ko les te ro lü nü çok lu doy ma mış
yağ lar dan zen gin di yet le re oran la yak la şık üç kat
da ha faz la art tır dık la rı göz len miş tir.

Ben zer şe kil de, mar ga rin le rin ni te li ği de önem-
 li dir. Kla sik mar ga rin ler ve özel lik le kı zart ma ya -
ğı ve ya pas ta cı lık mal ze me si ola rak kul la nı lan
en düs tri yel mar ga rin ler plaz ma ko les te ro lü nü sı vı
ve ya çok lu doy ma mış yağ lar dan zen gin mar ga -
rin le re oran la da ha faz la yük sel tir ler. Kı sa ca sı,
ham bur ger ci ye git ti ği niz za man plaz ma ko les te -
ro lü nüz ham bur ge rin köf te sin den da ha zi ya de,
üze rin de ki ma yo nez ve ya nın da ki kı zar mış pa ta -
tes ten et ki le nir. Yi ne ay nı şe kil de, pas ta nın üze -
rin de ki kre ma ke sin lik le için de ki yu mur ta dan
da ha za rar lı dır. Mar ga rin ler de ki so run te mel de
doy muş yağ asit le ri ka dar trans yağ asit le rin den
de kay nak la nır. Trans yağ asit le ri de doy muş yağ -
lar ka dar so run ya rat ma ya aday dır.

Yu ka rı da sa yı lan ne den ler le, ko les te rol dü zey -
le ri yük sek ve/ve ya ate rosk le ro tik has ta lı ğı bu lu -
nan ki şi ler de di ye tin içe ri ği nin yağ lar dan, özel lik le
de doy muş yağ lar dan fa kir ol ma sı nın bü yük öne -
mi var dır. Bu ne den le tüm kı la vuz lar da öne ri len
di yet ler de bu du rum ön pla na çı kar tı lır. Son kı la -
vuz lar da ay rı ca di ye te bit ki sel sta nol ve ste rol le rin
ek len me si nin de ya rar lı ol du ğu be lir til miş tir.

Di ye tin Pro te in İçe ri ği: Di yet te ki sa de ce yağ la rın
de ğil, pro te in le rin de ko les te rol dü zey le ri ve ate -
rosk le roz üze ri ne önem li et ki si var dır. Hay van sal
pro te in ler bit ki sel pro te in ler den da ha ate ro je nik -
tir. Bu du rum pro te in le rin ami no asit kom po zis -
yo nu ile iliş ki li dir. Hay van sal pro te in ler de bol
bu lu nan li zin bu nun baş lı ca ne de ni dir. Ni te kim

347



348

hay van de ney le rin de li zin den zen gin di yet ler le hi -
per ko les te ro le mi ve ate rosk le roz ge liş ti ği göz len -
miş, di ye te ar gi nin ila ve si nin bu du ru mu or ta dan
kal dır dı ğı sap tan mış tır. Ve je ter yen di yet le rin an ti-
ate rosk le ro tik et ki le ri nin en önem li ne de ni nin, bit -
ki sel pro te in ler de bol bu lu nan ar gi nin ol du ğu
dü şü nül mek te dir. Bi lin di ği gi bi ar gi nin ay nı za-
 man da en do tel den sal gı la nan en önem li di rekt va-
 zo di la ta tör ajan olan nit rik ok si tin baş lı ca
subs tra tı dır. Nit rik ok sit sa de ce en önem li di rekt
va zo di la ta tör ol mak la kal maz, ay nı za man da an-
 tip ro li fe ra tif ve an tit rom bo tik et ki de gös te rir.

Di yet te ki Kar bon hid rat lar: Di yet te bu lu nan kar-
 bon hid rat la rın da hem ni te li ği, hem de ni ce li ği
önem li dir. Di yet te ki kar bon hid rat mik ta rı ön ce lik -
le trig li se rid le ri et ki ler. An cak, ni şas ta gi bi komp -
leks kar bon hid rat lar şe ker le re oran la trig li se rid le ri
da ha az et ki ler. Bi lin di ği gi bi yük sek trig li se rid dü -
zey le ri HDL dü şü şü nün en önem li ne den le rin den
ol du ğu gi bi, da ha az oran da ol sa bi le LDL ar tı şı na
da yol açar. Şe ker ler ara sın da da fark lar var dır. Ya -
pı lan ça lış ma lar da suk roz ve frük to zun, glu koz ve
lak to za oran la da ha ate ro je nik ol du ğu bu lun muş -
tur. Ni te kim, ka dın lar da ya pı lan bir ça lış ma di yet -
te ki yağ mik ta rı nın % 35’den % 15’e dü şü rül me si ve
ara da ki ka lo ri far kı nın komp leks kar bon hid rat lar la
ka pa tı la rak top lam ka lo ri nin sa bit kal ma sı du ru -
mun da to tal, LDL ve HDL ko les te ro lün azal dı ğı nı
ve trig li se rid le rin yük sel di ği ni gös ter miş, bu na ka -
lo ri kı sıt la ma sı da ya pı la rak za yıf la ma sağ lan dı -
ğın da LDL’ nin da ha faz la düş tü ğü nü, HDL’ nin
art tı ğı nı ve trig li se rid le rin azal dı ğı nı sap ta mış tır.

Lif Alı mı: Pek tin, psylli um ve gu ar sa kı zı gi bi su da
eri yen lif ler ko les te ro lü dü şü rür ken, buğ day ke pe -
ği gi bi su da eri me yen lif ler ko les te rol üze ri ne et ki -
siz dir. Göz lem sel ça lış ma lar di ye te ek le nen eri yen
lif le rin hi per ko les te ro le mik ki şi ler de ko ro ner kalp
has ta lı ğı ris ki ni azal ta bi le ce ği iz le ni mi ni ver mek te -
dir. Bu ne den le su da eri ye bi len lif le rin di ye te ek-
 len me si hu su su ye ni kı la vuz lar da yer al mak ta dır.
Bi lin di ği gi bi ül ke miz de en bol bu lu nan eri ye bi len
lif olan pek ti nin en önem li kay na ğı ay va dır.

Kar di yo vas kü ler has ta lık lar da di yet te da vi nin
önem li bir par ça sı dır. Bu ne den le, di ye tin pra tik,
ucuz ve ko lay ol ma sın da ya rar var dır. Kı sa sü re li
di yet ler kalp ve da mar has ta lık la rın da hiç bir ya rar
sağ la ma ya ca ğı için, di yet uyu mu nun aza mi öl çü -
de kal ma sı nı sağ la mak ge re kir. Bu nun da baş ko şu -
lu has ta eği ti mi dir. Has ta ya di ye tin ay rın tı la rı
an la tı la rak di yet ile has ta nın ya şam ko şul la rı ara -
sın da bir uyum sağ lan ma lı ve komp li ans da sık ar-
a lık lar la kon trol edil me li dir.

Far ma ko lo jik Te da vi

İlaç te da vi si pa ha lı dır, yan et ki le ri var dır ve uzun
sü re, bel ki ha yat bo yu sü re cek te da vi nin ne ka dar

gü ve ni lir ol du ğu da bü tün ilaç lar için gös te ri le me -
miş tir. Bu ne den le, yük sek ko les te rol dü ze yi olan
bi rey le rin ko ro ner kalp has ta lı ğın dan pri mer ko-
 run ma sın da ön ce lik le di yet te da vi sin de ıs rar lı ol-
un ma sı, ilaç la rın yük sek risk ta şı yan has ta la ra
sak lan ma sı ge rek mek te dir. Ge nel ola rak ko les te rol
dü ze yi nin ilaç dı şı yön tem ler le müm kün ol du ğun -
ca dü şü rül me si ve di ğer risk fak tör le ri nin or ta dan
kal dı rıl ma sı yo lu na gi dil me li dir.

Baş ka risk fak tö rü ol ma yan 35 yaş al tın da ki er -
kek ler ve pre me no po zal ka dın lar da ko les te rol dü -
ze yi 280-300 mg/dl bi le ol sa bu ya kın za man için
yük sek risk oluş tur ma dı ğın dan, bu has ta lar da ön -
ce lik le ve özel lik le di yet ve fi zik sel ak ti vi te nin art-
 tı rıl ma sı, ilaç te da vi si nin ge cik ti ril me si ge rek li dir.
Ko les te rol dü ze yi yük sek me no po zal ka dın lar da
ise, di yet ya nın da kolesterol düşürücü ilaç te da vi -
si  gerekir. Ös tro jen ler ko les te ro lü dü şür mek te ve
HDL’ yi yük selt mek te dir. Ancak hormon rep las -
man te da vi si nin post-menopozal kadınlarda
kardiyovasküler prevansiyonda yeri yoktur. 

Ko ro ner kalp has ta lı ğın dan ikin cil ko run ma -
da di yet te da vi si ne rağ men ko les te rol he def le nen
dü ze ye düş me di ğin de ilaç te da vi si ne baş lan ma sı
öne ri lir. Ko ro ner kalp has ta lı ğın dan bi rin cil ko-
 run ma da ise ilaç la te da vi; Baş ka risk fak tö rü bu-
 lu ma dı ğı hal de, di ye te rağ men to tal ko les te rol
dü ze yi 300 mg/dl ve üze ri, LDL-ko les te rol dü ze -
yi 190 mg/dl ve üze ri ise, iki ve ya da ha faz la risk
fak tö rü var lı ğın da to tal ko les te rol dü ze yi 240
mg/dl üze ri, LDL ko les te rol dü ze yi 160 mg/dl ve
üze ri ise dü şü nü le bi lir. 

İlaç te da vi si sü re sin ce di ye te de vam et mek ge -
re kir. 

El de mev cut bir çok ça lış ma ve me ta-ana liz, ko-
 les te rol dü şü rü cü ilaç te da vi si nin olum lu et ki si ne
işa ret et mek te dir. Ko les ti ra min ve sta tin ler le ya pı -
lan an ji yog ra fik ça lış ma lar, ate ro jen li pop ro te in le -
rin azal tıl ma sı nın ate ro je nez sü re ci ni ya vaş lat tı ğı nı,
hat ta ge ri le te bi le ce ği ni gös ter miş tir. Et ki me ka niz -
ma la rı fark lı olan çe şit li ilaç lar mev cut tur. Ba zen bu
ilaç la rı kom bi ne ola rak da kul lan mak ge re ke bi lir.

Saf ra asi di bağ la yı cı re çi ne ler (ko les ti ra min, ko -
les ti pol): Ko les te ro lü dü şür me de ol duk ça et ki li -
dir ler. Uzun yıl lar dan be ri kul la nı mın da
kay de di len em ni yet ne de niy le pri mer ön le me de,
genç er kek ler de ve pre me no po zal ka dın lar da ilaç
te da vi si ge rek ti ği za man ter cih edi le bi lir. Ağır hi -
per ko les te ro lo mi hal le rin de di ğer ilaç lar da, özel-
 lik le sta tin ler le kom bi ne edi le bi lir ler.

HMG Co A re dük taz in hi bi tör le ri [Sta tin ler] (lo -
vas ta tin, pro vas ta tin, sim vas ta tin, flu vas ta tin):
Bu grup ilaç la rın yük sek et kin li ği ve nis bi gü ve -
ni lir li ği gös te ril miş tir. An cak genç er kek ler de ve
pre me no po zal ka dın lar da dik kat le kul la nıl ma lı -
dır. Ye ni bir ge niş ça lış ma da mu tad te da vi ye ek-
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 le nen sta tin gru bun dan bir ila cın, uzun va de de
ömür bek len ti si ni uzat tı ğı, yük sek de re ce de LDL-
ko les te rol dü şür me nin, ko ro ner kalp has ta lı ğın -
dan ölüm ile ko ro ner olay la rı önem li öl çü de
dü şür dü ğü gi bi, top lam mor ta li te yi de % 30 ora -
nın da azalt tı ğı an la şıl mış tır.

Ni ko ti nik asit: Ko les te ro lü, trig li se rid le ri dü şür -
mek te ve HDL’ yi yük selt me de et ki li bir ilaç tır. An -
cak yan et ki le ri ne de niy le her za man ra hat lık la
kul la nı la ma mak ta dır. Özel lik le HDL-ko les te rol
dü şük lü ğün de ve hem ko les te rol, hem trig li se rid
yük sek li ği nin bir ara da bu lun du ğu du rum lar da
ya rar lı dır. Yan et ki le ri ni azalt mak için ibup ro fen
ve ya as pi rin te da vi ye ek len me li dir. 

Fib rik asit tü rev le ri (gem fib ro zil): Esas ola rak trig -
li se rid dü zey le ri ni dü şü rür ler. Ba zı has ta lar da
LDL-ko les te rol de ha fif düş me ve HDL’ de ha fif
yük sel me ya par lar. Bu ne den le, se kon der ko les te -
ro lü is te ni len mak si mum dü ze ye dü şür me de uy -
gun ilaç lar de ğil dir ler. An cak bu ilaç lar çok yük sek
trig li se rid dü ze yi olan has ta lar da, ai le vi dis be ta li -
pop ro te ine mi de, kom bi ne hi per li pi de mi de ve yük-
 sek trig li se rid dü ze yi olan di ya be tik has ta lar da
kul la nım ala nı bu lur lar. 

Pro bu col: LDL-ko les te rol dü zey le ri ni ha fif dü şü -
rü cü et ki si ya nın da HDL dü ze yi ni yük sel ti ci ve an -
ti-ok si dan et ki le ri var dır. Ül ke miz de ha len
bu lun ma mak ta dır. 

Ba lık ya ğı: Özel lik le hi per trig li se ri de mi le rin te da -
vi sin de ya rar lı olan pre pa rat la rı bu lun mak ta dır.

Te da vi de Ge nel Pren sip ler

He def ko les te rol dü zey le ri ne ulaş ma da di yet bi -
re ye gö re de ğer len di ril me li dir. Dü şük risk li bi -
rey ler de en az al tı ay et kin di yet te da vi sin den
son ra ilaç te da vi si ne ge çil me si dü şü nül me li dir.
Bi re yin risk du ru mu na, mo ti vas yo nu na ve di yet -
le el de ede bil di ği ko les te rol dü ze yi ne gö re yük-
 sek risk li va ka lar da, 3-6 ay lık di yet te da vi sin den
son ra ilaç te da vi si dü şü nül me li dir. İlaç te da vi si -
ne baş lan dık tan son ra 6. haf ta ve 3. ay da ko les te -
rol dü zey le ri kon trol edi lir. Eğer ye ter li de re ce de
düş me el de edi lir se has ta lar 6 ay lık ara lar la gö rü -
le rek iz le nir. An cak yan et ki le ri açı sın dan ya kın
iz len me ge rek ti ren ilaç lar la te da vi de has ta lar yan
et ki nin ge rek tir di ği sık lık ta iz len me li dir. Eğer
baş lan gıç ta ilaç te da vi si ne ye ter li ya nıt alı na maz -
sa ilaç de ğiş ti ri lir ve ya baş ka bir ilaç ek le nir.

Saf ra asi di bağ la yı cı lar la HMG Co A re dük taz
in hi bi tör le ri bir lik te kul la nıl dı ğın da et kin bir ko les -
te rol dü ze yi düş me si sağ la na bi lir. An cak HMG Co -
A re dük taz in hi bi tör le ri ile fib rik asit tü rev le ri nin
bir lik te kul la nıl ma sın da mi yo pa ti ge liş me si ris ki
akıl da tu tul ma lı dır. İs te ni len li pid dü ze yi el de edil -
dik ten son ra ida me do zu be lir le nip de vam edi lir.

Vi ta min ler ve An ti-ok si dan lar

An ti-ok si dan la rın alı mı nın ya rar lı ol du ğu na da ir
pek çok anek to dal ör nek ve kü çük çap lı ça lış ma -
lar bu lun ma sı na rağ men, bu ko nu da ya pı lan bü -
yük ça lış ma lar an ti-ok si dan vi ta min le rin ya rar lı
ol duk la rı na da ir ye te rin ce ka nıt el de edil me si ni
sağ la ya ma mış tır. Bu na kar şı lık, ye ni bir risk fak tö -
rü ola rak ho mo sis te inin sap tan mış ol ma sı di yet te -
ki fo lik asit ve B12 alı mı nın art tı rıl ma sı ge rek ti ği ni
gös ter mek te dir. Ni te kim ki mi Ba tı ül ke le rin de fo -
lik asit ek mek gi bi tüm top lu mun tü ket ti ği gı da la -
ra fo lik asit ek len me si ne baş lan mış tır.

Ko ro ner Kalp Has ta lı ğın dan Ko run ma da
Hi per li pi de mi le rin Di yet le Te da vi si

a. Bi rin ci Ba sa mak Di ye ti
• Gün lük to tal ka lo ri: İde al ki lo ya ge ti re cek ve

bu ki lo da de vam et ti re cek ka dar ol ma lı. 
• Ko les te rol: Gün de 300 mg’ ın al tın da 
• To tal yağ alı mı: To tal ka lo ri kay na ğı nın %

30’u nu aş ma ya cak
• Doy muş yağ alı mı: To tal ka lo ri nin %8-

10’u nu aş ma ya cak 
• Doy muş / tek li doy ma mış / çok lu doy ma -

mış yağ ora nı: 1 / 1 / 1 
• To tal kar bon hid rat alı mı: To tal ka lo ri nin

% 55-60’ı (komp leks, lif li ve se lü loz lu ter-
 cih edil me li) 

• To tal pro te in alı mı: To tal ka lo ri nin % 12-15’i 
• Tuz: Hi per tan si yon yok sa nor mal mik tar da 
• Yu mur ta: Haf ta da en çok bir de fa 
• Ba lık: Pul lu tür le ri ve ız ga ra ve ya bu ğu la -

ma şe kil le ri ter cih edil me li
• Si ga ra: İçil me ye cek 
• Al kol: Eğer içi li yor sa, haf ta da er kek ler için

190 g, ba yan lar için 130 g’ı geç me me li dir. 
• Bu di yet te gün lük et mik ta rı 150 g’ı geç me -

me li, kır mı zı et haf ta da 2 kez alın ma lı, diğer
gün ler de ri si alın mış ta vuk ve ya ba lık ter-
 cih edil me li dir. Kar bon hid rat la rın komp -
leks ya pı da olan la rı, lif ve se lü loz dan
zen gin olan la rı ter cih edil me li dir.

b. İkin ci Ba sa mak Di ye ti: Bi rin ci ba sa mak di ye -
tin den fark lı ola rak, doy muş yağ ve ko les te rol
alın ma sı da ha da kı sıt la nır. 
• Gün lük to tal ka lo ri: İde al ki lo ya ge ti re cek

ve sür dü re cek ka dar 
• Gün lük ko les te rol: 200 mg’ dan az
• To tal yağ alı mı: To tal ka lo ri nin % 30’u nu

aş ma ya cak 
• Doy muş yağ alı mı: To tal ka lo ri nin % 7’sin -

den azı nı sağ la ma lı
• Doy muş / tek li doy ma mış / çok lu doy ma -

mış yağ ora nı: 0.5 / 0.5 / 1 
• To tal kar bon hid rat alı mı: To tal ka lo ri nin

% 55-60’ı (şe ker, to tal ka lo ri nin % 10’u nu
geç me ye cek)



• To tal pro te in alı mı: To tal ka lo ri nin % 10-
20’si 

• Si ga ra: İçil me ye cek 
• Al kol: Eğer içi li yor sa, gün de 30 g al ko lü

aş ma ya cak
• Bu di yet te yu mur ta yok. Gün lük et mik ta -

rı 90 g olup de ri si alın mış ta vuk ve ya ba lık
ye ni lir. Kır mı zı et ye nil me me li dir.

Bes len me de Öne ri ler

• Haf ta nın bel li gün le ri et ye ri ne bit ki sel pro te -
in kay nak lı ku ru bak la gil ler (mer ci mek, fa sul -
ye, be zel ye, bar bun ya, no hut v.s.) ye ne bi lir. 

• Gün de bir kib rit ku tu su bü yük lü ğün de yağ -
sız be yaz pey nir, 1 bar dak yağ sız süt, 1 bar dak
yağ sız yo ğurt tü ke ti le bi lir.

• Et siz ye şil seb ze ler bol mik tar da ye ne bi lir. Sa -
la ta lar da yağ ye ri ne li mon+sa rım sak ve ya 1-2
ka şık su lu yo ğurt+sa rım sak şek lin de sos lar
ter cih edi le bi lir.

• Ye mek pi şi rir ken te re yağ ve ka tı yağ lar kul la -
nıl ma ma lı dır. 

• Ba sa mak-1 ve Ba sa mak-2 di yet le rin de öne ri -
len oran lar da zey tin ya ğı+di ğer bit ki sel yağ ka -
rı şı mı kul la nıl ma lı dır. 

• Lif li, se lü loz lu gı da lar bol tü ke ti le bi lir. Ye şil
mer ci mek sa la ta ola rak ve ril me li dir.

Ka çı nıl ma sı Ge re ken Be sin ler

• Te re yağ, iç yağ, kuy ruk ya ğı, yağ lı pey nir ler,
kre ma, kay mak, sa ka tat, pas tır ma, su cuk, sa -
lam, so sis, kre ma lı tat lı lar, yağ lı-yük sek ka lo -
ri li un lu gı da lar. 

Ço cuk lar

Eğer ko ro ner kalp has ta lı ğı ve hi per ko les te ro le -
mi ba kı mın dan ai le öy kü sü kuv vet li ise, 2-19 yaş
ara sı ço cuk lar da ve ai le öy kü sü bel li ol ma yan lar -
da to tal ko les te rol dü ze yi ne ba kıl ma lı dır. Ço cuk -
lar da to tal ko les te rol dü ze yi 170 mg/dl al tın da
ol ma lı dır. Eğer bu dü zey de ise, ço cuk 20 ya şı na
ka dar iz le me den çı ka rı lır, son ra her 5 se ne de bir
ya pı lan kon trol prog ra mı na gi rer. To tal ko les te -
rol dü ze yi 200 mg/dl ve üze rin de olan lar da Ba sa -
mak-1 di yet uy gu lan ma lı ve di ğer risk fak tör le ri
araş tı rıl ma lı dır. Ço cuk lar da ilaç te da vi si an cak
ko les te rol dü ze yi 300 mg/dl ve ya üze rin de ise dü -
şü nül me li dir. İlaç ola rak da sa de ce saf ra asi di
bağ la yı cı re çi ne ler (ko les ti ra min, ko les ti pol) kul-
 la nıl ma lı dır. 
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KRONİK İSKEMİK KALP
HASTALIĞI33

İskemik kalp hastalığı miyokarda yeteri kadar
kan ve oksijenin ulaşamaması halini ve buna bağ-
lı olarak ortaya çıkan klinik tabloları ifade eden
bir terimdir. Aynı durumu ifade etmek için “ko-
roner kalp hastalığı” tabiri de sıklıkla kullanıl-
makla birlikte, koroner arterlerin tamamen
normal olduğu bazı nadir hallerde (aort darlığı,
tromboemboli vs) de miyokard iskemisinin olu-
şabilmesi ilk terimin daha doğru olduğuna işaret
eder. Miyokard iskemisine miyokard oksijen ihti-
yacı ve oksijen temini arasındaki dengesizlik
meydana getiren çok sayıda patoloji yol açabilir.
Buna karşılık, iskemik kalp hastalarının çoğunda
miyokard iskemisinin sebebi epikardiyal koroner
arterlerde ateroskleroz ile oluşan kritik seviyede-
ki darlıklardır.

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

İs ke mik kalp has ta lı ğı ge liş miş ül ke ler de en çok
ölü me yol açan has ta lık gru bu dur. Kar di yo vas -
kü ler has ta lık lar ne de niy le or ta ya çı kan ölüm ler
ha len tüm kan ser ölüm le ri nin yak la şık iki ka tı ve
tüm non -kar di yo vas kü ler ölüm le rin top la mı ka -
dar dır. Bu gün için top lum da ki ölüm ne den le ri -
nin ya rı ya ya kı nı kar di yo vas kü ler ne den ler den
ötü rü ol mak ta dır. En ya kın ta kip çi olan tüm kan -
ser ler bu mik ta rın ya rı sı na, tüm ka za lar % 4 ora -
nı na an cak ulaş mak ta dır. Son ve ri le re gö re
Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ’n de is ke mik kalp
has ta sı sa yı sı nın 13 mil yon ci va rın da ol du ğu tah-
 min edil mek te dir. Ge liş mek te olan ül ke ler de ki
is ke mik kalp has ta lı ğı nın pre va lans ve in si den si
son 15-20 yıl da sü rat le ar ta rak ge liş miş ül ke ler -
de ki se vi ye ye yak laş mış tır. Dün ya öl çe ğin de ise
2020 yı lın da is ke mik kalp has ta lı ğı nın en sık
mor ta li te se be bi ha li ne ge le ce ği tah min edil mek -
te dir. Bun dan da ha dra ma tik ola nı, kar di yo vas -
kü ler mor bi di te ve mor ta li te nin ar tış hı zı nın
ge liş miş ül ke ler de ya vaş la mış ol ma sı na karşı lık,
ül ke mi zin de ara la rın da bu lun du ğu ge liş mek te
olan ül ke ler de ak si ne hız lan mak ta ol du ğu dur.

Ül ke miz de her yıl 260.000 ye ni ko ro ner kalp has -
ta lı ğı ol gu su gö rül mek te, bun lar dan 85.000 ki şi
kay be di lir ken, 175.000 ki şi de mev cut 2 mil yon
ki şi lik ko ro ner kalp has ta lık la rı ha vu zu na ek len -
mek te dir. Mev cut ha vuz dan da her yıl 75.000 ki -
şi öl mek te, bu şe kil de yıl da ko ro ner kalp
has ta lı ğı ne de niy le kay be di len ki şi sa yı sı ül ke -
miz de 160.000 ki şi yi, ya ni kü çük bir şe hir nü fu -
su nu bul mak ta dır.

Me no poz dö ne mi ne ka dar is ke mik kalp has -
ta lı ğı er kek ler de ka dın la ra gö re 4 mis li da ha faz -
la gö rü lür. Post me no po zal dö nem de pre va lans
er kek ve ka dın lar da eşit le nir. Pre me no po zal dö -
nem de ka dın lar da is ke mik kalp has ta lı ğı nın da ha
sey rek gö rül me si bü yük öl çü de ös tro je nin li pid
pro fi li ne olum lu et ki le ri ne bağ lan mak ta dır. Bu -
nun la bir lik te; post me no po zal ös tro jen te da vi si -
nin kar di yo vas kü ler ris ki azalt ma dı ğı, hat ta
ha fif çe art tır dı ğı göz lem len miş tir. Di ğer yan dan
ka dın lar da di abe tes mel li tus, si ga ra içi mi gi bi ma -
jör risk fak tör le ri nin var lı ğı ha lin de pre me no po -
zal dö nem de ki er kek le re gö re is ke mik kalp
has ta lı ğı nın da ha az gö rül me üs tün lü ğü or ta dan
kalk mak ta ve is ke mik kalp has ta lı ğı in si den si er -
kek po pü las yo nuy la eşit len mek te dir.

Mor ta li te iskemik kalp hastalığı tek bo yu tu
de ğil dir. Mor ta li te dı şın da mor bi di te de cid di bir
so run du ru mun da dır. Ate rosk le ro tik bir has ta lık -
tan son ra or ta ya cid di so run lar çık mak ta ve ki şi -
nin ya şam sü re si ve ka li te si cid di bir şe kil de
et ki len mek te dir. Bu du ru mun top lum sal ma li ye -
ti de çok bü yük tür. İskemik kalp has ta lı ğı nın ilk
or ta ya çı kı şı yak la şık üçte bir ora nın da ani ölüm -
le olur, ya ni o za ma na ka dar sağ lık lı olan bir ki şi
ani ölüm le kay be di lir. Yak la şık 1/3 va ka nın ilk
kez mi yo kard in fark tü sü ile, bir di ğer 1/3 ora nın -
da ki ke si min de sta bil an gi nal sen drom lar ile or-
 ta ya çık tı ğı nı bi li yo ruz. Mi yo kard in fark tü sü
son ra sın da bir yıl lık mor ta li te % 30 ci va rın da dır
ve bu mor ta li te nin % 25’in den faz la sı kar di yo -
vas kü ler ne den le re bağ lı dır. Top lum da ki her 5 ki -
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Konjenital anomaliler Vaskülitler / kollajen doku hastalıkları
Koroner arterlerin çıkış anomalileri Takayasu hastalığı
Koroner fistüller Sistemik lupus eritematozus
Miyokardiyal köprülenme* Kawasaki sendromu

Koroner artere emboliler Kokain kullanımı
Disseksiyon Koroner arterlere dış bası

Aort disseksiyonu Tümör
Koroner arter disseksiyonu Aort anevrizması

Koroner arter spazmı Miyokard oksijen ihtiyacını artıran haller
Travma Ciddi aort darlığı

Dış travmalar Hipertrofik kardiyomiyopati
Cerrahi / kateterizasyon Karbonmonoksit zehirlenmesi

Trombositoz / hiperkoagülopati Tirotoksikoz
Buerger hastalığı Metabolik hastalıklar 
Sifiliz Amiloidoz

Homosistinüri

* Miyokardiyal köprülenme: Epikardiyal koroner arterin bir kısmının intramiyokardiyal seyri sebebiyle sistol sırasında kıs-
men veya tamamen obstrüksiyona maruz kalması

Tablo 33-1. İskemik Kalp Hastalığının Ateroskleroz Dışı Etyolojileri
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şi den bi ri si en az bir çe şit kar di yo vas kü ler has ta -
lı ğa ya ka lan mak ta dır ve top lum da ki her al tı ki şi -
den bi ri 65 ya şın dan ön ce kar di yo vas kü ler
ne den ler le öl mek te dir. 

İlk or ta ya çı kan kar di yo vas kü ler olay her yaş
gru bun da ge nel lik le iskemik kalp has ta lı ğı dır.
An cak, ar tan yaş la bir lik te in me (stro ke) mik ta rı
da art mak ta dır. Bir le şik Ame ri ka ’da yıl da 716.000
ki şi, Ba tı Av ru pa ’da yıl da 619.000 ki şi in me ge çir -
mek te dir ve in me is ke mik kalp has ta lı ğı ve kan -
ser den son ra ki üçün cü en önem li ölüm ne de ni
du ru mun da dır. Tüm in me le rin üç te bi ri fa tal dir.
Ya şa yan lar da bek le nen 5 yıl lık ya şam ora nı ise %
55- 60 ci va rın da dır. Üs te lik, in me den son ra 6 ay -
dan uzun ya şa yan la rın % 12- 18’i afa zik, % 22’si
yü rü ye mez hal de, % 32’si kli nik ola rak dep res -
yon da, % 48’i he mi pa re zik ve % 24-53’ü tü müy le
ve ya kıs men baş ka sı na ba ğım lı kal mak ta dır.

İskemik kalp has ta lı ğın dan son ra ki du rum da
çok fark lı de ğil dir. Her şey den ön ce, mi yo kard in-
 fark tüs le ri nin önem li bir ke si mi (yak la şık üç te bi -
ri) ses siz geç mek te ve kli nik ola rak tes bit
edi le me mek te dir. Ama bu du rum bu in san la rın
in fark tü sün risk le rin den ko run duk la rı an la mı nı
da ta şı ma mak ta dır. Mi yo kard in fark tü sü son ra -
sın da bir yıl lık mor ta li te % 30 ora nı nı bul mak ta,
bu nun da % 90’ı nı ko ro ner mor ta li te oluş tur mak -
ta dır.

Kar di yo vas kü ler has ta lık lar la il gi li bu so nuç -
lar top lum sal ma li yet açı sın dan da önem li dir. Bir-
 le şik Ame ri ka ’da kar di yo vas kü ler has ta lık la rın
top lum da yol aç tı ğı top lam di rekt ve in di rekt ma -
li ye tin bo yu tu yıl da 300 mil yar Ame ri kan do la rı
gi bi ger çek ten bü yük bir ra kam dır. Ola yın bu yö -
nün den ba kıl dı ğı za man bu has ta lık lar la mü ca -
de le nin so nu cun da kur ta rı la cak ha yat lar ol du ğu

ka dar, ta sar ruf edi le cek ve baş ka şe kil ler de top -
lu mun faydasına har ca na bi le cek ka mu fon la rı da
var dır.

EEtt  yyoo  lloo  jjii

İs ke mik kalp has ta lı ğı nın baş lı ca se be bi ko ro ner
ar ter le rin ate rosk le ro zu dur. Bu nun la bir lik te, is -
ke mik kalp has ta lı ğı nın di ğer na dir et yo lo ji le ri de
ha tır lan ma lı dır (Tab lo 33-1). Da ha çok genç yaş -
lar da rast la nan ko ro ner ar ter ano ma li le ri ve ge -
nel lik le or ta ve ile ri yaş lar da gö rü len (ko ro ner
ar ter le ri tu tan) vas kü lit ler, kol la jen do ku has ta -
lık la rı ate rosk le roz dı şı et yo lo ji le rin ba şın da ge -
lir. Çı kan aor ta nın dis sek si yo nun da ko ro ner
os ti um la rın tı kan ma sıy la akut ko ro ner sen drom
tab lo su mey da na ge le bi lir. İn fek tif en do kar dit, at -
ri yal fib ri las yon ve ben ze ri has ta lık lar da ko ro ner
ar te re trom bo em bo li ger çek le şe bi lir. Ko ro ner ar -
ter le re ba sı ya pan kit le ler de akut ve ya kro nik mi -
yo kard is ke mi si oluş tu ra bi lir. Ko ka in kul la nı mı
ko ro ner ar ter ler de –baş lı ca ka te ko la min de şar jı -
na bağ lı ola rak- akut mi yo kard in fark tü sü mey-
 da na ge ti re bi lir. Ko ro ner kan akı mın da her han gi
bir ak sa ma ol mak sı zın be lir gin hi per tro fi ve/ve -
ya ba sınç yü kü oluş tu ra rak mi yo kar dın ok si jen
ih ti ya cı nı ar tı ran aort dar lı ğı, hi per tro fik kar di -
yo mi yo pa ti gi bi has ta lık lar da na dir ol ma ya rak
mi yo kard is ke mi si nin kli nik tab lo la rı na yol aça bi -
lir ler. Ba zen hem ko ro ner kan akı mın da ki azal -
ma, hem de mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cın da ki
ar tış (kri tik ko ro ner ar ter dar lık la rı olan aort ste -
noz lu has ta gi bi) bir lik te gö rü lür. Di ğer yan dan
ta şı nan ok si jen mik ta rı nı cid di ola rak azal tan be-
 lir gin ane mi, kar bok si he mog lo bin vs gi bi du rum-
 lar tek ba şı na na di ren cid di mi yo kard is ke mi si ne
yol açar lar; bu nun la bir lik te il gi li du rum lar ze-
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 min de sub kri tik ko ro ner ar ter dar lık la rı var sa
has ta yı semp to ma tik ha le ge ti re bi lir.

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii  vvee  İİss  kkee  mmii  nniinn  EEtt  kkii  llee  rrii

İs ke mik kalp has ta lı ğı fiz yo pa to lo ji si nin te me li ni
mi yo kar da su nu lan ve mi yo kar dın ih ti yaç duy du -
ğu kan akı mı ara sın da ki den ge nin bo zul ma sı oluş-
 tu rur. Mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı nı kalp hı zı,
kon trak ti li te, mi yo kar dın du var ge ri li mi (“wall
stres s”) ve mi yo kard kit le si gi bi bir çok fak tör be lir -
ler. Eg zer siz, emos yo nel stres gi bi du rum lar kalp
hı zı ve kon trak ti li te ar tı şı ile, aort dar lı ğı, hi per tro -
fik kar di yo mi yo pa ti gi bi has ta lık lar kon trak ti li te,
du var ge ri li mi ve mi yo kard kit le sin de ki ar tış yo luy -
la mi yo kard ok si jen ih ti ya cı nı ar tı ra rak mi yo kard
is ke mi si ne yol açar. Mi yo kard ok si jen ih ti ya cı nın
ar tı şı ile olu şan is ke mi ye ih ti yaç (“de man d”) is ke mi -
si; mi yo kar da su nu lan ok si je nin azal ma sı na bağ lı
is ke mi ye ise arz/su num (“supp ly”) is ke mi si de ni lir.
Ko ro ner ar ter le rin ani den tı kan ma sı na ve ya da ral -
ma sı na yol açan akut ko ro ner sen drom lar, ko ro ner
spazm la rı arz/su num is ke mi si ne ör nek tir. Bu nun la
bir lik te mi yo kard is ke mi le ri nin ço ğu mikst tip te,
ya ni her iki se be bin de fark lı se vi ye ler de ki kat kı la -
rıy la olu şur.  Mi yo kard su nu lan ok si je nin sa bit ola -
rak % 75’i ni alır. Ko ro ner do la şım da ok si jen
kul lan ma re zer vi nin sı nır lı lı ğı; di ğer yan dan mi yo -
kar dın ana ero bik me ta bo liz ma ka pa si te si nin mi ni -
mal se vi ye de olu şu; mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cın da
mey da na ge len ar tış la rın, baş lı ca ko ro ner kan akı -
mın da ki dü zen le me ler le kar şı lan ma sı nı zo run lu kı -
lar. Ko ro ner ar ter ler mi yo kar dı da ha çok di yas tol de
per fü ze eder. Fiz yo lo jik şart lar da ko ro ner ar ter le -
rin epi kar di yal kı sım la rı nın ko ro ner kan akı mı nın
dü zen len me sin de ki ro lü mi ni mal dir. Yük sek se vi -
ye de va zo kons trik si yon ve va zo di la tas yon ka pa si -
te si ne sa hip ko ro ner ar te ri oler da mar lar ise ko ro ner
kan akı mın da ki baş lı ca re gü las yon alan la rı dır. Ko-
 ro ner ar te ri yol ler hem ar ter ba sın cın da ki de ği şik -
lik le re (oto re gü las yon); hem de mi yo kard ok si jen
ih ti ya cın da ki ar tı şa işa ret eden me ta bo lit le re (me t-
a bo lik re gü las yon) sü rat le ce vap ve re rek (va zo di la -
tas yon-va zo kons trik si yon) ko ro ner kan akı mı nı
dü zen ler. Epi kar di yal ar ter ler de ki da ral ma lar kri-
 tik se vi ye le re (ge nel lik le % 70 ci va rı) ula şın ca ya ka -
dar, ko ro ner re zis tans da mar la rı nın (ko ro ner
ar te ri yol ler) va zo di la tas yo nu ile mi yo kard is ke mi -
si nin oluş ma sı en gel len me ye ça lı şı lır. An cak sa bit
dar lı ğın kri tik se vi ye nin üze ri ne çık tı ğı du rum lar -
da, epi kar di yal ko ro ner ar ter ler de ki lo kal/yay gın
spazm lar da, em bo li ve ya plak rüp tü rü ile olu şan
akut ok lüz yon lar da re gü las yon me ka niz ma la rı is -
ke mi yi ön le mek te ye ter siz ka lır. Ay rı ca ko ro ner ar-
 te ri yol le rin yay gın ate rosk le ro zu, va zo di la tas yon
ka bi li yet le ri ni kay bet me le ri ne ve bu nun so nu cun da
da mi yo kard is ke mi si ne (mik ro vas kü ler an gi na) yol
açar.

Mi yo kard is ke mi si atak la rı sı ra sın da bir bi ri ar -
dı sı ra ge li şen pa to lo jik sü reç ler zin ci ri ne “ko ro ner
is ke mi kas ka dı ” adı ve ri lir. Hay van de ney le rin den
ve ba lon an ji yop las ti tec rü be le rin den edi ni len ve -
ri le re gö re is ke mi nin baş la ma sıy la bir lik te ilk mü -
şa he de edi len bul gu bir kaç sa ni ye için de ge li şen sol
ven tri kül di yas to lik dis fonk si yo nu (sol ven tri kül
komp li an sın da azal ma)’dur. Bu nu is ke mi nin yak-
 la şık 10. sa ni ye sin de be li ren sol ven tri kül sis to lik
dis fonk si yo nu (sol ven tri kül ejek si yon frak si yo -
nun da % 20-30 azal ma) ta kip eder. EKG de ği şik -
lik le ri is ke mi nin yak la şık 20. sa ni ye sin de or ta ya
çı kar. Son ola rak da, EKG de ği şik lik le rin den 5-15
sa ni ye son ra mey da na ge len an gi na be li rir.

Mi yo kard is ke mi si nin et ki si is ke mi nin cid di -
li ği ne ve sü re si ne gö re de ği şen öl çü ler de ger çek -
le şir. En do kard -ka pi ler ağı nın epi kar da gö re
da ha faz la ol ma sı na (1.25/1.0 ora nın da) rağ men-
du var ge ri li mi se be biy le is ke mi den en ön ce ve en
faz la et ki le nen mi yo kard ke si mi dir. Ko ro ner per-
 füz yo nun da mey da na ge len kri tik azal ma lar mi -
yo kar da baş lı ca me ka nik (hi po ki ne zi, aki ne zi,
dis ki ne zi), elek trik sel (ta şi-arit mi ler, ile ti bo zuk -
luk la rı) ve me ta bo lik et ki le re yol açar. Kı sa sü re -
li ge çi ci is ke mi ler de mi yo kar @a lo kal ka sıl ma
ku sur la rı gö rü le bi lir. Et ki le nen mi yo kard sa ha sı
bü yük ise (sol ana ko ro ner ar ter ve ya eş de ğer has -
ta lı ğı vs) kon trak ti li te bo zuk lu ğu ge çi ci kalp ye -
ter siz li ği atak la rı na yol aça cak ka dar faz la
ola bi lir. Ge çi ci pa pil ler kas is ke mi si söz ko nu su
ise ge çi ci mit ral ye ter siz li ği mey da na ge le bi lir. İs -
ke mi sı ra sın da sis to lik üfü rüm du yu lur. Ko ro ner
ar ter le rin ani den tam ve ya ta ma ya kın tı kan ma sı
(to tal ve ya sub to tal ok lüz yon) ve bu ha lin uzun
(>20 da ki ka) sür me si du ru mun da ise tu tu lan mi -
yo kard ke si min de ha sar ve nek roz ge liş me ye baş -
lar. Ba zen de cid di is ke mi kro nik ola rak ve ya sık
tek rar la yan tarz da (haf ta lar ve ay lar) mi yo kar dı
et ki ler; mi yo kar da ok si jen ar zı mi yo ka dın ha ya -
ti ye ti ni sağ la mak la bir lik te kon trak ti li te ve di ğer
fonk si yon la rın tam ola rak ger çek leş ti ril me si ni
sağ la ya maz. Hi ber nas yon (“hy ber na ti on”) ola rak
isim len di ri len söz ko nu su du rum ge ri dö nü şüm -
lü dür. Bu du rum da ki mi yo kar da re vas kü la ri zas -
yon ile tek rar ye te ri ka dar kan akı mı sağ la nır ise
mi yo kard fonk si yon la rı dü ze lir. Ani ve kri tik mi -
yo kard is ke mi si ne ma ruz ka lan mi yo kard ke si mi
re vas kü la ri ze edil di ğin de ba zen fonk si yon la rı he -
men dü zel mez; kon trak ti li te nin tam ve ya ta ma
ya kın dü zel me si gün ler ve haf ta lar ala bi lir (mi yo-
 kar di yal “s tun nin g”). Ko ro ner ar ter de tı kan ma
ön ce si il gi li mi yo kard ala nı nın de fa lar ca ge çi ci is -
ke mi ye ma ruz kal ma sı, söz ko nu su alan da olu şa -
cak ha sa rın da ha az ol ma sı na yol açar.
Mi yo kar dın is ke mi ye ön ce den ha zır ha le gel me -
si ni ifa de eden bu du rum ise is ke mik “p re con di ti -
onin g” ola rak isim len di ri lir.
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Risk Fak tör le ri

Baş ta “F ra ming ham Kalp Ça lış ma sı ” ol mak üze -
re ge niş kap sam lı ve uzun sü re li epi de mi yo lo jik
göz lem ler ba zı fak tör le rin kar di yo vas kü ler ris ki
ar tır dı ğı nı ke sin ve is tik rar lı ola rak or ta ya koy-
 muş lar dır. Ma jör ve kon van si yo nel risk fak tör le -
ri ola rak ad lan dı rı lan söz ko nu su fak tör ler
dis li pi de mi (LDL-ko les te rol yük sek li ği, HDL ko-
 les te rol dü şük lü ğü vs), hi per tan si yon, di abe tes
mel li tus ve il gi li me ta bo lik bo zuk luk lar, si ga ra
içi mi, is ke mik kalp has ta lı ğı na ai le vi yat kın lık ve
ha yat tar zı na bağ lı fak tör ler (obe zi te, se dan ter ha -
yat vs) ola rak sa yı la bi lir. Bun la rın önem li bir kıs -
mı (hi per tan si yon, dis li pi de mi, si ga ra içi mi vs)
dü zel ti le bi lir ni te lik te dir. Dü zel ti le bi lir risk fak-
 tör le ri nin olum lu yön de mo di fi kas yo nu nun kar -
di yo vas kü ler ris ki azalt tı ğı çok sa yı da ki ça lış ma
ile gös te ril miş tir. Ma jör risk fak tör le ri nin ya nı sı -
ra son yıl lar da is ke mik kalp has ta lı ğı ile iliş ki li bir
di zi ye ni risk fak tör le ri de ta nım lan mış tır. Kar di -
yo vas kü ler risk fak tör le ri ve te da vi yak la şı mı Bö -
lüm 31 ve 32’de ay rın tı lı ola rak an la tıl mış tır. 

İs ke mik Kalp Has ta lı ğı nın Kli nik Tab lo la rı

İs ke mik kalp has ta lı ğı fark lı kli nik tab lo lar la or ta -
ya çı ka bi lir. Ko ro ner ate rosk le ro zun sey rek ol ma-
 ya rak çok er ken yaş lar da (20’li yaş lar) baş la dı ğı
ta ri hi otop si ça lış ma la rın dan be ri bi lin mek te dir.
Ko ro ner ate rosk le ro zun bir kli nik tab lo oluş tu ra -
cak ka dar iler le me si ise yıl lar son ra oluş mak ta dır.
İler le me hı zı risk fak tör le ri, ha yat tar zı ve bun la -
rın ne öl çü de mo di fi ye edi le bil dik le ri ile ya kın -
dan iliş ki li dir. Kli nik göz lem ler ani ölü mün
is ke mik kalp has ta la rı nın yak la şık üç te bi rin de ilk
kli nik gös ter ge ol du ğu nu bil dir mek te dir. Has ta -
la rın an cak % 30-40 ka da rın da efor an gi na sı şek-
 lin de bir baş lan gıç ol mak ta dır ve bu grup ta da
an gi na tab lo su nun ya rı sı ati pik ka rak ter de dir.
Has ta la rın yak la şık üç te bi rin de ise is ke mik kalp
has ta lı ğı nın ilk kli nik gö rün tü sü akut ko ro ner
sen drom şek lin de ol mak ta dır. 

İs ke mik kalp has ta lı ğı yu ka rı da ki te mel kli nik
tab lo la rın dı şın da ta ma men ses siz ola rak da or ta ya
çı ka bi lir. Akut mi yo kard in fark tü sü ge çi ren has ta -
la rın yak la şık dört te bi ri nin has ta ne ye mü ra ca at et -
me dik le ri, bun la rın ço ğun da kli nik tab lo nun
ağ rı sız ve ya mi ni mal semp tom lar la ger çek leş ti ği
bil di ril miş tir. Sta bil an gi na lı has ta la rın mi yo kard
is ke mi si atak la rı nın yak la şık ya rı sı nın ses siz ol du -
ğu da (ses siz is ke mi) bi lin mek te dir. Özel lik le di abe -
tik ler de ve yaş lı has ta lar da mi yo kard is ke mi si nin
ses siz ol ma sı da ha sık rast la nan bir du rum dur. Di -
ğer yan dan, is ke mik kalp has ta lı ğı yıl lar ca ses siz
sey re dip (hi ber nas yon ve ya mul tipl mik ro in fark -
tlar la sol ven tri kül fonk si yon la rı nı bo za rak) kalp
ye ter siz li ği tab lo su ile de or ta ya çı ka bi lir. 

İİss  kkee  mmiikk  KKaallpp  HHaass  ttaa  llıı  ğğıı  nnıınn  TTeeşşhhiiss
YYöönn  tteemm  llee  rrii

İs ke mik kalp has ta lı ğı nın en önem li ta nı yön te mi
dik kat li alı nan anam nez dir. Ger çek ten de gö ğüs
ağ rı sı nın te mel ni te lik le ri (ba kı nız sta bil an gi na
pek to ris semp tom la rı) dik kat le sor gu lan dı ğın da
yük sek bir doğ ru luk ora nıy la teş his müm kün dür.
Ti pik an gi na nın bu lun ma dı ğı hal ler de bi le has ta -
nın risk pro fi li ve di ğer ipuç la rı he ki mi is ke mik
kalp has ta lı ğı teş hi si ne yön len di re bi lir. Sta bil an gi -
na pek to ris bah sin de semp to ma to lo ji iden ay rın tı lı
ola rak bah se di le cek tir. Aşa ğı da is ke mik kalp has ta -
lı ğın dan şüp he le ni len has ta lar da anam nez dı şın da
mü ra ca at edi len ta nı yön tem le ri an la tı la cak tır.

Elek tro kar di yog rafi (EKG)

Gö ğüs ağ rı sı nın aşi kar ve ke sin non-kar di yak bir et -
yo lo ji si be lir len me dik çe is ti ra hat EK G’ si mut la ka ilk
in ce le me ler ara sın da ol ma lı dır. Kro nik is ke mik kalp
an gi na lı has ta la rın ya rı sın dan ço ğun da is ti ra hat
EKG’ si ta ma men nor mal dir. Di ğer ya rı sın da ise
EKG de ği şik lik le ri ta nı koy du ru cu (pa to go no mik)
özel lik ten zi ya de ge nel lik le non-spe si fik ni te lik te -
dir. Bu de ği şik lik le rin en sık gö rü len le ri non-spe si -
fik ST-T de ği şik lik le ri ve anor mal Q dal ga la rı dır.
Kro nik is ke mik kalp has ta lı ğın da en sık gö rü len ile -
ti bo zuk luk la rı ise sol an te ri or fa si kül blo ku ve sol
dal blo ku dur; bu de ği şik lik ler ge nel lik le is ke mik
kalp has ta lı ğı nın yay gın lı ğı na ve sol ven tri kül ha -
sa rı na işa ret eder. İs ke mik kalp has ta lı ğın da is ti ra -
hat EK G’ si nin nor mal olu şu, yu ka rı da sa yı lan
de ği şik lik le rin gö rül dü ğü has ta la ra gö re da ha se lim
bir prog no zu gös te rir. Ay rı ca eş lik eden her han gi
bir pa to lo ji ve ya fiz yo lo jik du rum (ilaç la rın et ki le ri,
pre ek si tas yon sen dro mu, elek tro lit bo zuk luk la rı vs)
var ise bun la ra ait EKG bul gu la rı nı da gör mek
müm kün dür.  İs ti ra hat EK G’ si nor mal olan kro nik
is ke mik kalp has ta la rı nın ya rı sın dan faz la sın da an -
gi na sı ra sın da ST seg ment dep res yo nu gö rü lür. T
dal ga de ği şik lik le ri nin spe si fik li ği, ST çök me si ne
gö re da ha dü şük tür. An gi na sı ra sın da gö rü le bi len
di ğer bir de ği şik lik is ti ra hat te ki ST çök me si ve T ne -
ga tif li ği nin dü zel me si dir (psö do nor ma li zas yon).

Sta bil an gi na pek to ris te is ti ra hat EK G’ si nin sı -
nır lı ta nı de ğe ri ne mu ka bil, akut ko ro ner sen -
drom la rın teş hi sin de bi rin ci de re ce de önem ta şır;
özel lik le akut ko ro ner sen dro mun sey ri sı ra sın da
se ri ola rak alı nan EK G’ ler ta nı koy du ru cu dur
(bkz: Bölüm 35 ve 36). Bu nun la bir lik te, akut ko-
 ro ner sen drom lu has ta la rın kü çük bir kıs mın da
(yak la şık % 5) EK G’ nin ta ma men nor mal ola bi le -
ce ği de unu tul ma ma lı dır.  

Te le rönt ge nog ra fi

Kon jes tif kalp ye ter siz li ği, ka pak has ta lı ğı, pe ri -
kard has ta lı ğı ve ya aort dis sek si yo nu ya da anev -



riz ma şüp he si bu lu nan tüm has ta lar da düz pos te -
ro an te ri or te le rönt ge nog ra fi is ten me li dir. Ay rı ca
ak ci ğer has ta lı ğı na iliş kin be lir ti ve bul gu la rı olan
has ta lar da da ak ci ğer gra fi si gö rül me li dir. Sta bil
an gi na pek to ris li has ta la rın ço ğun da ak ci ğer gra -
fi si nor mal dir.

Bi yo şi mik Test ler

İs ke mik kalp has ta lı ğı ve ya şüp he si olan has ta lar -
da risk fak tör le ri ni araş tır mak mak sa dıy la me ta -
bo lik pa ra met re le re (glu koz, di abe tik has ta lar da
HbA1c, to tal ko les te rol, LDL-ko les te rol, HDL-ko -
les te rol, trig li se rid) ba kıl ma lı dır. An gi na nın var lı -
ğın da ane mi ve hi per ti ro di gi bi te tik le yen
fak tör le ri in ce le mek için he mog ram ve ti ro id test-
 le ri göz den ge çi ril me li dir. Kro nik an gi na pek to ris
ile il gi li teş his ve te da vi kı la vu zu an gi na pek to ris -
li has ta nın de ğer len di ril me sin de he mog lo bin, aç lık
glu ko zu ve to tal ko les te rol, HDL-ko les te ro li LDL
ko les te rol ve trig li se ri di içe ren aç lık li pid pa ne li -
nin ta yi nini sı nıf I (kuv vet li) in di kas yon ile öner -
mek te dir. Her is ke mik kalp has ta sın da hem
prog no zun ta yi ni, hem de uy gu lan ma sı muh te mel
kon trast lı in ce le me le rin plan lan ma sı ba kı mın dan
böb rek fonk si yon test le ri (BUN, kre ati nin, elek tro -
lit ler) bi lin me li dir. Di ğer yan dan, her has ta da ru tin
ola rak inf la mas yon ve ko agü las yon gös ter ge le ri -
nin ta yi ni ge rek li de ğil dir. An cak is tis nai hal ler de
(genç is ke mik kalp has ta la rın da ho mo sis te in ta yi -
ni gi bi) il gi li pa ra met re ler de göz den ge çi ri le bi lir.
hCRP’ nin risk fak tö rü olu şu nun ya nın da prog no -
zun be lir len me si ba kı mın dan da öne mi mev cut tur;
do la yı sıy la özel lik le risk mo di fi kas yo nu na reh ber -
lik et me si ba kı mın dan ta yin edi le bi lir. 

Mi yo kard nek roz gös ter ge le ri (krea tin ki naz,
mi yog lo bin, tro po nin ler vs) akut ko ro ner sen dro -
mu ve ya şüp he si olan has ta lar da hem teş his, hem
de prog no zun ta yin edil me si ama cıy la be lir le nir
(bkz: Bölüm 35 ve 36).

Eko kar di yog ra fi

Eko kar di yog ra fi, ul tra so nog ra fi pren si bi ile kal bin
ay rın tı lı ana to mi si nin be lir len me si, ven tri kül
fonksi yon la rı nın ta yi ni ve kalp ka pak la rı nın de ğer-
 len di ril me si ni sağ la yan kar di yo lo ji nin te mel in ce -
le me le rin den bi ri dir. Bu nun la bir lik te kro nik
is ke mik kalp has ta lı ğı nın teş hi sin de is ti ra hat eko -
kar di yog ra fi sin den çok stres eko kar di yog ra fi önem
ta şır (bkz: stres eko kar di yog ra fi). Kro nik is ke mik
kalp has ta lı ğın da is ti ra hat eko kar di yog ra fi si ta ma -
men nor mal ola bi lir. Has ta la rın bir kıs mın da is ke -
mi ye ze min ha zır la yan ya pı sal anor mal lik ler (sol
ven tri kül hi per tro fi si, hi per tro fik kar di yo mi yo pa -
ti, sol ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nu, aort dar-
 lı ğı vs) eko kar di yog ra fi ile or ta ya ko nu la bi lir. Di ğer
yan dan ön ce den ge çi ril miş mi yo kard in fark tü sü

var ise bu na iliş kin du var ha re ket bo zuk luk la rı
ve/ve ya ven tri kül anev riz ma la rı be lir le ne bi lir. Mi -
yo kard in fark tü sü ge çi ril mek si zin de “hi ber nas -
yon” ve ya “s tun nin g” me ka niz ma la rı ile böl ge sel
du var ha re ket bo zuk luk la rı mey da na ge le bi lir. Pa-
 pil ler ka sın akut ve ya kro nik is ke mi si se be biy le sı -
ra sıy la ge çi ci ve ya ka lı cı ni te lik te gö rü len mit ral
ye ter siz li ği de kro nik is ke mik kalp has ta lı ğı nın sey -
rek eko kar di yog ra fi bul gu la rı ara sın da dır. Kro nik
is ke mik kalp has ta lı ğı nın teşhi sin de kı sıt lı de ğe re
sa hip eko kar di yog ra fik in ce le me özel lik le sol ven-
 tri kül fonk si yon la rı nı or ta ya ko ya rak prog noz ile
de ğer li bil gi ler su nar. 

Non-in va zif İs ke mi Test le ri

İs ke mik kalp has ta lı ğı nın teş hi si ti pik ve ya ati pik
semp tom la rı olan has ta lar da ba zı hal ler de de
asemp to ma tik ki şi ler de mi yo kard is ke mi si nin
gös te ril me si ile olur. Mi yo kard is ke mi si nin en sık
se be bi olan ko ro ner ar ter ler de ki kri tik ate rosk le -
ro tik dar lı ğın gös te ril me si sık lık la ko ro ner an ji -
yog ra fi ile ger çek leş ti ri lir. An cak ko ro ner
an ji yog ra fi in va zif bir yön tem ol du ğun dan or ta
de re ce de is ke mik kalp has ta lı ğı şüp he si bu lu -
nan lar da ön ce lik le teş hi sin non-in va zif test ler le
te yi di, ya ni mi yo kard is ke mi si nin ob jek tif de li li -
nin gös te ril me si ge re kir. Stres test le ri (eg zer siz
tes ti, mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si vs)’nin ge -
nel pren si bi has ta ya efor ve ya mi yo kar dın ok si -
jen ih ti ya cı nı ar tı ran far ma ko lo jik ajan la rın
uy gu lan ma sıy la mi yo kard is ke mi si nin olu şup
oluş ma dı ğı nın be lir len me si ne da ya nır. Mi yo kard
is ke mi si nin ta yi nin de EKG de ği şik li ği (eg zer siz
tes ti) ve ya gö rün tü le me tek nik le rin den (sin tig ra -
fi, eko kar di yog ra fi) ya rar la nı lır.  

Eg zer siz Tes ti: Eg zer siz tes tin de has ta ya fark lı
efor tip le ri (bi sik let er go met re si, tre ad mill) uy gu -
la na bi lir, an cak en yay gın kul la nı la nı “t re ad mil l”
eg zer siz tes ti dir. En yay gın uy gu la nan “B ru ce ”
ve ya “mo di fi ye Bru ce ” pro to ko lü dür. Eg zer siz
tes ti nin ke sin ve nis bi kon trin di kas yon la rı Bö lüm
11, Tab lo 11-3’e gös te ril miş tir.

Pre- ek si tas yon sen dro mu, ven tri kü ler “pa ce -
ma ke r” rit mi, is ti ra hat te 1 mm’ den faz la ST çök -
me si ve komp let sol dal blo ku eg zer siz tes ti nin ta nı
de ğe ri ni or ta dan kal dı rır. Yu ka rı da ki EKG de ği -
şik lik le ri nin ol du ğu du rum lar da gö rün tü lü stres
test le rin den ya rar la nıl ma lı dır. Bu has ta lar da eg z-
er siz tes ti sa de ce eg zer siz ka pa si te si nin be lir len -
me si ve risk sı nıf la ma sı için kul la nı la bi lir.
Di gok si ne bağ lı EKG de ği şik lik le ri, is ti ra hat te 1
mm’ den az ST çök me si ve sol ven tri kül hi per tro fi -
si EK G’ si eg zer siz tes ti nin ta nı de ğe ri ni ortadan
kaldırmamakla birlikte azal tır; do la yı sıy la bu has -
ta lar da test ya pı lır ken bu du rum göz önün de bu-
 lun du rul ma lı dır. Ben zer şe kil de sağ dal blo ku da
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is ke mik ST de ği şik lik le ri ni giz le mez; bu has ta lar -
da eg zer siz tes ti ya pı la bi lir.

Eg zer siz tes ti nin is ke mik kalp has ta lı ğı teş hi si -
nin ko nul ma sın da ki du yar lı lı ğı (sen si ti vi te si) % 68,
spe si fik li ği % 77 ci va rın da dır. Sen si ti vi te (du yar lı -
lık) is ke mik kalp has ta lı ğı nın yay gın lı ğı öl çü sün -
de ar tar. Spe si fik li ğin (öz gül lük) çok yük sek
ol ma ma sı ST çök me si mey da na ge ti ren çok sa yı da
se be bin var lı ğı ile il gi li dir. Test ön ce si is ke mik kalp
has ta lı ğı ih ti ma li tes tin teş his de ğe ri ni be lir gin ola -
rak et ki ler. Dü şük is ke mik kalp has ta lı ğı ih ti ma li
tes tin de ğe ri ni azal tır ken, yük sek is ke mik kalp
has ta lı ğı ih ti ma li olan has ta la rın ço ğun da eg zer siz
tes ti ne ih ti yaç du yul mak sı zın za ten ko ro ner an ji -
yog ra fi in di kas yo nu mev cut tur.  Do la yı sıy la eg z-
er siz tes ti en çok or ta de re ce de is ke mik kalp
has ta lı ğı ih ti ma li nin söz ko nu su ol du ğu du rum -
lar da yol gös te ri ci dir. Or ta de re ce de ki is ke mik
kalp has ta lı ğı ih ti ma li % 10 ila % 90 ara sın da ki ora -
na te ka bül eder. İs ke mik kalp has ta lı ğı ih ti ma li nin
za yıf (<%10) ol du ğu du rum lar da test in di kas yo nu
za yıf tır; bu has ta lar be lir li ara lık lar la tek rar de ğer -
len di ril me li ve risk mo di fi kas yo nu ya pıl ma lı dır.
İs ke mik kalp has ta lı ğı ih ti ma li baş lı ca gö ğüs ağ rı -
sı nın ni te li ği, yaş, cin si yet ve risk fak tö rü pro fi li ile
de ğer len di ri lir. 

Tab lo 33-2’de is ke mik kalp has ta lı ğı ih ti ma li -
nin he sap lan ma sı na te mel teş kil eden gö ğüs ağ rı -
sı nın kli nik sı nıf la ma sı; Tab lo 33-3’de ise “Du ke ”
ka yıt la rı na gö re fark lı yaş, cin si yet ve risk pro fil -
le rin de is ke mik kalp has ta lı ğı ih ti ma li gö rül mek -
te dir. Ku tu lar da non-in va zif test ön ce si is ke mik
kalp has ta lı ğı ih ti ma li % ola rak ve ril mek te dir.
Her ku tu cuk için de ki ilk ra kam kar di yo vas kü ler

risk fak tör le ri (si ga ra içi mi, hi per li pi de mi ve ya di-
a bet) ol ma yan has ta lar da ki, ikin ci ra kam ise bu
risk fak tör le ri nin bu lu nan lar da ki ko ro ner kalp
has ta lı ğı has ta la rın ih ti ma li ni gös ter mek te dir.

Eg zer siz tes ti ne sa de ce is ke mik kalp has ta lı ğı
teş hi si için de ğil, ya nı sı ra is ke mik kalp has ta la rı -
nın risk sı nıf la ma sı ve prog noz la rı nın ta yi ni için
de mü ra ca at edi lir. Asemp to ma tik ki şi ler de eg zer -
siz tes ti nin po zi tif bu lun ma sı ha lin de cid di kar di -
yo vas kü ler olay la rın (an gi na, mi yo kard
in fark tü sü, ölüm) ge liş me ris ki –tes ti nor mal olan-
 la ra gö re- do kuz mis li (kar di yak olay ge liş me ris -
ki beş yıl için de % 25). Semp to ma tik ve ya ko ro ner
kalp has ta lı ğı bi li nen ki şi ler de de eg zer siz tes ti nin
prog nos tik de ğe ri be lir gin dir. Bu has ta lar da Bru ce
pro to ko lü ne gö re 1. ka de me yi ge çe me yen (<4
METS) has ta lar da se ne lik mor ta li te % 5 ci va rın da
iken; ilk 3 ka de me yi ta mam la yan lar da (>10 METS)
(ko ro ner ana to mi ve ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın
yay gın lık de re ce si ne olur sa ol sun) prog noz mü -
kem mel dir (yıl lık mor ta li te < %1). Eg zer siz tes tin -
de has ta nın fonk si yo nel ka pa si te si dı şın da ki di ğer
pa ra met re ler de ris ki be lir le yi ci ni te lik te dir. Kö tü
prog no zu ve/ve ya çok da mar has ta lı ğı nı işa ret
eden eg zer siz tes ti bul gu la rı Bö lüm 11’de tab lo 11-
6’da gö rül mek te dir.

Di ğer yan dan, arit mi le rin de ğer len di ril me si,
kalp pi li prog ram lan ma sı, ka pak has ta la rın da fonk -
si yo nel ka pa si te de ğer len di ril me si gi bi is ke mik
kalp has ta lı ğı dı şın da ki bir çok du rum da eg zer siz
tes tin den ya rar la nı lır. Eg zer siz tes ti nin in di kas yon -
la rı Bö lüm 11, Tab lo 11-7’de gös te ril miş tir. 

Stres Eko kar di yog ra fi: Stres eko kar di yog ra fi; eg -
zer siz ve ya far ma ko lo jik yön tem ler le mey da na

Tipik angina Aşağıdaki 3 özelliğin de bulunması
• Karakteristik özellik ve süreye sahip substernal göğüs ağrısı
• Göğüs ağrısının egzersiz veya emosyonel stresle artması
• Göğüs ağrısının istirahat ve nitrat ile rahatlaması

Atipik angina Tipik angina özelliklerinin ikisinin bulunduğu göğüs ağrısı
Non-kardiyak Tipik angina özelliklerinin birini karşılayan veya hiçbirini karşılamayan göğüs ağrısı
göğüs ağrısı

Tablo 33-2. Göğüs Ağrısının Klinik Sınıflaması (ACC/AHA 2002 Kılavuzu)

Non-Anginal Göğüs Ağrısı Atipik Angina Tipik Angina

Yaş Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın
35 % 3-35 % 1-19 % 8-59 % 2-39 % 30-88 % 10-78
45 % 9-47 % 1-22 % 21-70 % 5-43 % 51-92 % 20-79
55 % 23-59 % 4-25 % 45-79 % 10-47 % 80-95 % 38-82
65 % 49-59 % 9-29 % 71-86 % 20-51 % 93-97 % 56-8

* Pryor DB, et al. Ann Intern Med 1993;118:81-90 (İhtimaliyet oranlarının açıklaması tam metne bakınız).

Tablo 33-3. Semptomatik Hastalarda İskemik Kalp Hastalığı Riskine Göre Stres Test Öncesi Kesin İskemik Kalp
Hastalığı İhtimali (Duke* Kayıtlarına Göre)



ge ti ri len mi yo kard is ke mi si nin sol ven tri kül du -
var ha re ket le ri ne olan et ki le ri nin eko kar di yog ra -
fi ile be lir len me si dir. Bu nun için ön ce stres ön ce si
gö rün tü ler kay de di lir; da ha son ra has ta ya be lir li
bir pro to kol ile eg zer siz yap tı rı lır ve zir ve eg zer -
si ze ula şıl dık tan he men son ra (birkaç dk için de)
gö rün tü ler kay de di lir. Eg zer siz ya pa ma yan has -
ta lar da far ma ko lo jik stres (do bu ta mi n, ade no si n
ve ya dip iri da mol) mey da na ge ti ri lir. Di ji tal or-
 tam da baş lan gıç ve eg zer siz son ra sı gö rün tü ler
kar şı laş tı rı lır. Eg zer siz ile ye ni du var ha re ket bo -
zuk lu ğu nun or ta ya çık ma sı ve ya ön ce ki du var
ha re ket bo zuk lu ğu nun kö tü leş me si tes tin po zi -
tif lik kri te ri dir. Di ğer bir po zi tif lik kri te ri uy gu la -
nan stres ile sol ven tri kül ka vi te si nin ge niş le me si
ve glo bal sis to lik fonk si yon la rı nın azal ma sı dır;
an cak bu ce vap dobu ta mi ne ile uy gu la nan stres
eko kar di yog ra fi sin de –cid di is ke mi nin var lı ğın -
da bi le- ger çek leş me ye bi lir. Uy gu la nan stres ile
sol ven tri kül du var ha re ket le ri nin hi per ki ne tik
ha le gel me me si ise spe si fik ol ma yan za yıf bir po -
zi tif lik kri te ri ola rak de ğer len di ril mek te dir. Stres
eko kar di yog ra fi nin teş his de ğe ri sin tig ra fik yön-
 tem ler le kar şı laş tı rı la bi lir se vi ye ler de dir (du yar lı -
lık ve öz gül lük yak la şık % 80-85 ci va rın da). İş lem
ile il gi li tec rü be ve has ta nın eko je ni te si in ce le me -
nin ba şa rı sı nı et ki le yen baş lı ca un sur lar dır.

Rad yo nük lid İn ce le me (Bö lüm 14’e Ba kı nız): Mi -
yo kard da tu tu lan rad yo nük lid mad de le rin uy gu -
lan ma sı ile ger çek leş ti ri len ve bu yol la mi yo kard
per füz yo nu nun böl ge sel fark lı lık la rı nı or ta ya ko -
yan in ce le me dir. Has ta ya fi zik sel ve ya far ma ko lo -
jik stres uy gu la nır; is ti ra hat te ve stres son ra sı
mi yo kar dın rad yo nük lid tu tu lu mu kar şı laş tı rı la rak
is ke mi nin var lı ğı be lir le nir. İs ke mi nin ya nı sı ra is -
ke mi nin lo ka li zas yo nu ve yay gın lı ğı nın da (kan ti -
tas yon) be lir le ne bil me si eg zer siz tes ti ne gö re üs tün
olan ta raf la rı dır. Ay rı ca mi yo kard in fark tü sü ve ya
di ğer se beb ler le olu şan mi yo kar di yal skar do ku su
ve yay gın lı ğı da ta yin edi le bi lir. Rad yo nük lid gö -
rün tü le me nin teş his gü cü efor tes ti ne gö re da ha fa-
z la dır. Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si nin
mi yo kard is ke mi si ni be lir le me de ki has sa si ye ti
(sen si ti vi te) % 80-90; spe si fik li ği % 70-80 ci va rın da -
dır. Bu na mu ka bil eg zer siz tes ti ne gö re da ha pa ha -
lı, uy gu lan ma sı da ha güç ve çok da ha uzun sü re li
bir in ce le me dir. Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si
özel lik le eg zer siz tes ti nin teş his de ğe ri nin ol ma dı -
ğı ve ya kı sıt lan dı ğı sol dal blo ku, pre- ek si tas yon
sen dro mu, kalp pi li rit mi, sol ven tri kül hi per tro fi si
ve di gi ta lis kul la nı mı gi bi du rum lar da in di ke dir.
Ay rı ca yaş lı lık, cid di obe zi te, pe ri fe rik ar ter has ta -
lı ğı, ar trit ve ya or to pe dik kı sıt la ma lar se be biy le eg -
zer siz ya pa ma yan has ta la rın de ğer len di ril me sin de
far ma ko lo jik stres uy gu la na rak ger çek leş ti ri len
rad yo nük lid mi yo kard per füz yon sin tig ra fi sin den
ya rar la nı lır. Rad yo nük lid gö rün tü le me yön tem le -

ri ne sa de ce mi yo kard is ke mi si nin teş hi si için de ğil,
ya nı sı ra is ke mik kalp has ta lı ğı bi li nen has ta lar da -
ki ko ro ner dar lık la rın fonk si yo nel öne mi ni (is ke mi
mey da na ge ti rip ge tir me di ği ni), is ke mi nin lo ka li -
zas yo nu nu ve yay gın lık de re ce si ni öğen mek için
de mü ra ca at edi lir. Özel lik le ön ce den her han gi bir
re vas kü la ri zas yon gi ri şi mi ne ma ruz ka lan has ta la -
rın de ğer len di ril me sin de is ke mi nin gö rün tü le me
yön tem le ri ile or ta ya ko nul ma sı önem ta şı dı ğın dan
bu grup has ta lar da da rad yo nük lid gö rün tü le me
yön tem le ri sık lık la kul la nı lır. Rad yo nük lid gö rün -
tü le me nin di ğer bir kul la nım ala nı mi yo kard can lı -
lı ğı nın be lir len me si dir. Özel lik le tal yu mun (stres ve
is ti ra hat ça lış ma sın dan son ra ki) geç dö nem de tek -
rar da ğı lı mı nın (re dis tri bu ti on) gö rün tü len me si ile
be lir le nen mi yo kard can lı lı ğı; özel lik le yay gın hi -
po ki ne tik alan la ra sa hip mi yo kar dın re vas kü la ri -
zas yon dan fay da gö rüp gör me ye ce ği ni ta yin eden
ha ya ti bir in ce le me dir. Do la yı sıy la, mi yo kard per-
 füz yon sin tig ra fi si teş hi sin ya nı sı ra hem te da vi nin
yön len di ril me si, hem de prog no zun be lir len me si
ba kı mın dan önem li bil gi ler sağ lar. 

Po zit ron Emis yon To mog ra fi (PET) (Bö lüm 14’e
Ba kı nız): PET vü cu da uy gu la nan bir me ta bo lit
(FDG: flu ori ne de oxy glu co se) yar dı mı ile mi yo kar -
dın me ta bo lik ola rak in ce le yip bu yol la can lı ve
skar do ku su nu nun ayırt edil me si ni sağ la yan bir
in ce le me dir. Sı nır lı sa yı da ki bul gu PE T’ in mi yo -
kard is ke mi si ni be lir le me de ki teş his gü cü nün mi -
yo kard per füz yon sin tig ra fi sin den da ha iyi ol du ğu
gös ter mek te dir. Bu nun la bir lik te PE T’ in kli nik uy -
gu la ma da ki baş lı ca öne mi mi yo kard can lı lı ğı nın
araş tı rıl ma sı dır. İl gi li ça lış ma lar da PE T’ in mi yo -
kard can lı lı ğı nı or ta ya ko yan di ğer yön tem ler olan
do bu ta mi ne eko kar di yog ra fi ve rad yo nük lid gö -
rün tü le me ile ben zer dü zey ler de ve ya bi raz da ha
iyi teş his gü cü ne sa hip ol du ğu gös te ril miş tir.

Kar di yak Man ye tik Re zo nans
Gö rün tü le me (MRI) (Bö lüm 13’e ba kı nız)

Kar di yak MRI esas ola rak kalp ve iliş ki li bü yük da -
mar la rın ana to mi si ni or ta ya ko yan bir in ce le me ol-
 mak la bir lik te, son za man lar da is ke mik kalp
has ta lı ğı nın teş hi sin de de kul la nı la bi le ce ği an la şıl -
mış tır. Özel lik le stres oluş tu ru la rak uy gu la nan
kar di yak MRI mi yo kard per füz yon ça lış ma sı nın
en az mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si ka dar teş his
de ğe ri nin ol du ğu gös te ril miş tir. Ay rı ca MRI ile ya -
pı lan mi yo kard can lı lık (vi abi li te) ça lış ma la rı da
po zit ron emis yon to mog ra fi (PET) ile kar şı laş tı rı -
la bi lir se vi ye ler de bil gi ver mek te dir. Di ğer ta raf -
tan kon je ni tal ko ro ner ar ter ano ma li le ri ni,
epi kar di yal ar ter le rin prok si mal ve or ta ke sim le -
rin de ki plak la rı da kar di yak MRI ile be lir le mek
müm kün dür. Has ta nın iyo ni ze rad yas yo na ma ruz
kal ma ma sı di ğer gö rün tü le me yön tem le ri ne gö re
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önem li bir üs tün lü ğü dür. Kar di yak MR, im kan la -
rı ve üs tün lük le ri ne rağ men güç ve pa ha lı bir yön-
 tem ol ma sı ve bir ta ra ma tes ti nin pra tik li ği ne sa hip
ol ma ma sı se be biy le is ke mik kalp has ta lı ğı nın teş -
hi si ama cıy la ha len yay gın ola rak kul la nı lan bir in-
 ce le me de ğil dir.

Kar di yak Bil gi sa yar lı To mog ra fi (BT)
(Bö lüm 13’e ba kı nız)

Hız lı ve de tay lı gö rün tü alın ma sı nı müm kün kı -
lan tek no lo jik ge liş me ler so nu cun da BT ile ko ro -
ner ar ter ler, kalp ve iliş ki li ya pı la rın ay rın tı lı
ola rak in ce len me si müm kün ha le gel miş tir. Kar -
di yak BT’ nin is ke mik kalp has ta lı ğı nın araş tı rıl -
ma sın da baş lı ca iki ana kul la nım ala nı ko ro ner
kal si yum var lı ğı ve kan ti tas yo nu ile to mog ra fik
an ji yog ra fi uy gu la ma la rı dır.

Ko ro ner Kal si yu mun Be lir len me si: Ko ro ner kal -
si yu mun var lı ğı, mik ta rı ve yay gın lı ğı nın hem ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğı nı ön gör me de, hem de risk
sı nıf la ma sın da di ğer risk fak tör le rin den ba ğım sız
öne me ha iz ol du ğu gös te ril miş tir. Özel lik le kla -
sik risk sı nıf la ma sı na gö re or ta ve dü şük ris ke sa -
hip ba zı has ta grup la rın da yük sek ko ro ner
kal si yum sko ru nun da ha yük sek ris ke işa ret ede-
 bi le ce ği vur gu lan mak ta dır. Bu nun la bir lik te, bu
tür bir yak la şı mın kar di yo vas kü ler so nuç la rı dü -
zelt ti ği ne da ir ve ri bu lun ma mak ta dır. Di ğer ta -
raf tan ko ro ner kal si fi kas yo nun ko ro ner ar ter
has ta lı ğı nı be lir le me de ki yük sek du yar lı lı ğı na

(yak la şık % 90) rağ men, dü şük öz gül lü ğe (yak la -
şık % 50) sa hip ol ma sı, bu amaç la ru tin bir ta ra ma
tes ti ol ma sı nı müm kün kıl ma mak ta dır. Do la yı -
sıy la, risk sı nıf la ma sı ve ya is ke mik kalp has ta lı -
ğı nın ön gö rül me sin de ko ro ner kal si yum ta yi ni
ru tin ola rak öne ri len bir in ce le me de ğil dir.

Bil gi sa yar lı To mog ra fi ile Ko ro ner An ji yog ra fi:
Mul ti de dek tör bil gi sa yar lı to mog ra fi (MDCT: mul-
 ti de dec tor com pu ted to mog raphy) ola rak da ifa de
edi len tek nik ile ko ro ner ar ter le ri non-in va zif ola -
rak gö rün tü le mek müm kün dür. BT ko ro ner an ji -
yog ra fi nin ko ro ner lez yon la rı be lir le me de ki
du yar lı lı ğı ve öz gül lü ğü % 90’ın üze rin de dir. Dis-
 tal ko ro ner seg ment le rin da ha dü şük du yar lı lık la
de ğer len di ril me si, non-kal si fik plak la rın ve stent li
seg ment le rin iyi de ğer len di ri le me me si BT an ji yog -
ra fi nin baş lı ca za yıf nok ta la rı dır. BT ko ro ner an ji -
yog ra fi nin nor mal bu lun ma sı ha lin de is ke mik kalp
has ta lı ğın dan emin ol mak bü yük öl çü de müm kün
iken, or ta de re ce de (% 30-50) dar lık la rın be lir len -
me si ge nel lik le has ta la rın in va zif ve di ğer non-in -
va zif yön tem ler le in ce len me si ni ge rek li kı lar. Di ğer
ta raf tan, BT ko ro ner an ji yog ra fi “by-pas s” greft le -
ri nin ve stent ça pı nın 3 mm’ den bü yük ol du ğu sol
ana ko ro ner ar ter stent le ri nin açık lı ğı nı mü kem -
me le ya kın bir doğ ru luk la gös te re bi lir.

Non-in va zif Test ler le Risk Sı nıf la ma sı

Non-in va zif test ler sa de ce is ke mik kalp has ta lı ğı -
nın teş hi si için de ğil ya nı sı ra risk sı nıf la ma sı için
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Yüksek Risk • Ciddi istirahat sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (LVEF<% 35)
(yıllık mortalite • Yüksek riskli treadmill skoru (< -11)
oranı > %3) • Ciddi egzersiz sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (LVEF<%35)

• Stres ile oluşan geniş perfüzyon defekti (özellikle anterior bölgede)
• Stres ile oluşan orta büyüklükteki multipl perfüzyon defekti
• Sol ventrikül dilatasyonu veya artmış akciğer talyum tutulumu ile birlikte geniş, sabit
perfüzyon defekti

• Sol ventrikül dilatasyonu veya artmış akciğer talyum tutulumu ile birlikte stres ile oluşan orta
büyüklükte perfüzyon defekti

• Stres ekokardiyografide düşük doz dobutamin (<10 mcg/kg/dk) veya düşük kalp hızında (< 120/dk) 
iki veya daha fazla segmentte duvar hareket bozukluğunun gelişmesi

• Stres ekokardiyografide yaygın iskemi bulgusu

Orta Risk • Hafif-orta istirahat sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (LVEF: %35-49)
(yıllık mortalite • Orta riskli treadmill skoru (< -11 ila <5 arası)
oranı % 1-3) • Sol ventrikül dilatasyonu veya artmış akciğer talyum tutulumu olmaksızın stres ile oluşan orta

büyüklükte perfüzyon defekti
• Stres ekokardiyografide yüksek doz dobutamin ile sınırlı (iki veya daha az segmentte) duvar
hareket bozukluğunun gelişmesi

Düşük rüsk • Düşük riskli treadmill skoru (>5 )
(yıllık mortalite • İstirahat veya stresde küçük perfüzyon defekti veya normal perfüzyon
oranı < % 1) • Normal stres ekokardiyografi incelemesi veya stres ile istirahatteki hafif duvar hareket

bozukluklarının değişmemesi

Duke Treadmill Skoru : Egzersiz zamanı (dk) – (5X ST değişikliği (mm)) – 4 X egzersiz anginası), Egzersiz anginası:
0: yok, 1: eforu kısıtlamayan; 2: eforu kısıtlayan)

Tablo 33-4. Non-İnvazif Test Sonuçlarına Göre Risk Sınıflaması



de kul la nı lır. Bu yol la sağ la nan risk sı nıf la ma sı
prog no zun be lir len me si ya nın da has ta ya uy gu la -
na cak in va zif teş his ve te da vi yön tem le ri ne ka rar
ve ril me si ve risk mo di fi kas yo nu nun dü zen len -
me si ba kı mın dan da önem ta şır. Tab lo 33-4’da
non-in va zif test so nuç la rı na gö re ya pı lan risk sı -
nıf la ma sı gö rül mek te dir.

Ka te te ri zas yon ve Ko ro ner An ji yog ra fi
(Bö lüm 15’e Ba kı nız)

İn va zif yol la ko ro ner ar ter le rin gö rün tü len me si
iş le mi ne ko ro ner an ji yog ra fi adı ve ri lir. İlk de fa
1959 yı lın da So nes ta ra fın dan uy gu la nan in ce le -
me bu gün sa de ce teş his için de ğil, ya nı sı ra per -
kü tan gi ri şim sel te da vi nin ilk ba sa ma ğı ola rak da
yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır. 

İn di kas yon la rı: İs ke mik kalp has ta lı ğı nın teş hi si
bü yük öl çü de non-in va zif test ler le ko nu la bil mek -
te dir. Bu nun la bir lik te ke sin teş his ve ko ro ner dar-
 lık la rın yay gın lık ve cid di lik de re ce le ri nin tes bi ti
an cak ko ro ner an ji yog ra fi ile müm kün ola bil mek -
te dir. Ko ro ner an ji yog ra fi de ko ro ner ar ter ler de ki
% 70 (Av ru pa kay nak lı kı la vuz lar da % 50) ve üze -
ri dar lık lar kri tik ola rak de ğer len di ri lir. Sol ana ko-
 ro ner ar ter için kri tik lik sı nı rı %50’dir. Bu nun la
be ra ber, da ha az dar lık la rın da risk sı nıf la ma sı ve
risk mo di fi kas yo nu nun da ha yo ğun laş tı rıl ma sı ba -
kı mın dan öne mi var dır. Kri tik ol ma yan plak la rı
bu lu nan has ta lar da ki akut ko ro ner sen drom ora nı
hiç pla ğı bu lun ma yan la ra gö re çok da ha faz la dır.
Di ğer yan dan ko ro ner an ji yog ra fi nin ba zı sı nır lı -
lık la rı da unu tul ma ma lı dır. Her şey den ön ce ko ro -
ner an ji yog ra fi bir lü me nog ra fi dir ve epi kar di yal
ko ro ner ar ter le rin lü me ni ne da ir bil gi ler ve rir; oy -
sa ate rosk le roz sa de ce lü me ne doğ ru de ğil, tüm
da mar kat la rı nı et ki le ye rek da mar da dı şa doğ ru
da ka lın laş ma lar oluş tu rur. Do la yı sıy la ko ro ner
an ji yog ra fi tek ba şı na to tal ate rosk le roz yü kü nü
ifa de ede mez. Bu se beb le sub kri tik dar lık la ra sa -
hip ba zı has ta lar da (ge nel lik le dif füz tu tu lum se be-
 biy le) is ke mi söz ko nu su ola bi lir. An cak
in tra vas kü ler ul tra son yar dı mı ile da mar tu tu lu -
mu nun bo yu tu or ta ya ko nu la bi lir. Ko ro ner an ji -
yog ra fi in di kas yon la rı ay rın tı lı bi çim de Bö lüm
15’de (Tab lo 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 15-7
ve 15-8) an la tıl mış tır.

Kon trin di kas yon la rı: Ko ro ner an ji yog ra fi ye ter -
siz ekip man ve ka te te ri zas yon im kan la rı dı şın da
her han gi bir kon trin di kas yo na sa hip de ğil dir. İş -
le min ya pıl ma sı nın ha ya ti önem ar zet ti ği her du-
 rum da mü ra ca at edi le bi le cek bir yön tem dir.
Bu nun la bir lik te ko ro ner an ji yog ra fi nin ol ma yıp
elek tif ni te lik ta şı dı ğı du rum lar da iş le min ip ta li,
er te len me si ve ya ba zı özel ted bir ler alı na rak ya -
pıl ma sı nı ge rek ti ren nis bi kon trin di kas yon lar
mev cut tur. Bun lar Bö lüm 15’de (Tab lo 15-9) gös-

 te ril miş tir. Bun lar ara sın da cid di arit mi, di gok sin
in tok si yo nu, cid di ve kon trol suz hi per tan si yon,
ateş ve in fek si yon, de kom pan se kalp ye ter siz li ği,
ka na ma di ate zi ve oral an ti ko agü lan kul la nı mı,
rad yo opak al ler ji si, cid di bö bek ye ter siz li ği,  akut
gas tro in tes ti nal ka na ma, ane mi, akut in me, elek-
 tro lit im ba lan sı, ha mi le lik ve de mans, de lir yum
gi bi se bep ler le has ta ile an la şı la ma ma sı gi bi du-
 rum lar sa yı la bi lir. 

Komp li kas yon la rı: Ko ro ner an ji yog ra fi komp li -
kas yon la rı Bö lüm 15’de (Tab lo 15-10) an la tıl mış tır.
Ma jör (ha ya ti) komp li kas yon ora nı % 2’nin al tın -
da dır. Cid di komp li kas yon la rın baş lı ca la rı: mor ta -
li te, mi yo kard in fark tü sü, in me, per fo ras yon,
kon trast re ak si yo nu, arit mi ler, he mo di na mik kom-
p li kas yon lar ve vas kü ler komp li kas yon lar dır. Ha -
va ve ko les te rol em bo li si, dis sek si yon ve ya di ğer
se bep ler le ko ro ner akı mı nın ke sil me si, kon trast
nef ro pa ti si ko ro ner an ji yog ra fi nin di ğer önem li
komp li kas yon la rı dır. Üç da mar has ta lı ğı, sol ana
ko ro ner ar ter has ta lı ğı, fonk si yo nel ka pa si te nin
çok kı sıt lı ol ma sı (NYHA II I/IV), böb rek ye ter siz li -
ği, ile ri yaş (>70), ejek si yon frak si yo nu dü şük lü ğü
(<% 30) ve cid di pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı komp li -
kas yon ora nı nı be lir gin ola rak ar tı ran hal ler dir.
Ko ro ner an ji yog ra fi nin da ha çok gi riş ye ri ile iliş -
ki li olan mi nor komp li kas yon ih ti ma li de (% 1-2 ci -
va rı) dü şük oran lar da dır.  
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STABİL ANGİNA PEKTORİS

363

İskemik kalp hastalığı vakaların yaklaşık üçte bi-
rinde stabil bir şekilde tipik veya atipik angina ile
ortaya çıkmaktadır. İskemik kalp hastalığı kronik
veya akut olarak ortaya çıkar. Akut klinik tablolar
akut koroner sendromlar (kararsız angina pekto-
ris, ST yükselmesiz miyokard infarktüsü, ST yük-
selmeli miyokard infarktüsü) ve fatal ventriküler
aritmiler ile ani ölümü içerir. İskemik kalp hasta-
lığının kronik formlarını ise stabil angina pektoris
veya sessiz iskemi ile seyreden stabil klinik tab-
lolar oluşturur. Bazen kronik iskemik kalp hasta-
lığının yegane görüntüsü konjestif kalp
yetersizliği tablosu olabilir. İlk klinik görüntüden
sonra zaman içinde akut ve kronik klinik tablo-
lardan birinden diğerine geçiş görülebilir. Sözge-
limi, stabil angina pektorisli bir hastada klinik
seyir içinde kararsız angina pektoris tablosu geli-
şebileceği gibi; miyokard infarktüsü geçirmiş bir
hastanın müteakip seyri stabil olabilir. Hem akut,
hem de kronik iskemik kalp hastalığı tabloları sı-
rasında ortaya çıkabilen tehlikeli aritmiler ve kalp
yetersizliği prognozu belirgin şekilde etkiler. Sta-
bil angina pektorisin seyrinde semptomların yo-
ğunluğunda zaman zaman küçük dalgalanmalar
olabilir; bununla birlikte günler ve dakikalar için-
de klinik tabloda ani veya belirgin değişiklikler
beklenmez. Kronik bir seyirde miyokard oksijen
ihtiyacında belirgin bir artışa yol açacak aşikar bir
fizyolojik veya patolojik olayın yokluğunda
semptomlarda ani kötüleşme söz konusu ise bu
durum genellikle akut koroner sendromu düşün-
dürür. İskemik kalp hastalığında -miyokard ok-
sijen ihtiyacındaki değişiklerin yanında- klinik
tabloyu belirleyen başlıca faktör koroner arterler-
deki aterosklerotik plağın durumudur. Akut ko-
roner sendromlardan büyük ölçüde çatlayıp
lümende total veya subtotal darlığa yol açan has-
sas bir plak sorumlu iken, iskemik kalp hastalığı-
nın kronik ve stabil seyri stabil ve kararlı
aterosklerotik plağın kliniğe yansımasıdır (Bkz:
iskemik kalp hastalığı fizyolopatolojisi, akut ko-
roner sendrom fizyopatolojisi).

Stabil angina pektorisin etyolojisi –diğer iske-
mik kalp hastalığı şekillerinde olduğu gibi- vaka-
ların çoğunda koroner aterosklerozudur. İskemik
kalp hastalığının etyolojisi, epidemiyolojisi ve fizy-
opatolojisi kronik iskemik kalp hastalığı bölümün-
de ayrıntılı olarak sunulmuştur (Bkz. Bölüm 33).

AAnnaamm  nneezz

İs ke mik kalp has ta lı ğı nın en önem li teş his ara cı iyi
alı nan bir anam nez dir. Aşa ğı da ay rın tı la rıy la an-
 la tı la cak olan an gi na ve ya eş de ğer le ri nin ay rın tı lı
ola rak sor gu lan ma sı anam ne zin ana un su ru dur.
Di ğer kalp has ta lık la rın da ol du ğu gi bi fonk si yo -
nel ka pa si te ta yi ni anam ne zin vaz ge çil mez bir par -
ça sı ol ma lı dır. An gi na nın ya nı sı ra ko ro ner ar ter
risk fak tör le ri mut la ka sor gu lan ma lı dır. Si ga ra
kul la nı mı, ai le de is ke mik kalp has ta lı ğı var lı ğı
araş tı rıl ma lı dır. Hi per tan si yon, di abe tes mel li tus
ve hi per li pi de mi ön ce den bi li ni yor dur ve ya has ta
ilk de fa in ce le ni yor sa fi zik mu aye ne ve in ce le me -
ler le or ta ya ko nu la cak tır. Alış kan lık lar ara sın da
özel lik le genç po pü las yon da, an gi na pek to ris, mi -
yo kard in fark tü sü, fa tal arit mi ler ve ani ölü mün
önem li bir se be bi olan ko ka in kul la nı mı da sor gu -
lan ma lı dır. Has ta nın alış kan lık lar dı şın da ki ha yat
tar zı da (eg zer siz se vi ye si, bes len me alış kan lık la -
rı, stres se vi ye si vs) be lir len me li dir.

An gi na nın Özel lik le ri

Me ka niz ma

Gö ğüs ağ rı sı an la mın da kul la nı lan an gi na pek to ris
is ke mik kalp has ta lı ğı nın baş lı ca semp to mu dur ve
mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı ile mi yo kar dı bes le yen
ko ro ner ar ter le rin mi yo kar da ok si jen ar zı ara sın -
da ki den ge siz lik ten kay nak la nan mi yo kard is ke -
mi si se be biy le olu şur. Mi yo kard is ke mi si nin
oluş ma sı için mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı nın art-
 ma sı ve ya ok si jen ar zı nın azal ma sı, ya da her iki -
si nin bir den ger çek leş me si ge re kir. Kar di yak
gö ğüs ağ rı sı nın me ka niz ma sı tam ola rak ay dın la -
tı la ma mak la bir lik te, ağ rı nın vis se ral tip te ol du ğu
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ve af fe rent duy sal yol la rı ko ro ner ar ter le re pa ra lel
sey re den ve spi nal C8-T4 se vi ye sin de me dul la spi -
na li se gi ren sem pa tik lif le rin oluş tur du ğu dü şü -
nül mek te dir. Da ha son ra uya rı lar ta la mus ve
kor teks te ki il gi li böl ge le re ulaş mak ta ve ağ rı han -
gi spi nal se vi ye le ri il gi len di ri yor sa o der ma tom -
lar da his se dil mek te dir. 

Kli nik Özel lik ler

Mi yo kard is ke mi si ne bağ lı gö ğüs ağ rı sı nın ayı rı -
cı ta nı sı çok sa yı da has ta lı ğı bir lik te dü şün me yi
ge rek ti rir. Bu nun la bir lik te, gö ğüs ağ rı sı nın ba zı
te mel özel lik le ri dik ka te alın dı ğın da yük sek tah-
 min ora nı ile mi yo kard is ke mi sin den kay nak la -
nan gö ğüs ağ rı sı nı ön gör mek müm kün dür.
An gi na –tüm vis se ral ağ rı lar da ol du ğu gi bi- has -
ta ta ra fın dan tam ola rak lo ka li ze edi le mez ve ge -
nel lik le ge niş bir alan da his se di lir. Ret ros ter nal
böl ge ağ rı nın en sık his se dil di ği alan dır. Has ta
ağ rı sı nı ge nel lik le yum ruk ve ya el aya sı ile ge niş -
çe bir böl ge yi işa ret ede rek ifa de eder (“Le vi ne ”
be lir ti si). Par mak ucu ile dar bir ala nın ta rif edil -
me si an gi na pek to ris teş hi sin den uzak laş tı rır. Mi -
yo kard is ke mi si nin ağ rı sı alt çe ne den um bi li ku sa
ka dar olan böl ge de her han gi bir yer de (man di -
bu lar böl ge, bo yun, her iki omuz, her iki kol, epi-
 gas tri yum vs) his se di le bi lir. Ret ros ter nal böl ge de
ağ rı nın ol ma dı ğı ve ya ha fif ol du ğu, bu na kar şı lık
di ğer lo ka li zas yon lar da ağ rı ve ya ra hat sız lık his -
si nin bu lun du ğu hal ler de teş his güç le şe bi lir.
Man di bu lar böl ge de diş ağ rı sı nı, omuz ve kol lar -
da ro ma tiz mal has ta lık la rı, epi gas tri um da pep tik
ul ku su tak lit eden an gi nal semp tom lar bil di ril -
miş tir. An gi na pek to ri sin pre kor di um da dar bir
alan da his se dil me si ol duk ça na dir dir. Gö ğüs ağ -
rı sı nın ya yıl ma sı yi ne ağ rı nın his se di le bi le ce ği
böl ge le re doğ ru olur. En sık ya yı lım her iki omuz,
sol kol ve ya her iki kol ve elin ul nar ke sim le ri, bo -
yun ve sırt böl ge le ri ne olur. Gö ğüs ağ rı sı nın ni te -
li ği da ha çok ba sınç ve ağır lık his si, sı kış ma ve
yan ma tar zın da dır. Has ta la rın bir kıs mı gö ğüs
ağ rı sı nı “ağ rı ” ola rak de ğil de, ne fes dar lı ğı, gö -
ğüs te sı kın tı his si, tı kan ma gi bi ifa de ler le ak ta rır -
lar. Bu semp tom lar an gi na eş de ğer le ri ola rak
ka bul edi lir. 

İs ke mik tip te gö ğüs ağ rı sı mak si mal yo ğun -
lu ğa ted ri cen ula şır; da ha son ra da ya vaş la ya rak
kay bo lur. Mak si mal şid det te baş la yıp de ğiş me -
den de vam eden ve/ve ya ani den du ran ağ rı lar ge -
nel lik le an gi na de ğil dir. An gi nal pek to ris te ağ rı
ge nel lik le şid det li dir. Mi yo kard in fark tü sü ne
bağ lı gö ğüs ağ rı sı ka rar lı an gi na pek to ris te gö rü -
len den sü re ve şid det ola rak da ha faz la dır; bu lan -
tı, kus ma ter le me gi bi bul gu lar eş lik ede bi lir ve
ge nel lik le ölüm kor ku su ile bir lik te dir. Bu nun la
bir lik te, has ta nın ağ rı eşi ğin de ki fark lı lık lar ve he -
nüz tam ola rak açık la na ma yan se bep ler le mi yo -

kard is ke mi si nin ağ rı sı da ha ha fif dü zey de his se -
di le bi lir ve ya mi yo kard is ke mi si ta ma men ağ rı -
sız ola bi lir (ses siz is ke mi). 

Gö ğüs ağ rı sı nın di ğer bir özel li ği ağ rı yı or ta -
ya çı ka ran ve ha fif le yip geç me si ne yol açan du-
 rum lar dır. Ka rar lı an gi na pek to ris te gö ğüs ağ rı sı
ti pik ola rak fi zik sel ve ya emos yo nel efor sı ra sın -
da mey da na ge lir ve ge nel lik le has ta nın o sı ra da
yap mak ta ol du ğu ak ti vi te si ni dur dur ma sı na yol
açar; has ta bir sü re (bir kaç da ki ka ve ya bi raz da -
ha faz la) din len dik ten son ra aza la rak kay bo lur.
Ka rar lı an gi na pek to ris te an gi na eşi ği gün için de
de ğiş ken lik gös te re bi lir ve ge nel lik le sa bah sa at -
le rin de en dü şük se vi ye de dir. Do la yı sıy la, sa bah
sa at le rin de an gi na ya yol açan efor dü ze yi gün
için de tek rar lan dı ğın da an gi na oluş ma ya bi lir.
Rüz gar lı ve so ğuk ha va lar da yü rü mek an gi na eşi -
ği ni dü şü re bi lir ve nor mal şart lar da an gi na oluş-
 tu ran efor lar dan da ha az efor la has ta da an gi na ya
yol aça bi lir. Ye mek ye dik ten he men son ra ya pı -
lan efor da da ben zer şe kil de an gi na da ha ko lay
olu şur. An gi na nın han gi efor dü ze yin de oluş tu -
ğu nun öğ re nil me si has ta lı ğın cid di ye ti nin be lir -
len me si için bü yük önem ta şır. An gi na eşi ği nin
stan dart ola rak ifa de edil me si ama cıy la ge nel lik -
le Ka na da Kar di yo vas kü ler Ce mi ye ti (“Ca na di an
Car di ovas cu lar So ci et y”; CCS)’nin öner di ği fonk si -
yo nel ka pa si te sı nıf la ma sı kul la nı lır (Bakınız;
Bölüm 3 Tab lo 3-2). Di lal tı nit rat uy gu la ma sı an -
gi na nın da ha hız lı geç me si ne yol açar. An cak bu
du rum an gi na pek to ri se öz gü de ğil dir; özo fa gu -
sun kon trak si yon bo zuk lu ğu na bağ lı has ta lık la rı
da ba zen bu te da vi ye ce vap ve re bi lir. Ayı rı cı ta nı -
da dik ka te alın ma sı ge re ken önem li özel lik ler den
bi ri de ağ rı nın sü re si dir. Ka rar lı an gi na pek to ris -
te ağ rı nın sü re si ge nel lik le 2 ila 10 da ki ka ara sın -
da dır; na di ren 10-15 da ki ka ya uza ya bi lir. Bu
sü re den da ha uzun de vam eden, di lal tı nit ra ta ce -
vap ver me yen bir ağ rı nın var lı ğın da akut mi yo -
kard in fark tü sü ne gi diş ve ya di ğer ağ rı se bep le ri
dü şü nül me li dir. Di ğer yan dan, çok kı sa sü re li
bat ma tar zın da ki an lık gö ğüs ağ rı la rı an gi na dı şı
se bep le re bağ lı dır. Yir mi-otuz sa ni ye den da ha az
sü re li ağ rı lar an gi na ka bul edil me me li dir.

Ağ rı nın pre kor di um, sırt, epi gas tri um ve kol
lo ka li zas yo nu, bat ma tar zın da ol ma sı, nit rat ve ya
din len me ile geç me me si, efor la iliş ki siz ol ma sı, çok
kı sa ve ya çok uzun sü re li ol ma sı ti pik an gi na pek-
 to ris ten uzak laş tı ran anam nez özel lik le ri dir. Bu -
nun la bir lik te, has ta la rın kü çük bir kıs mın da
mi yo kard is ke mi si nin ati pik kli nik tab lo lar la da or-
 ta ya çı ka bi le ce ği unu tul ma ma lı dır.

An gi na nın önem li özel lik le rin den bi ri de “di -
ür na l” bir ritm gös ter me si dir. Sa bah sa at le rin de
ve uyan dık tan son ra ki bir kaç sa at için de gü nün
di ğer sa at le ri ne gö re hem an gi na da ha sık ge lir,
hem de an gi na eşi ği bu sa at ler de da ha dü şük tür.
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Bu du rum baş lı ca en do jen ka te ko la min sek res yo -
nu nun söz ko nu su sa at ler de ki ar tı şı ile iliş ki li dir.
Do la yı sıy la, sa de ce an gi na de ğil ya nı sı ra ses siz
is ke mi, hi per tan si yon atak la rı, akut ko ro ner
sendrom lar ve di ğer vas kü ler olay la rın sık lı ğı da
il gi li sa at ler de da ha faz la dır. An ti hi per tan sif te-
 da vi ve be ta-blo ker ilaç lar mi yo kard is ke mi si nin
di ür nal rit mi ni bo zar.

An gi na nın Ayı rı cı Ta nı sı

An gi na nın ayı rı cı ta nı sın da bir çok has ta lı ğı dik -
ka te al mak ge re kir (Tab lo 34-1). Bun la rın ara sın -
da gas tro in tes ti nal sis tem has ta lık la rı önem li bir
yer tu tar. Özel lik le gas tro-özo fa ge al ref lü ve özo -
fa ge al spazm gö ğüs te or ta hat ta yan ma (“he art -
bur n”) şek lin de kli nik tab lo oluş tu ra rak an gi na yı
tak lid ede bi lir. Semp tom la rın efor dan çok yut ma,
ye mek ye me ve po zis yon ile iliş ki li ol ma sı, sü re -
si nin ço ğu ke re da ha uzun ol ma sı ve an ta sit ler le
ra hat la ma sı gas tro in tes ti nal has ta lı ğı dü şün dü -
rür. Di ğer yan dan, an gi na ya ba zen dis pep si ve
ge ğir me eş lik ede bi lir. An gi na nın sık lık la ye mek
son ra sı ko ro ner kan akı mı nın azal ma sı na bağ lı
ola rak oluş ma sı ta nı da ka rı şık lık ya ra ta bi lir. Ayı -
rı cı ta nı ya pı lır ken nit rat lar la gas tro-özo fa ge al
ref lü ve özo fa gus spaz mın dan kay nak la nan ağ rı -
la rın da ra hat la ya bil di ği unu tul ma ma lı dır. Pe ri -
kard has ta lık la rı ge rek ağ rı lo ka li zas yo nu ge rek se
EKG bul gu la rı ile an gi na ya ben ze ye bi lir; an cak
ağ rı nın sü re si ve EKG bul gu la rı nın akut mi yo -
kard in fark tü sün de ki ev re le ri gös ter me me si ve
pe ri kar di tin os kül tas yon bul gu la rı ayı rı cı ta nı da
yar dım cı dır. Ay rı ca pe ri kar dit ağ rı sı has ta nın öne

eğil me si ile ge nel lik le ha fif ler. Ayı rı cı ta nı da
önem li olan di ğer bir has ta lık aort dis sek si yo nu -
dur. Akut mi yo kard in fark tü sü ile ka rı şa bi len
aort dis sek si yo nu nun gö ğüs ağ rı sı mi yo kard in-
 fark tü sün den fark lı ola rak şid det li bir şe kil de baş -
lar, sır ta ve lom ber böl ge ye ya yı la bi lir. Aort
dis sek si yo nu nun fi zik mu aye ne bul gu la rı (iki kol
ara sı ar ter ba sın cı far kı, ye ni ge li şen aort ye ter -
siz li ği üfü rü mü vs) ayı rı cı ta nı da yar dım cı ola bi -
lir. Di ğer yan dan, aort dis sek si yo nu ko ro ner
ağız la rı nı tu ta rak mi yo kard in fark tü sü ne de yol
aça bi lir. İs ke let sis te mi ve kas do ku sun dan kay-
 nak la nan ağ rı lar da il gi li böl ge de ge nel lik le bas-
 mak la bir has sa si yet ve ağ rı ar tı şı söz ko nu su dur.
Plö re zi ve pnö mo to raks ta fi zik mu aye ne bul gu -
la rı nın ya nı sı ra şi ka yet le rin so lu num la il gi li ol-
 ma sı ti pik tir.

Kro nik is ke mik kalp has ta lı ğı ta nı ve te da vi
kı la vuz la rın da ka rar lı an gi na pek to ri sin baş lı ca
üç ti pik özel li ği ta nım la nır:

• Ret ros ter nal lo ka li zas yon da ve yan ma, bas kı
his si ve ya sı kış tı rı cı ni te lik te ol ma sı;

• Eg zer siz ve ya emos yo nel stres (he ye can, kor -
ku vs) ile gel me si

• İs ti ra hat ve ya di lal tı nit rat uy gu la ma sı ile geç -
me si

Bu üç özel li ğin de bu lun du ğu gö ğüs ağ rı sı na
“ti pik (ke sin) an gi na ”; üç özel lik ten sa de ce iki si -
nin bu lun du ğu gö ğüs ağ rı sı na ise “a ti pik (muh te -
mel) an gi na ” de nir. “Non-kar di yak gö ğüs ağ rı sı ”
bu özel lik ler den hiç bi ri si nin ol ma ma sı ve ya sa de -
ce bi ri si nin bu lun du ğu du ru mu ifa de eder.

Kardiyovasküler/pulmoner hastalıklar • Perikardit
• Aort disseksiyonu*
• Pulmoner emboli
• Ciddi pulmoner hipertansiyon*
• Plörezi
• Pnömotoraks

Gastrointestinal hastalıklar • Özofageal hastalıklar
• Peptik ulkus
• Pankreatit
• Safra kesesi hastalıkları

İskelet sistemi/nöromüsküler hastalıklar • Kostokondrit (“Tietze” Sendromu)
• Torasik “outlet” sendromu
• Servikal/torakal dejeneratif spondiloz 
• Bisipital tendinit
• Herpes zoster
• Toraks travmaları (kosta fraktürü, kontüzyon vs)
• Akut miyozit

Diğer sebebler • Mediastinal lezyonlar
• Psikojenik (anksiyete, hipokondriyazis vs)

* Bu hastalıklardaki göğüs ağrısı hastalığın ciddiyeti ve yaygınlığına bağlı olarak diğer sebeplerin yanında miyokard is-
kemisinden de kaynaklanabilir.

Tablo 34-1. Angina Pektoris Ayırıcı Tanısına Giren Hastalıklar
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Fi zik Mu aye ne

Sta bil an gi na pek to ris li has ta la rın ço ğun da fi zik
mu aye ne ta ma men nor mal dir. Eğer fi zik mu aye -
ne bul gu su var sa bun lar an gi na pek to ri se eş lik
ede bi len hi per tan si yon, ka pak has ta lık la rı gi bi pa-
 to lo ji le re ait tir (dör dün cü ses, üfü rüm ler vs). Na di -
ren ba zı has ta lar da an gi na sı ra sın da os kül tas yon
ya pıl dı ğın da is ke mik mit ral ye ter siz li ği ne bağ lı
üfü rüm du yu la bi lir; an gi nal atak tan son ra üfü rüm
kay bo lur. Ben zer şe kil de cid di is ke mi si olan has -
ta lar da (sol ana ko ro ner ve ya mu adi li has ta lık; cid -
di üç da mar has ta lı ğı) an gi na sı ra sın da kalp
ye ter siz li ği bul gu la rı or ta ya çı ka bi lir. An cak söz
ko nu su du rum la rın ol duk ça na dir ol du ğu ve sta-
 bil an gi na lı has ta da ge nel lik le be lir gin bir fi zik mu -
aye ne bul gu su nun ol ma dı ğı unu tul ma ma lı dır.
İs ke mik kalp has ta lı ğı ve ya şüp he si olan has ta da
fi zik mu aye ne de özel lik le üst ve alt eks tre mi te le -
rin ar ter mu aye ne si ve ka ro tis ar ter le rin os kül tas -
yo nu ih mal edil me me li dir. Pe ri fe rik ar ter
mu aye ne si hem eş lik et me si muh te mel bir pe ri fe -
rik ve ya ka ro tis ar ter has ta lı ğı nı or ta ya çı kart mak,
hem de muh te mel bir ko ro ner an ji yog ra fi in ce le -
me si nin plan lan ma sı ba kı mın dan önem ta şır.

TTaa  nnıı

İs ke mik kalp has ta lı ğı nın teş hi sin de ki en önem li
yön tem anam nez dir. Has ta nın gö ğüs ağ rı sı ve ya
an gi na eş de ğer le ri nin dik kat li bir şe kil de sor gu -
lan ma sı ve risk pro fi li nin be lir len me si (ai le anam-
 ne zi, si ga ra kul la nı mı, hi per tan si yon ve di abe tin
var lı ğı vs) ile has ta la rın ço ğun da is ke mik kalp has -
ta lı ğı nın var lı ğı nı ön gör mek ve has ta nın fonk si yo -
nel ka pa si te si ni ta yin et mek müm kün dür. İs ke mik
kalp has ta lı ğı ve ya şüp he si olan has ta lar da ya pıl -

ma sı ge re ken kan test le ri he mog lo bin, aç lık glu ko -
zu, ve li pid pa ne li (to tal ko les te rol, yük sek dan si -
te li ko les te rol (HDL-K), dü şük dan si te li ko les te rol
(LDL-K) ve trig li se rid)’dir. Di abe tes mel li tu su olan
has ta lar da he mog lo bin A1c ve ti ro id dis fonk si yo -
nu na iliş kin kli nik bul gu la rı bu lu nan lar da ti ro id
fonk si yon test le ri de bi yo kim ya in ce le me le ri ne da -
hil edil me li dir. İs ti ra hat EK G’ si de baş lan gıç ta ge -
rek li te mel in ce le me ler ara sın da dır. Ak ci ğer
has ta lı ğı, kalp ye ter siz li ği, kalp ka pak has ta lı ğı, pe -
ri kard has ta lı ğı ve ya aort anev riz ma sı nın be lir ti ve
bul gu la rı bu lu nan has ta lar dan gö ğüs rönt ge nog -
ra mı is ten me li dir. Anam nez, fi zik mu aye ne ve te -
mel test le rin so nun da has ta da is ke mik kalp
has ta lı ğı nın ih ti ma li be lir le nir ve bir ta raf tan da ha
komp leks in ce le me le rin ge rek li li ği ve tü rü ta yin
edi lir ken di ğer ta raf tan da an ti-is ke mik ve pro fi -
lak tik te da vi pla nı ya pı lır (Şe kil 34-1). 

An gi na lı has ta lar da uy gu la nan stres test le ri
teş hi sin öte sin de has ta nın prog no zu ile il gi li
önem li bil gi ler de sağ lar. Eg zer siz tes tin de ile ri
ka de me ler de bir kaç de ri vas yon da 1-2 mm ST
çök me si ile olu şan po zi tif lik ve ya mi yo kard per-
 füz yon sin tig ra fi sin de kü çük per füz yon de fekt le -
ri prog no zun iyi ol du ğu na ve ge nel lik le me di kal
te da vi nin ye ter li ola bi le ce ği ne işa ret eder. Bu na
mu ka bil, yük sek risk li test so nuç la rı sol ana ko-
 ro ner ve ya yay gın da mar has ta lı ğı ih ti ma li ni dü -
şün dü rür. Stres tes ti nin se çi min de has ta nın efor
ya pa bil me si ve is ti ra hat EK G’ si nin yo rum la na -
bil me si gi bi te mel özel lik le rin ya nın da baş ka fak-
 tör ler de et ki li ola bi lir. Teş hi sin ya nın da
is ke mi nin yay gın lı ğı ve lo ka li zas yo nu da önem
ta şı yor sa gö rün tü lü stres test le ri ter cih edil me li -
dir. Bu du rum özel lik le ön ce den re vas kü la ri zas -
yon te da vi si uy gu lan mış has ta lar da önem ta şır.
Has ta da be lir gin ast ma bron şi ale var sa dip iri da -
mol ast ma yı kö tü leş ti re bi le ce ğin den gö rün tü lü
test ler den do bu ta mi n ile ya pı lan mi yo kard per-
 füz yon sin tig ra fi si ve ya do bu ta mi n stres eko kar -
di yog ra fi si ter cih edil me li dir. Di ğer yan dan sol
dal blok lu has ta lar da –sol dal blo ku eg zer siz ile
yan lış po zi tif de fekt le re yol aça bil di ğin den- mi -
yo kard per füz yon sin tig ra fi si nin eg zer siz ye ri ne
far ma ko lo jik stres uy gu la na rak ya pıl ma sı tav si ye
edil mek te dir. Ka dın lar da hem eg zer siz tes ti nin,
hem de gö rün tü lü stres test le ri nin teş his gü cü er -
kek le re gö re bi raz da ha az dır. 

Kro nik is ke mik kalp has ta la rın da sol ven tri kül
fonk si yon la rı nın bi lin me si önem li dir. Bu nun la bir-
 lik te, mi yo kard in fark tü sü hi ka ye si ve ya bul gu su
ol ma yan has ta lar da ve kalp ye ter siz li ği be lir ti ve
bul gu la rı bu lun ma yan lar da eko kar di yog ra fi nin
ru tin ola rak uy gu lan ma sı uy gun de ğil dir. Sta bil
an gi na pek to ris li has ta lar da komp leks ven tri kü ler
arit mi ler, mit ral ye ter siz li ği ni dü şün dü ren sis to lik
üfü rü mün var lı ğı, kalp ye ter siz li ği nin be lir ti ve
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• Risk faktörlerinin tedavisi
- Sigara
- Hipertansiyon
- Dislipemi
- Diabetes mellitus

• Yaşam tarzı değişiklikleri
- Diyet
- Egzersiz
- Uygun kiloya inilmesi
- Stresin azaltılması

• Farmakolojik Tedavi
- Anti-agregan tedavi (aspirin, clopidogrel)
- ACE inhibitörleri ve AII reseptör antagonistleri
- Beta-blokerler
- Kalsiyum antagonistleri
- Nitratlar
- Grip aşısı
- Diğer ilaçlar

• Non-farmakolojik Tedavi
- Perkütan revaskülarizasyon
- Koroner by-pass cerrahisi

Tablo 34-2. Stable Angina Pektorisin Tedavisi



Şekil 34-1. İskemik kalp hastalığı şüphesi olan hastanın tetkik algoritması. 

**: Görüntülü stres testleri: fiziksel veya farmakolojik stres ile uygulanan nükleer tıp veya ekokardiyografi incelemeleri, &:
Hastada ortopedik bir problemin varlığı, dejeneratif veya diğer sebeplerle eklemlerde yürümeyi güçleştiren patolojiler, has-
tanın efor testi cihazına adapte olamaması, kondisyon eksikliği vs sebepler ile hasta efor yapamayabilir.
Kısaltmalar: LBBB: Sol dal bloku, PM: Pacemaker, İKH: İskemik kalp hastalığı, WPW: Wolff Parkinson White
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bul gu la rı ve ya ge çi ril miş mi yo kard in fark tü sü ne
ait be lir ti ve bul gu lar (EK G’ de pa to lo jik Q dal ga sı,
anam nez vs) var ise sol ven tri kül fonk si yon la rı
eko kar di yog ra fi ve/ve ya rad yo nük lid ven tri kü -
log ra fi ile de ğer len di ril me li dir.

TTee  ddaa  vvii

Kro nik is ke mik kalp has ta lı ğın da te da vi nin baş lı -
ca iki ama cı var dır. Bu amaç la rın il ki ve en önem-
 li si has ta nın prog no zu nun dü zel til me si ya ni
mi yo kard in fark tü sü ve ölüm gi bi is ten me yen
olay la rın ön len me si dir. İkin ci amaç mi yo kard is -
ke mi si azal ta rak semp tom la rın azal tıl ma sı ve ya or-
 ta dan kal dı rıl ma sı dır. Söz ko nu su te da vi
amaç la rı nın ger çek leş ti ril me si baş lı ca ha yat tar zı
de ği şik li ği, far ma ko lo jik te da vi ve per kü tan ve ya
cer ra hi yol la ko ro ner ar ter re vas kü la ri zas yon yön-
 tem le ri ni içe rir. Ha yat tar zı de ği şik lik le ri ve me di -
kal te da vi nin baş lı ca ama cı; risk fak tör le ri nin
or ta dan kal dı rıl ma sı ve ya et ki le ri nin azal tıl ma sı ile

ko ro ner olay lar dan (ölüm, akut ko ro ner sen drom,
arit mi ler vs) pri mer ve ya se kon der ko ru ma nın sağ -
lan ma sı dır. Söz ko nu su te da vi yön tem le ri mi yo -
kard is ke mi si ni de azal ta rak has tanın ha yat
ka li te si ni yük sel tir. Ge rek li in di kas yonla rın var lı ğı
ha lin de mü ra ca at edi len re vas kü la ri zas yon te da vi
yön tem le ri de semp to ma tik ve/ve ya prog nos tik
öne me sa hip tir.

Kro nik is ke mik kalp has ta lı ğı te da vi si nin
önem li un sur la rın dan bi ri de mi yo kard ok si jen
ih ti ya cı nı ar tı ra rak mi yo kard is ke mi si mey da na
ge ti ren has ta lık la rın ve pa to lo ji le rin ta nın ma sı ve
dü zel til me si dir. Ane mi, ateş, in fek si yon lar, ta şi-
arit mi ler ve hi per ti ro idi bu tür has ta lık lar ara sın -
da sa yı la bi lir. 

Risk Fak tör le ri nin Te da vi si

Risk fak tör le ri nin te da vi si ay nı za man da sta bil
an gi na pek to ris te da vi si nin önem li bir bö lü mü nü
teş kil eder (Tablo 34-3). 

Anamnez, Fizik muayene, Temel testler

YüksekOrta

Hayır

Hayır

Negatif Şüpheli Pozitif

Görüntülü stres
testleri**

LBBB, PM ritmi, WPW sendromu
istirahat EKG’sinde ST değişikliği

Evet

Evet

Düşük

Efor yapabilen hasta

Koroner anjiyografiRisk azaltıcı tedavi
belli aralıklarla klinik

kontrol

İKH ihtimali*

Egzersiz testi



Si ga ra

Si ga ra kul la nı mı cid di bir risk fak tö rü dür. İs ke mik
kalp has ta lı ğı olan lar da kul la nıl ma ya de vam edil -
me si ha lin de –bı ra kan la ra gö re- mor ta li te yi ar tı ran
bir fak tör dür. Do la yı sıy la hem pri mer, hem de se -
kon der ko ru ma için si ga ra ve ko ka in gi bi di ğer za -
rar lı alış kan lık lar son lan dı rıl ma lı dır. Si ga ra nın
bı ra kıl ma sı için ge re kir se psi ko lo jik des tek ve far-
 ma ko te ra pi tav si ye edil mek te dir.

Hi per tan si yon

Hi per tan si yon ile ko ro ner ate rosk le ro zu ve is ke -
mik kalp has ta lı ğı ara sın da ki iliş ki be lir gin dir. Hi -
per tan si yon hem risk fak tö rü dür, hem de mev cut
mi yo kard is ke mi si ni ar tı ran bir pa to lo ji dir. Hi per -
tan si yo nun son or gan ha sar la rın dan olan sol ven-
 tri kül hi per tro fi si nin is ke mik kalp has ta lı ğı na
olum suz et ki le ri hi per tan si yo na gö re da ha da be-
 lir gin dir. İlg li li te da vi kı la vuz la rın da kro nik an gi -

Hayat tarzı veya İndikasyon
tedavi girişimi Tavsiyeler Sınıfı

Sigara içimi • Sigara kullanımı gereğinde medikal yardım da alınarak bıraktırılmalıdır. I

Fiziksel aktivite • Günde (haftada en az 5 gün) 30-60 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite I
(hızlı yürüyüş, bahçe işi vs) 

Obezite/fazla • Vücut kitle indeksi 18.5–24.9 kg/m2 olmalı. I
kilo tedavisi • Bel çevresi erkeklerde 102 cm, kadınlarda 89 cm’nin altında olmalı. I

Grip aşısı • Her yıl tüm kardiyovasküler hastalığı olan hastalara yapılmalı I

Kan basıncı • Hedef < 140/90 mmHg olmalı I
kontrolü • Diabetiklerde ve böbrek yetersizliğinde hedef <130/80 mmHg*** I

• Hayat tarzı değişiklikleri ile birlikte ACE inhibitörleri ve beta-blokerlerin ön I
planda olduğu medikal tedavi tercih edilmeli

Hiperlipidemi • Doymuş yağlar total kalorinin %7’sinden az olmalı, transyağlar ve kolesterol I
< 200mg/gün olarak alınmalı

• Diyete tabii stanol/steroller (2 gm/gün) ve visköz fiber (>10 gm/gün) ilave IIa
edilmeli (LDL-K’de ilave % 5-15 düşüş)

• Statin dozu LDL-K<100 mg/dl olacak şekilde ve LDL-K’u % 30 düşürecek I
şekilde ayarlanmalı

• Yüksek doz statin tedavisi ile opsiyonel hedef <70 mg/dl* IIa
• Statin ile hedefe ulaşılamıyorsa veya statine intolerans varsa safra asit IIa
sekestranları veya niasin ilavesi / kullanımı

• TG >200 mg/dl ise non-HDL-K**<130 mg/dl olacak şekilde statin I
• TG >200 mg/dl;çok yüksek riskli hastalarda HDL-K hedefi<100 mg/dl IIa
• Trigliserid > 500 mg/dl ise statine fibrat ilave edilmeli I
• Diğer ilaçlarla hedeflere ulaşılamıyorsa veya intolerans varsa ezetimib kullanımı IIb
• Tüm hastalara Omega-3 yağ asidi (1g/gün yağ asidi kapsülü) IIb

Diabetes mellitus • Hedef HbA1c < % 7 IIb
• Ciddi hipoglisemi atakları, yaygın komorbid durum, sınırlı hayat beklentisi IIb
olanlarda daha gevşek HbA1c hedefi

• Kontrindikasyon yoksa ilk ilaç olarak metformin ve tedavinin kişiselleştirilmesi IIa

Anti-agregan • Aspirin 75-325 mg/gün (devamlı), kontrindikasyon varsa clopidogrel 75 mg/gün I
tedavi • Antikoagülan indikasyonu da varsa aspirin dozu düşük tutulmalı (75-81 mg/gün) IIa

ACE-İnhibitörleri • Sol ventrikül EF < % 40, hipertansiyon, diabet veya böbrek yetersizliği I
• Tüm hastalar IIa

Anjiyotensin • Kalp yetersizliği olan veya Mİ geçirmiş sol ventrikül EF’si <%40 olan hastalarda I
reseptör ACE-inhibitörü kullanılamıyorsa
blokerleri • ACE-inhibitörü kullanamayan tüm hastalar IIa

• Sistolik kalp yetersizliği olan hastalarda ACE-I ve ARB kombinasyonu IIb

Beta-bloker • Sol ventrikül EF<%40 olan kalp yetersizliği veya MI geçirmiş hastalar I
tedavi • Akut koroner sendrom geçirmiş, ancak EF’si normal olanlarda en az 3 yıl süre ile IIa

• Kalp yetersizliği veya Mİ olmaksızın sol ventrikül EF<%40 olan hastalar IIa
• Diğer koroner arter hastalarında kronik tedavi olarak IIb

*: Yüksek riskli hastalar 10 yıl içinde kardiyovasküler olay riski > % 20 olan hastalar, **: non-HDL-K Total kolesterol-HDL
kolesterol, EF: Enjeksiyon fraksiyonu, Mİ: Miyokard infarktüsü, ***: ESC 2012 Klavuzu < 140/80 mmHg

Tablo 34-3. Stabil Angina Pektorisde Hayat Tarzı Değişikliği ve Tedavi Hedefleri
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na lı has ta lar da ar ter ba sın cı nın 140/90 mmHg’ nin,
dia bet ve böb rek ye ter siz li ği var sa 140/80
mmHg’nin al tı na çe kil me si tav si ye edil mek te dir.
Baş lan gıç ta kul la nı lan be ta-blo ker ve an ji yo ten sin
dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi tö rü te da vi le ri ile
bu he def ler sağ la na mı yor sa di ğer an ti hi per tan sif -
ler te da vi ye ila ve edi le bi lir. Ha fif-or ta de re ce de ki
hi per tan si yo nun te da vi si ile is ke mik kalp has ta lı -
ğı na bağ lı cid di olay ve mor ta li te de %16 ci va rın da
azal ma söz ko nu dur.

Di abe tes Mel li tus

Tip 2 di abe tes mel li tu s’ lu has ta lar da hi per li pi de -
mi ve hi per tan si yon te da vi si da ha da önem ka za -
nır. Ha yat tar zı de ği şik lik le ri (di yet, eg zer siz,
uy gun ki lo) en az ilaç te da vi si ka dar önem li dir.
Eğer her han gi bir kon trin di kas yon yok ise met-
 for min ilk kul la nı la cak ilaç lar ara sın da dır. He de-
f le nen HbA1c se vi ye le ri ne ulaş mak için her has ta
için te da vi ki şi sel leş ti ril me li dir. Son ça lış ma lar sı -
kı gli se mi kon tro lü nün ko ro ner ar ter has ta lı ğı nı
da içe ren mak ro vas kü ler komp li kas yon la ra be lir -
gin bir olum lu et ki si nin ol ma dı ğı nı gös ter miş tir.
İs ke mik kalp has ta lı ğın da HbA1c se vi ye si nin %
7’nin al tın da ol ma sı ye ter li gö rül mek te dir. 

Dis li pe mi

Sta bil is ke mik kalp has ta lı ğı olan has ta lar da ve
akut ko ro ner sen drom ge çi ren ler de ya pı lan çok sa -
yı da ki kli nik ça lış ma sta tin ler le to tal ko les te rol ve
LDL-ko les te rol se vi ye le ri nin dü şü rül me si nin kar -
di yo vas kü ler olay la rı ve mor ta li te yi azalt tı ğı nı gös -
ter miş tir. Sta tin ile te da vi edi len has ta lar da
ate rosk le ro tik plak reg res yo nu nun mi ni mal se vi -
ye ler de ol ma sı na rağ men vas kü ler olay lar da ki be-
 lir gin azal ma; fay da lı et ki nin plak yü kü nün
azal ma sın dan zi ya de plak muh te va sı nın de ğiş me -
si (da ha sta bil ha le gel me si), an ti-ate ro je nik ve an -
ti-inf la ma tu ar et ki le re (hsCRP se vi ye le ri nin
azal ma sı) ve en do tel fonk si yon la rı nın dü zel me si -
ne bağ lı ol du ğu nu dü şün dür mek te dir. Sta bil is ke -
mik kalp has ta lı ğı bu lu nan lar da LDL-ko les te rol
se vi ye le ri nin 100 mg/dl’ nin al tın da tu ta cak sta tin
te da vi si tav si ye edil mek te dir. Bu nun la bir lik te,
LDL-ko les te ro lün da ha yo ğun ola rak (<70 mg/dl)
te da vi si nin stan dart yak la şı ma gö re ila ve fay da la -
rı nın gös te ril me sin den son ra, bü tün is ke mik kalp
has ta la rın da LDL-ko les te ro lün 70 mg/dl ve al tı na
dü şü rül me si op si yo nel bir te da vi yak la şı mı ola rak
öne ril mek te dir. Yük sek doz sta tin te da vi si ile LDL-
ko les te rol he def le ri ne ula şı la ma ma sı ha lin de saf -
ra asi di bağ la yı cı la rı ve ya nia sin te da vi ye ila ve
edi le bi lir. Dü şük HDL-ko les te ro lün yük sel til me si
için non far ma ko lo jik ted bir ler (di yet, eg zer siz, si -
ga ra nın bı ra kıl ma sı) tav si ye edil mek te dir. Çok
yük sek (>500 mg/dl) trig li se rid dü zey le ri için akut

pan kre ati ti ön le mek için sta tin te da vi si ne fib rat ila -
ve edil me li dir. 

Ya şam Tar zı De ği şik lik le ri nin Sağ lan ma sı

Has ta ya öne ri le cek ha yat tar zı de ği şik lik le ri di -
yet, dü zen li eg zer siz, za rar lı alış kan lık la rın bı ra -
kıl ma sı, uy gun ki lo ya inil me si ve müm kün
ol du ğun ca stre sin azal tıl ma sı nı içe rir. Vü cut kit -
le in dek si nin 18.5 ila 24.9 kg/m2 ara sın da ol ma sı
öne ril mek te dir. Bel çev re si ise ka dın lar da 89 cm,
er kek ler de ise 102 cm’ den az ol ma lı dır. Di ye tin
baş lı ca un sur la rı seb ze ve mey ve den zen gin, bol
lif li gı da la rın tü ke til me si, ya nı sı ra to tal ka lo ri de -
ki yağ ora nı nın dü şü rül me si ve doy muş yağ la rın
da ha az tü ke til me si dir. Gün lük tuz tü ke ti mi en
çok 6 g/gün sod yum klo rür ile sı nır lan dı rıl ma lı -
dır. Tav si ye edi len eg zer siz ae ro bik ni te lik te ol-
 ma lı; gün de en az 30 da ki ka ve haf ta da en az 4-5
gün uy gu lan ma lı dır. Eg zer siz se vi ye si kalp hı zı -
nı is ti ra hat se vi ye si nin % 70-75’i ne çı kar tan (yak -
la şık 120-125/dk) or ta de re ce li bir ak ti vi te (hız lı
yü rü yüş) ol ma lı; has ta ani, zor lu ve izo met rik
(ağır lık kal dır ma vs) efor lar dan ka çın ma lı dır. Yo -
ğun stres ve dep res yo nun is ke mik kalp has ta lı ğı -
nın prog no zu nu olum suz yön de et ki le di ği
gös te ril miş tir. Be lir gin bir dep res yo nun var lı ğın -
da te da vi si ya pıl ma lı dır. Dü zen li eg zer siz, uy gun
di yet, ki lo kon tro lü ve op ti mal psi ko sos yal şart-
 la rın te mi ni nin bir ta raf tan ma jör risk fak tör le ri ni
dü zel te rek, di ğer yan dan da ba ğım sız olum lu et -
ki le ri ile is ke mik kalp has ta lı ğı nın prog no zu nu
be lir gin ola rak iyi leş tir di ği çok sa yı da ki ça lış ma -
da gös te ril miş tir. 

Far ma ko lo jik Te da vi

Sta bil is ke mik kalp has ta lı ğın da kul la nı lan ilaç lar
baş lı ca semp tom la rın azal tıl ma sı ve/ve ya prog no -
zun  dü zel til me si ama cıy la kul la nı lır (Tablo 34-3). 

An ti-ag re gan Te da vi (As pi rin ve clo pi dog rel):
Gün de 71 mg ila 325 mg ara sın da de ği şen bir doz -
da kul la nı lan ve trom bo sit sik lo ok si je naz in hi bi tö -
rü olan as pi ri nin asemp to ma tik eriş kin er kek ler de,
sta bil an gi na pek to ris li has ta lar da ve akut ko ro ner
sen drom ge çir miş/ge çir mek te olan ki şi ler de kar di -
yo vas kü ler olay la rı (akut ko ro ner sen drom, ani
ölüm) be lir gin ola rak azalt tı ğı gös te ril miş tir. Da ha
dü şük as pi rin doz la rı (75-162 mg/gün) ben zer
oran da fay da yı da ha az gas tro in tes ti nal yan et ki
ile gös ter di ğin den kro nik is ke mik kalp has ta la -
rında bu doz ara lı ğı nın kul la nıl ma sı ve en te rik
kap lı for mü las yon la rın ter cih edil me si uy gun dur.
Gas tro-in tes ti nal yan et ki ler ve ya al ler ji se be biy le
as pi ri nin kul la nı la ma dı ğı du rum lar da clo pi dog rel
(ADP re sep tör in hi bi tö rü; ti eno pi ri din) 300-600 mg
yük le me do zu nu ta ki ben gün de 75 mg ola rak kul-
 la nı la bi lir. Sta bil an gi na lı has ta lar da as pi ri ne clo -



pi dog re lin ila ve edil me si nin be lir gin bir fay da sı
gös te ri le me miş tir. 

ACE İn hi bi tör le ri ve An ji yo ten sin Re sep tör Blo -
ker le ri: ACE in hi bi tör le ri doğ ru dan an gi na te da -
vi sin de kul la nı lan ilaç lar ara sın da ol ma mak la
bir lik te; ven tri kü ler ve vas kü ler ye ni den şe kil len -
me yi ön le dik le ri ve an ti-ate rosk le ro tik et ki le ri se-
 be biy le is ke mik kalp has ta lı ğın da kul la nım la rı
öne ril mek te dir. ACE in hi bi tör le ri nin özel lik le sol
ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu olan has ta lar da -
ki fay da lı et ki le ri be lir gin dir. Bu nun la bir lik te, bu
grup ilaç la rın kalp ye ter siz li ği nin ol ma dı ğı ve sol
ven tri kül sis to lik fonk si yon la rı nın nor mal bu lun -
du ğu has ta lar da da kar di yo vas kü ler olay la rı
azalt tı ğı gös te ril miş tir. Do la yı sıy la, komp li ke ol-
 ma yan sta bil is ke mik kalp has ta la rın da da ACE
in hi bi tö rü kul la nı mı tav si ye edil mek te dir (Sı nıf
II a in di kas yon). 

ACE in hi bi tör le ri nin to le re edi le me di ği du rum-
 lar da an ji yo ten sin re sep tör blo ker le ri kul la nı la bi lir.
İs ke mik kalp has ta lı ğın da ACE in hi bi tö rü ve an ji -
yo ten sin re sep tör blo ker le ri nin bir lik te kul la nı mı -
nın her han gi bir ila ve fay da sı bu lun ma mak ta dır.

Be ta-blo ker ler: İs ke mik kalp has ta lı ğı nın te mel
ilaç la rın dan olan be ta-blo ker gru bu ilaç lar sta bil an -
gi na pek to ris de mi yo kard is ke mi si ni azal ta rak, mi -
yo kard in fark tü sü son ra sı ve kalp ye ter siz li ği kli nik
tab lo la rın da ise mor ta li te yi azal ta rak fay da lı olur -
lar. Be ta-blo ker le rin is ke mi yi azal tı cı et ki le ri nin ya -
nın da an ti hi per tan sif ve an ti-arit mik et ki le ri de
var dır. İs ke mi yi azal tı cı et ki baş lı ca kalp te ki be ta-1
re sep tör le ri ni et ki le ye rek kalp hı zı nın azal ma sı ve
mi yo kard kon trak si yo nun ya vaş la ma sı sa ye sin de
mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı nın azal ma sı ile ger çek -
le şir. Söz ko nu su fay da lı et ki özel lik le mi yo kard ok-
 si jen ih ti ya cı nın art tı ğı emos yo nel ve fi zik sel stres
ha lin de be lir gin dir. Di yas to lik per füz yon sü re si nin
uza ma sı mi yo kard is ke mi si nin azal ma sı na yar dım
eden di ğer bir me ka niz ma dır. 

Be ta-blo ker ler fark lı far ma ko lo jik et ki le ri ile bir-
 bir le rin den ay rı lır. B1 se lek ti vi te ak ci ğer, pan kre as
ve ka ra ci ğer gi bi or gan lar da bu lu nan B2 re sep tör -
le ri ni et ki le me den ve ya mi ni mal se vi ye de et ki le ye -
rek, baş lı ca mi yo kard ve kal bin ile ti sis te min de ki
B1 re sep tör ler üze rin den et ki si ni gös te ren be ta-blo -
ker et ki yi ifa de eder. An cak doz art tık ça re sep tör
se lek ti vi te si kay bo lur. Do la yı sıy la B1 se lek tif be ta-
blo ker le rin de (ace bu to lol, ate no lol, bi sop ro lol, es-
 mo lol, me top ro lol, ne bi vo lol) non-se lek tif olan lar
(prop ra no lol, na do lol, pin do lol, so ta lol, ti mo lol) gi -
bi bron kos pazm, va zos pazm, olum suz me ta bo lik
et ki ler (in sü lin di ren cin de art ma, trig li se rid se vi ye -
sin de ar tış, HDL-ko les te rol se vi ye sin de azal ma) gi -
bi yan et ki le ri mev cut tur. Bu nun la bir lik te doz iyi
tit re edil di ğin de is ti ra hat ağ rı sı ol ma yan pe ri fe rik
ar ter has ta la rı nın ve cid di ast ma bron şi ale den kay-

 nak lan ma yan kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta la rı -
nın ço ğu nun be ta-blo ker ilaç la rı ol duk ça iyi to le re
et ti ği bi lin mek te dir. Be ta-blo ker ler dia bet re gü las -
yo nun da be lir gin bir bo zul ma oluş tur ma mak ta dır;
an cak in sü lin kul la nan ve sık hi pog li se mi le ri bu lu -
nan has ta lar da (“b ri� le ” dia bet) ih ti yat la kul la nıl -
ma lı dır lar. Di abe tik has ta la rın ço ğun da be ta-blo ker
te da vi iyi to le re edi lir. Be ta-blo ker et ki ya nın da al -
fa blo ker ve ya di ğer olum lu et ki le ri de ba rın dı ran
ye ni ne sil be ta-blo ker ler de (car ve di lol, ne bi vo lol,
vs) olum suz me ta bo lik ve vas kü ler et ki ler da ha az -
dır. İl ginç ola rak, ön ce le ri kul la nı mı nın ta ma men
ve ya kıs men kon trin di ke ol du ğu dü şü nü len pe ri -
fe rik ar ter has ta la rı, kro nik obs trük tif ak ci ğer has -
ta la rı ve di abe tik ler de be ta-blo ker le rin fay da lı
et ki le ri söz ko nu su has ta lık la rı bu lun ma yan la ra gö -
re çok da ha be lir gin dir. Özel lik le yağ da eri yen ve
mer kez si nir sis te mi ne ge çen be ta-blo ker le rin
(prop ra no lol, me top ro lol, pin do lol) dep res yo na yol
aça bi le ce ği ve ya mev cut dep res yo nu ar tı ra bi le ce ği
unu tul ma ma lı dır. Be lir gin is ti ra hat bra di kar di si ve
semp to ma tik kalp ile ti sis te mi has ta lık la rın da be -
ta-blo ker kul la nı mı kon trin di ke dir. Bu nun la bir lik -
te, si nüs dü ğü mü has ta lı ğı, bi rin ci de re ce de
at ri yo ven tri kü ler blok ve dal/fa si kül blok la rın da
be ta-blo ker ler ih ti yat la kul la nı la bi lir. Be ta-blo ker
kul la nan has ta la rın kü çük bir kıs mın da gö rü le bi -
len adi na mi ila cın kul la nı mı nı im kan sız ha le ge ti -
re cek ka dar be lir gin ola bi lir. Fonk si yo nel ka pa si te si
IV olan cid di kalp ye ter siz lik li has ta lar da di üre tik
ve va zo di la ta tör te da vi ile fonk si yo nel ka pa si te dü -
zel til dik ten son ra be ta-blo ker dü şük doz da baş la -
nır, ar zu edi len do za haf ta lar ve ay lar için de
dik kat li bir doz tit ras yo nu ile çı kı lır. Be ta-blo ker le -
rin bir kıs mı “in tren sek sem pa to mi me tik et ki ”
(ISA) özel li ği ta şır lar. ISA ’lı be ta-blo ker ler (ace bu -
to lol, bu cin do lol, pin do lol) be ta-blo kaj ile bir lik te
par si yel be ta-ago nist et ki de oluş tu rur. Bu tip be ta-
blo ker le rin is ke mik kalp has ta lı ğı ze mi nin de kul-
 la nı mı uy gun de ğil dir. 

Be ta-blo ker te da vi si uy gu lan mak ta olan kro-
 nik is ke mik kalp has ta la rın da be ta-blo ker te da vi -
nin ani den ke sil me si “re bo un d” fe no me ni ne; ya ni
mi yo kard is ke mi si nin art ma sı ile bir lik te an gi na -
nın kö tü leş me sin den akut ko ro ner sen dro ma ka -
dar uza nan kli nik tab lo la ra yol aça bi lir. Bu
se bep le be ta-blo ker te da vi el zem ol ma dık ça (sem-
p to ma tik ile ti sis te mi has ta lı ğı, ast ma bron şi ale
ata ğı vs) ani den ke sil me me li; elek tif şart lar da ke-
 sil me si ge re ki yor sa do zu ted ri cen azal tı la rak bir -
kaç haf ta için de bı ra kıl ma lı dır.

Kal si yum An ta go nist le ri: Kar di yak ve düz kas
hüc re le rin de ki ya vaş ka nal lar da kal si yum ha re ke -
ti ni en gel le ye rek et ki gös te ren kal si yum an tagonist-
 le ri (ve ya kal si yum ka nal blo ker le ri) di hid ro pi ri din
gru bu (ni fe di pi ne, ni kar di pi ne, am lo di pi ne, fe lo di -
pi ne, is ra di pi ne, ni sol di pi ne) ve non di hid ro pi ri din
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gru bu (ve ra pa mil ve dil ti azem) ol mak üze re baş lı -
ca iki grup ta in ce le ne bi lir. Kal si yum an ta go nist le ri
ar te ri yel ve ko ro ner düz kas hüc re le ri ni et ki le ye rek
va zo di la tas yon oluş tu rur; ya nı sı ra ile ti sis te mi ni
bas kı lar (kalp hı zı ve AV ile ti de azal ma) ve mi yo -
kar da ne ga tif inot ro pik et ki mey da na ge ti rir ler. Do -
la yı sıy la an gi na yı dü zel ti ci et ki hem ok si jen
ar zın da ki ar tış, hem de mi yo kard ok si jen ih ti ya -
cın da ki azal ma (pe ri fe rik ar ter di ren cin de ve ard -
yük de azal ma, ne ga tif inot ro pi) ile sağ la nır. İle ti
sis te mi ve mi yo kar da et ki non-di hid ro pi ri din gru -
bun da be lir gin iken; di hid ro pi ri din gru bu kal si -
yum an ta go nist le rin de mi ni mal se vi ye de dir. Bu na
kar şı lık, va zo di la ta tör et ki di hid ro pi ri din gru bu
kal si yum an ta go nist le rin de, non-di hid ro pi ri din
gru bun da ki le re gö re da ha faz la dır. Sı nır lı sa yı da ki
ve ri kal si yum an ta go nist le ri nin an ti-ate rosk le ro tik
et ki le ri nin ola bi le ce ği ne işa ret et mek te dir. Kal si -
yum an ta go nist le ri özel lik le de ğiş ken eşik li an gi na
ve kü çük-da mar has ta lı ğı gi bi mi yo kard is ke mi sin -
de spaz mın kat kı sı nın ol du ğu du rum lar da ol duk -
ça et ki li dir. Pa to ge ne zin de ko ro ner ar ter spaz mı nın
bi rin ci de re ce de rol oy na dı ğı Priz me tal  an gi na (va -
zos pas tik an gi na)’nın baş lı ca me di kal te da vi si kal -
si yum an ta go nist le ri nin yük sek doz da (ge re kir se
kom bi ne edi le rek) kul la nıl ma sıy la ger çek leş ti ri lir. 

Kal si yum an ta go nist le ri nin baş lı ca yan et ki le ri
ba şağ rı sı, yüz de kı za rık lık ve yan ma his si (“f lus -
hin g”), ve ayak öde mi gi bi da ha çok va zo di la tas -
yon la iliş ki li olay lar dır. Özel lik le ayak bi le ği öde mi
di hid ro pi ri din gru bu kal si yum an ta go nis ti kul la -
nan has ta la rın önem li bir kıs mın da (%10-15) baş lı -
ca yan et ki dir. Özel lik le ve ra pa mil kul la nan lar da
dis pep si ve ka bız lık or ta ya çı ka bi lir. Non-di hid ro -
pi ri din gru bu kal si yum an ta go nist le ri ön ce den
mev cut olan kalp ye ter siz li ği ni ve ile ti sis te mi has -
ta lı ğı nı kö tü leş ti re bi le ce ğin den söz ko nu su du-
 rum lar da kul la nıl ma sı kon trin di ke dir. Ni fe di pin
gi bi et ki si er ken çı kan, kı sa ya rı-ömür lü kal si yum
an ta go nist le ri nin baş lı ca ref leks sem pa tik ak ti vi te
ar tı şın dan kay nak la nan cid di kli nik tab lo la ra (akut
ko ro ner sen drom, ani ölüm) yol aça bil di ği gös te -
ril miş tir. Do la yı sıy la, ka rar sız an gi na lı has ta lar da
-be ta-blo ker eş li ğin de kul la nıl mı yor ise- kul la nıl -
ma ma lı dır. Ni fe di pi ne ’in uzun et ki li for mü las -
yon la rı ile uzun et ki li ye ni ne sil kal si yum
an ta go nist le rin de söz ko nu su sa kın ca lar bu lun -
ma mak ta dır. 

Nit rat lar: Nit rat pre pa rat la rı nın baş lı ca et ki si vas -
kü ler düz kas hüc re le ri ni gev şe te rek va zo di la tas -
yon oluş tur mak tır. Ven ler de ki et ki si ar ter le re
na za ran da ha faz la dır. Bir ta raf tan (epi kar di yal ve
re zis tans) ko ro ner ar ter ler de va zo di la tas yon ger -
çek le şir ken, di ğer ta raf tan sis te mik ve no di la tas -
yon ile ven tri kü ler ön yük (“p re lo ad”) ve da ha az
oran da ard yük (“af ter lo ad”) aza lır. Ven tri kü ler ön
yü kün azal ma sı du var ge ri li mi ni; do la yı sıy la mi -

yo kar dın ok si jen tü ke ti mi ni azal tır. Nit rat la rın et -
ki me ka niz ma sı vas kü ler düz kas hüc re sin de ak -
tif NO (nit ri kok sit)’e dö nüş me si ger çek le şir; NO;
sik lik gu ane zin mo no fos fat (cGMP) üre ti mi ni in-
 dük ler; ar tan cGMP vas kü ler düz kas lar da gev şe-
 me nin ya nı sı ra an tit rom bo tik et ki ler de mey da na
ge ti rir. Nit rat la rın an ti-an gi nal et ki me ka niz ma -
la rın dan bi ri de ko ro ner akı mı nı nor mal per fü ze
olan sa ha lar dan (en do kar di yal ba sın cın azal ma sı
ve kol la te ral do la şı mın art ma sı ile) is ke mik alan-
 la ra yön len dir me si (re dis tri büs yon)’dir. 

İs ke mik kalp has ta la rın da en yay gın nit rat
kul la nı mı nit rog li se ri nin an gi na sı ra sın da ve ya
an gi na oluş tur ma sı muh te mel efor dan he men
önce pro fi lak si ama cıy la dil al tı yol la (sprey ve ya
di lal tın da eri yen tab let ler) alın ma sı dır. Nit rog li -
se rin 3-5 da ki ka için de et ki si ni gös te rir ve an gi -
na yı azal tı cı ve ya ön le yi ci et ki 30-40 da ki ka
de vam eder. İlk di lal tı uy gu la ma sı ağ rı yı ge çir -
me diy se 5 da ki ka ara lık lar la bir ve ya iki de fa da -
ha nit rog li se rin alı na bi lir. Bu na rağ men de vam
eden an gi na has ta nın acil bi ri me mü ra ca atı nı ge -
rek ti rir. Nit rog li se rin sık ola rak akut ko ro ner sen -
drom lar da da de vam lı in tra ve nöz per füz yon
şek lin de kı sa sü re ler le (12-24 sa at) kul la nı lır. Oral
yol la alı nan nit rat pre pa rat la rı iso sor bit di nit rat
ve iso sor bit 5-mo no nit rat tır. Söz ko nu su pre pa -
rat la rın kı sa ve ya uzun et ki li for mü las yon la rı sı -
ra sıy la gün de 2-3 ve 1-2 de fa oral yol la alı nır.
Ara lık lar la uy gu la nan di lal tı kul la nım dı şın da
tüm nit rat pre pa rat la rı ve uy gu la ma yol la rın da
ge li şen nit rat to le ran sı nit rat te da vi si nin baş lı ca
so ru nu dur. To le ran sın epi kar di yal ko ro ner ar ter -
le ri de içe ren ge niş da mar lar dan zi ya de kü çük re -
zis tans da mar la rı ile il gi li ol du ğu gös te ril miş tir.
Nit rat to le ran sı nit rat et ki si nin ol ma dı ğı ara lık la -
ra fır sat ve re cek şe kil de dü zen le nen ara lık lı uy -
gu la ma ile aşı la bil mek te dir. Bu amaç la de vam lı
oral uy gu la ma da 10-12 sa at lik bir pe ri yo dun ilaç -
sız ol ma sı na dik kat edil me li dir. 

Nit rat la rın baş lı ca yan et ki le ri ba şağ rı sı, yüz de
kı zar ma (“f lus hin g”) ve hi po tan si yon dur. Ba şağ rı -
sı ba zen kul la nı mı en gel le ye cek ka dar be lir gin dir.
Ge nel lik le va zo dep re sör ce vap ile olu şan hi po tan -
si yo na -yaş lı lar da da ha faz la ol mak üze re- özel lik -
le nit rat la rın di lal tı kul la nı mın da rast la nır. Bu
se bep le va zo va gal ce va ba eği lim li yaş lı has ta lar da
di lal tı nit rat la rı müm kün se otu rur po zis yon da al-
 ma la rı tav si ye edil me li dir. Nit rat lar yük sek doz -
lar da ven ti las yon-per füz yon den ge si ni bo za rak
hi pok si ye, na di ren de met he mog lo bi ne mi ye yol
aça bi lir ler. Nit rat kul la nı mı nın ke sil me si ba zı hal -
ler de “re ba un d” fe no me ni ne yol aça bi le ce ği için
özel lik le IV uy gu la ma da ter ci hen doz azal tı la rak
ke sil me li dir. Nit rat lar ile sil de na fil gi bi fos fo di es -
te raz in hi bi tör le ri nin bir lik te kul la nı mı cid di ve ba -
zen ha ya ti öne mi ha iz hi po tan si yo na yol



aça bi le ce ğin den söz ko nu su iki grup ila cın bir lik -
te kul la nı mı kon trin di ke dir.

Angina Tedavisinden Kullanılan Diğer İlaçlar

Ra no la zin: He mo di na mik et ki oluş tur mak sı zın
da ha çok me ta bo lik et ki ler le mi yo kard is ke mi si -
ni azal tan ila cın baş lı ca et ki me ka niz ma sı yağ asit
ok si das yo nu nu azal tıp glu koz ok si das yo nu nu ar -
tır mak su re tiy le hüc re sel se vi ye de da ha ve rim li
bir ener ji üre ti mi sağ la mak tır. Kli nik ça lış ma lar da
an gi na sık lı ğı nı azalt tı ğı ve an gi na sız efor sü re si -
ni ar tır dı ğı gös te ri len ila cın FDA (Fo od and Drug
Ad mi nis tra ti on) ta ra fın dan kro nik sta bil an gi na -
da kul la nı mı onay lan mış tır. Söz ko nu su ilaç ha -
len ül ke miz de bu lun ma mak ta dır.

Tri me ta zi din: Tri me ta zi din de ra no la zin gi bi hüc -
re sel se vi ye de olum lu me ta bo lik et ki ler le an gi na
pek to ris te semp to ma tik iyi leş me sağ la yan ilaç lar
ara sın da dır. Yan et ki le ri mi ni mal se vi ye de dir.

Ni co ran dil: Baş lı ca et ki si AT P’ ye du yar lı po tas -
yum ka nal la rı nı et ki le ye rek pe ri fe rik ve ko ro ner
re zis tans da mar lar da va zo di la tas yon ol mak la bir-
 lik te, nit rat la ra ben zer şe kil de ko ro ner ar ter ler de
ve sis te mik ve nöz sis tem de de va zo di la tas yon et -
ki si ne sa hip tir. Ge niş bir ça lış ma da ni co ran di lin
an gi na sık lı ğı ile bir lik te cid di vas kü ler olay la rı
da azalt tı ğı gös te ril miş tir.

Ivab ra di ne: Se lek tif ola rak If iyon ka nal la rı nı in-
 hi be ede rek si nüs dü ğü mü hı zı nı azal tır. Ge niş
bir ça lış ma da ivab ra di nin vas kü ler olay la ra her-
 han gi bir olum lu et ki si gös te ri le me miş tir.

Per kü tan Re vas kü la ri zas yon

İlk de fa 1977 yı lın da per kü tan ba lon an ji yop las ti
yön te mi ile te da vi ala nı na gi ren per kü tan re vas kü -
la ri zas yon te da vi si (“per cu ta ne ous co ro nary in ter ven -
ti on”: PCI) ön ce le ri kı sıt lı bir has ta gru bun da
se çil miş lez yon la ra (tek da mar, tek komp li ke ol ma -
yan kı sa lez yon vs) ve nis pe ten yük sek komp li kas -
yon oran la rı uy gu lan mak ta iken; ön ce 1990’lı
yıl lar da stent le rin kul la nıl ma ya baş lan ma sı; 2003
yı lın dan iti ba ren de ilaç kap lı stent le rin kul la nı ma
gir me si ile komp leks ni te lik te ve açıl ma sı zor lez y-
on la rın önem li bir kıs mı mü da ha le edi le bi lir ha le
gel miş tir. Her han gi bir ha ya ti komp li kas yon ol ma -
dan ba şa rı lı re vas kü la ri zas yon ola rak ta nım la nan
akut iş lem ba şa rı sı % 90’ın üze rin de dir. Ha len PCI -
’ın has ta ne içi mor ta li te si %1’in al tın da dır. Ha ya ti
komp li kas yon lar dan iş le me bağ lı mi yo kard in fark-
 tü sü % 1, acil cer ra hi re vas kü la ri zas yon ih ti ya cı %
0.3, dis sek si yon, akut stent trom bo zu gi bi se bep -
ler le akut da mar tı kan ma sı % 1-2, ko ro ner akı mın
dur ma sı (“no-ref lo w”) % 1-2 sık lık ta gö rü lür. Kom-
p li kas yon ora nı nı ar tı ran baş lı ca fak tör ler ile ri yaş,
sol ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı, çok da mar has ta lı ğı,

komp li ke lez yon (özel lik le trom büs), non-elek tif iş -
lem, kalp ye ter siz li ği (>NYHA II I), şok ve böb rek
ye ter siz li ği dir. PCI ’ın uzun dö nem de ki en önem li
so ru nu iş le min özel lik le ilk 6 ayın da ger çek le şen
res te noz dur. Res te noz ora nı ba lon an ji yop las ti de %
30-40 (% 25 has ta da tek rar re vas kü la ri zas yon ih ti -
ya cı); ilaç sız stent uy gu la ma sın da ise % 25 (hasta-
ların % 15’inde re vas kü la ri zas yon ih ti ya cı)
ci va rın da dır. İlaç kap lı stent ler de ise res te noz ora -
nı % 10’un al tın da dır. 

Ba lon an ji yop las ti ile me di kal te da vi yi kar şı laş -
tı ran ça lış ma lar da ba lon an ji yop las ti uy gu la nan
has ta lar da sa de ce me di kal te da vi ya pı lan la ra gö re
ilk bir kaç se ne de an gi na nın da ha az ol du ğu, bu na
mu ka bil is ke mik olay la rın (mi yo kard in fark tü sü
ve ölüm) ba lon an ji yop las ti gru bun da da ha faz la
gö rül dü ğü bil di ril miş tir. Uzun dö nem de (6-7 yıl)
grup lar ara sın da son lan ma nok ta la rı ben zer bu-
 lun muş tur. Stent imp lan tas yo nu ile ba lon an ji -
yop las ti yi kar şı laş tı ran ça lış ma lar da ise ölüm,
mi yo kard in fark tü sü ve acil ko ro ner ar ter by-pass
cer ra hi si ih ti ya cı iki grup ta da ben zer oran lar da
bu lun muş; sa de ce mü te akip re vas kü la ri zas yon ih -
ti ya cı stent uy gu la nan lar da da ha az oran da ger -
çek leş miş tir. Kro nik is ke mik kalp has ta lı ğın da
stent imp lan tas yo nu ile me di kal te da vi yi kar şı laş -
tı ran ça lış ma lar da stent uy gu la ma sı nın mi yo kard
in fark tü sü ve ölüm gi bi önem li son lan ma nok ta la -
rın da an lam lı azal ma ya yol aç ma dı ğı sa de ce an gi -
na sık lı ğı nı azalt tı ğı gö rül müş tür. Bu ko nu da ki en
önem li araş tır ma; so nuç la rı bir kaç yıl ön ce açık la -
nan “CO URA GE ” (Cli ni cal Out co mes Uti li za ti on
Re vas cu la ri za ti on and Ag gres si ve DruG Eva lu ati -
on) ça lış ma sı dır. Ça lış ma nın öne mi hem per kü tan
gi ri şim de, hem de me di kal te da vi de ki ye ni tek nik -
le rin ve ge liş me le rin kar şı laş tı rıl ma sı na im kan ta -
nı ma sın dan kay nak lan mak ta dır. İki bin den faz la
has ta nın yak la şık 5 yıl ta kip edil di ği ça lış ma da op-
 ti mal me di kal te da vi ye ila ve ten ru tin ola rak uy gu-
 la nan stent imp lan tas yo nu nun ölüm ve mi yo kard
in fark tü sü nü azalt ma dı ğı; ilk yıl lar da be lir gin olan
an gi na da ki azal ma üs tün lü ğü nün 5. yıl da kay bol -
du ğu gös te ril miş tir. 

So nuç ola rak, şim di ye ka dar hiç bir ça lış ma da
PCI’ nin kro nik is ke mik kalp has ta lı ğın da kar di yo -
vas kü ler olay la rı ve mor ta li te yi azalt tı ğı na da ir
her han gi bir bul gu yok tur. Sta bil an gi na lı has ta -
lar da PCI sa de ce an gi na yı azalt mak ta dır. Do la yı -
sıy la, op ti mal me di kal te da vi ye rağ men ha yat
ka li te si ni bo zan an gi na nın en gel le ne me di ği ve tu-
 tu lan is ke mik ala nın nis pe ten ge niş ol du ğu has ta -
lar da PCI dü şü nü le bi lir. PCI ka ra rı ve ri lir iken
iş le min komp li kas yo nu, has ta ya özel res te noz ora -
nı ve iş le min son ra sı ta kip ve te da vi nin sür dü rü le -
bi lir li ği (ge re ğin de tek rar PCI ya pı la bil me si, iki li
an ti-ag re gan kul la nı la bi lir li ği vs) gi bi çok sa yı da
fak tör göz önün de bu lun du rul ma lı dır.
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Cer ra hi Re vas kü la ri zas yon

Te da vi ala nı na İlk de fa 1960’lı yıl la rın son la rın da
gi ren ko ro ner ar ter “by-pas s” cer ra hi si gü nü mü ze
ka dar ge len sü reç te git tik çe ge liş ti ril miş ve is ke mik
kalp has ta lı ğı nın te da vi sin de yay gın ola rak kul la -
nı lan re vas kü la ri zas yon yön te mi ha li ne gel miş tir.
Ko ro ner “by-pas s” ope ras yo nun da ki baş lı ca ge liş -
me ler; in ter nal mam ma ri al ar te rin kul la nıl ma sı,
kar di yop le ji yön tem le ri ve kalp pom pa ya so kul -
mak sı zın ger çek leş ti ri len mi ni mal in va zif cer ra hi
tek nik le ri dir. Bir ve ya iki in ter nal mam ma ri al ar -
ter kul la nı mı has ta la rın prog no zu nu be lir gin ola -
rak dü zel tir ken, mi ni mal in va zif tek nik le rin
stan dart yön te me gö re be lir gin bir üs tün lü ğü he -
nüz gös te ri le me miş tir. Ko ro ner by-pas s’ ın % 2 ci -
va rın da ame li yat mor ta li te si ve %10-15 ara sın da
de ği şen oran da cid di mor bi di te si (in me, me di yas -
ti nit, böb rek ye ter siz li ği, re-ope ras yon ih ti ya cı vs)
var dır. Mor ta li te ve mor bi di te yi ar tı ran baş lı ca fak-
 tör ler son 2-3 haf ta için de ge çi ril miş mi yo kard in-
 fark tü sü, ka rar sız an gi na pek to ris, yay gın ko ro ner
ar ter has ta lı ğı, sol ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı, sol
ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu, has ta nın ya şı,
daha ön ce kalp cer ra hi si ne ma ruz ka lın ma sı ve
cer ra hi nin acil şart lar da ger çek leş ti ril me si dir. By-
pas s’ ın geç dö nem de ki en önem li prob le mi geft le -
rin tı kan ma sı dır. Sa fen ve nöz greft le rin yak la şık
%10’u er ken (has ta ne içi) dö nem de, % 20-25’i ilk
bir yıl için de ok lü ze ol mak ta dır; ope ras yo nu ta k-
ibe den 6-12 yıl için de ise sa de ce % 55’i açık
kalmak ta dır. Ar te ri yel mam ma ri an greft le rin açık-
 lı ğı ol duk ça yük sek tir (10-15 yıl lık ta kip te % 90’ın
üze rin de). By-pass son ra sı ilk beş yıl da has ta la rın
yak la şık % 75’i, 10 yıl da yak la şık % 50’si ve 15 yıl -
da % 15’i kar di yo vas kü ler olay lar dan (an gi na nın
nük set me si, mi yo kard in fark tü sü, ka rar sız an gi na,
ölüm) ko run mak ta dır. 

Cer ra hi re vas kü la ri zas yo nun özel lik le ilk beş yıl
için de an gi na yı dü zel ti ci et ki si be lir gin dir. An cak

by-pas s’ ın asıl öne mi ba zı has ta grup la rın da me di -
kal te da vi ye gö re mor ta li te yi azal tı cı et ki sin den
kay nak la nır. Sür vi nin dü zel di ği baş lı ca has ta grup -
la rı: sol ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı, iki-üç da mar
has ta lı ğı ile bir lik te sol ven tri kül sis to lik dis fonk si -
yo nu bu lun ma sı ve prok si mal sol ön inen ar te ri de
içe ren iki-üç da mar has ta lı ğı dır. Ko ro ner by-pas s’ -
ın sür vi ye olum lu et ki si özel lik le sol ven tri kül dis-
 fonk si yo nu olan has ta lar da be lir gin dir. An cak bu
has ta lar da ko ro ner by-pas s’ dan fay da lan ma baş lı ca
dis fonk si yon lu du var ve seg ment ler de can lı do ku -
nun gös te ril me si ile il gi li dir. Tab lo 34-4’da mi yo -
kard can lı lı ğı nı gös ter me de ya rar la nı lan kli nik
bul gu lar ve la bo ra tu ar yön tem le ri gö rül mek te dir. 

İl gi li test ler için de du yar lı lı ğı en yük sek ola nı
po zit ron emis yon to mog ra fi si (PET)’dir. Can lı do -
ku nun ol ma dı ğı ve ya cü zi mik tar da bu lun du ğu
ve skar do ku su nun yay gın ol du ğu has ta lar da by-
pas s’ dan be lir gin bir fay da el de edi le me ye ce ği gi -
bi, has ta da ge rek siz ye re cer ra hi ris ke ma ruz
bı ra kıl mış olur. By-pas s’ ın mor ta li te si sol ven tri -
kül dis fonk si yo nu ze mi nin de % 4, kalp ye ter siz -
li ği bu lu nan has ta lar da ise % 7-8 ci va rın da dır.
By-pas s’ ın mor ta li te si ni ar tı ran di ğer du rum lar
ko ro ner ar ter has ta lı ğı ile bir lik te pe ri fe rik ar ter
has ta lı ğı ve ya ka ro tis ar ter has ta lı ğı nın da bu lun -
ma sı dır. Söz ko nu su has ta lık lar ko ro ner by-pas s’ -
ın uzun dö nem de ki ba şa rı sı nı da olum suz yön de
et ki ler. "Re-do ” ta bir edi len ikin ci (ve ya üçün cü)
by-pas s’ ın ge rek li ol ma sı ha lin de de ope ras yon
mor ta li te si yük sek tir (% 8-14). 

Ko ro ner Ar ter Has ta lı ğın da Re vas kü la ri zas yon 
Dı şı Cer ra hi Te da vi Gi ri şim le ri (Sol
Ven tri kül Anev riz mek to mi si, Mit ral
Ka pak Ta mi ri vs)

Ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın cer ra hi te da vi si re vas kü -
la ri zas yon dan iba ret de ğil dir. Ba zı has ta lar da
revas kü la ri zas yo nun ya nı sı ra ven tri kül anev riz -
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Parametre/Tetkik Bulgu

Klinik • Anginanın varlığı
• Miyokard infarktüsü geçirilmiş olması

EKG • Q dalgalarının bulunmaması veya yaygın olmaması

Ekokardiyografi • Disfonksiyonlu segmentlerde diyastolik kalınlığın normal olması

Dobutamine ekokardiyografi • Düşük doz dobutamine ekokardiyografide kontraktil rezervin olması

SPECT • Talyum-201 ile istirahat redistribüsyonun gösterilmesi

Bilgisayarlı tomografi • Duvar kalınlığının normal olması
• Fibrozun olmaması veya az olması

Kardiyak manyetik rezonans • Duvar kalınlığının normal olması
• Kontraktil rezerv ve kan akımının uygun olması

Positron emisyon tomografi (PET) • Canlı dokunun gösterilmesi

Tablo 34-4. Miyokard Canlılığını Gösteren Bulgular ve Testler



mek to mi si ve mit ral ka pak ta mi ri gi bi ila ve gi ri şim
ih ti ya cı söz ko nu su dur. Bu mü da ha le ler ge nel lik le
re vas kü la ri zas yon ile bir lik te na di ren de tek ba şı -
na uy gu la nır lar. Ger çek sol ven tri kül anev riz ma sı
ge niş bir mi yo kard nek ro zu nu ta ki ben ge li şen dis -
ki ne tik (sis tol de dı şa doğ ru) ha re ke ti olan ge niş bo -
yun lu ve bü yük öl çü de skar do ku sun dan olu şan
ya pı lar dır. Ge nel lik le apek si içi ne alan an te ri or böl -
ge de yer alır lar. Ref rak ter ni te lik te kalp ye ter siz li ği,
fa tal arit mi ler, sis te mik trom bo em bo li ve ya an gi na
anev riz mek to mi in di kas yon la rı nı oluş tu rur. Ba şa -
rı lı anev riz mek to mi gi ri şi mi has ta nın prog no zu nu
olum lu yön de et ki le mek te dir. An cak sol ven tri kül
anev riz mek to mi si nin ope ras yon mor ta li te si yük-
 sek tir (% 5-15).  By-pass cer ra hi si ne ila ve ten mit ral
ka pak gi ri şi mi uy gu la nan has ta lar da da ben zer de -
re ce de yük sek ame li yat mor ta li te si söz ko nu su dur.
Ko ro ner ar ter has ta la rın da fark lı fiz yo pa to lo jik sü -
reç ler le mit ral ye ter siz li ği ge li şe bi lir. Mi yo kard in-
 fark tü sü sı ra sın da ki pa pil ler kas ve ya kor da
rüp tü rü gi bi akut mit ral ye ter siz li ği se bep le ri bir ta -
ra fa bı ra kı la cak olur sa, kro nik ko ro ner ar ter has ta -
lı ğı ze mi nin de ge li şen mit ral ye ter siz li ği nin baş lı ca
et yo lo ji le ri (is ke mi ve/ve ya nek roz so nu cu ge li şen)
pa pil ler kas dis fonk si yo nu ile sol ven tri kül ge nişle -
me si nin so nu cu olan mit ral ring di la tas yo nu ve ya
iki si nin bir lik te ol ma sı dır. Cer ra hi re vas kü la ri zas -
yon dü şü nü len has ta lar da cid di mit ral ye ter siz li ği
mev cut ise by-pas s’ a ila ve ten mit ral ka pak gi ri şi mi
in di kas yo nu var dır ve bu gi ri şim has ta nın uzun
dö nem sür vi si ni olum lu yön de et ki ler. Ar zu edi len
mit ral ka pak gi ri şi mi mit ral ka pak ta mi ri dir. Mit ral
ka pak rep las ma nı na za ru ret ha lin de ve ya is tis nai
hal ler de mü ra ca at edi lir. Mit ral ye ter siz li ği nin or ta
de re ce de ve ta mi rin müm kün ol du ğu has ta lar da
da gi ri şim dü şü nü le bi lir. Cid di sol ven tri kül sis to -
lik dis fonk si yo nu olan has ta lar da ring di la tas yo -
nu na se kon der ola rak ge li şen cid di mit ral
ye ter siz li ği nin pe ri-ope ra tif mor ta li te si çok yük sek-
 tir; do la yı sıy la bu has ta lar da ki söz ko nu su gi ri şi -
min in di kas yo nu ol duk ça tar tış ma lı dır. Bu na
mu ka bil pa pil ler kas dis fonk si yo nu na bağ lı ge li şen
is ke mik mit ral ye ter siz li ği has ta la rı nın mit ral ka -
pak ta mi rin den gör dük le ri fay da be lir gin dir.  Di -
ğer yan dan; is ke mik kar di yo mi yo pa ti (is ke mik
kalp has ta lı ğı na bağ lı di la te kar di yo mi yo mi yo pa ti
tab lo su) ge li şen has ta lar da ko ro ner by-pass’a ila ve -
ten uy gu la nan sol ven tri kül vo lü mü nü azal tan gi -
ri şim le rin (“sur gi cal ven tri cu lar res to ra ti on”) uzun
dö nem de her han gi bir fay da sı gös te ri le me miş tir. 

Re vas kü la ri zas yon Yön tem le ri nin
Kar şı laş tı rıl ma sı

Per kü tan ve cer ra hi re vas kü la ri zas yon yön tem le -
ri nin üs tün lük le ri ve de za van taj la rı söz ko nu su -
dur. PCI ’ın en önem li üs tün lü ğü da ha az in va zif
ol ma sı, mor ta li te ve mor bi di te si nin dü şük ol ma -

sı ve has ta ya kı sa sü re de gün lük ha ya tı na dön me
im ka nı ver me sin den kay nak lan mak ta dır. Bu na
kar şı lık, baş lı ca res te noz ve ço ğu kez tam ola rak
ger çek leş ti ri le me yen re vas kü la ri zas yon dan kay-
 nak la nan an gi na nın nük set me si ve tek rar iş lem
ih ti ya cı nın doğ ma sı PCI ’ın en bü yük mah zu ru -
dur. Ay rı ca ge nel ola rak de ğer len di ril di ğin de;
PCI so nuç la rı di abe tik ve sol ven tri kül sis to lik
dis fonk si yon lu has ta lar da et ki li ve op ti mal de ğil -
dir. Ko ro ner by-pas s’ ın ba zı has ta grup la rın da
(sol ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı, çok da mar has ta -
lı ğı ve sol ven tri kül dis fonk si yo nu vs) uzun dö -
nem mor ta li te yi azalt ma sı baş lı ca üs tün lü ğü dür.
Söz ko nu su üs tün lük va ka la rın ço ğun da –P CI ’ın
ak si ne- fark lı ya pı da ki lez yon la rın önem li bir kıs-
 mı na mü da ha le im ka nı nın ge tir di ği da ha yük sek
oran da ki tam re vas kü la ri zas yon ile iliş ki li dir. Bu -
na mu ka bil, yük sek mor ta li te ve mor bi di te si ve
ol duk ça in va zif bir gi ri şim ol ma sı se be biy le has-
 ta nın uzun sü re gün lük ha ya tı na dö ne me me si
baş lı ca de za van taj dır. 

İki re vas kü la ri zas yon yön te mi ni kar şı laş tı ran
çok sa yı da ça lış ma mev cut tur. Bun la ra gö re çok
da mar has ta lı ğı bu lu nan ve sol ven tri kül sis to lik
fonk si yo nu nor mal olan has ta lar da,  her iki yön-
 tem de de, uzun dö nem de ben zer oran lar da mi -
yo kard in fark tü sü ve ölüm or ta ya çı kar, an cak
PCI uy gu la nan lar da re vas kü la ri zas yon gi ri şi mi -
ne da ha çok ih ti yaç du yu lur. Bu ça lış ma la rın en
önem li le rin den olan SYNTAX (Synergy bet we en
PCI with Ta xus and Car di ac Sur gery) ça lış ma sın da
PCI ko lun da ilaç kap lı stent kul la nıl mış ve çok
da mar has ta la rı nın ya nı sı ra sol ana ko ro ner arter
has ta la rı da ça lış ma ya da hil edil miş ler dir. Bir yıl-
 lık ta kip so nun da mor ta li te ve mi yo kard in fark -
tü sü her iki grup ta da ben zer oran lar da
bu lun muş; an cak tek rar re vas kü la ri zas yon ih ti -
ya cı nın PCI gru bun da (% 13.5), by-pas s’ a gö re (%
5.9) an lam lı ola rak faz la ol du ğu gö rül müş tür (p<
0,001). Av ru pa Kar di yo lo ji Der ne ği re vas kü la ri -
zas yon stra te ji si ile il gi li tav si ye le rin de lez yon
yay gın lı ğı ve lez yo nun ana to mik özel lik le ri ne gö -
re be lir le nen SYNTAX sko ru na atıf ta bu lun mak -
ta dır (Tab lo 34-5 ve 34-6). 

Ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın yay gın lı ğı ve lez y-
o nun komp leks li ğiy le oran tı lı ola rak skor yük sel -
mek te dir. Özel lik le di abe tik has ta lar da iki
re vas kü la ri zas yon yön te mi ni kar şı laş tı ran ve ya
alt grup ana li zi ger çek leş ti ren ça lış ma lar da ko ro -
ner by-pas s’ ın,  PCI ve ya me di kal te da vi ye da ha
üs tün ol du ğu gös te ril miş tir. Tek da mar has ta la -
rın da ise –ba zı is tis na lar dı şın da- PCI ter cih edi le-
 cek re vas kü la ri zas yon yön te mi dir.

Av ru pa Kar di yo lo ji Der ne ği (ESC)’nin 2010’da
neş re di len re vas kü la ri zas yon kı la vu zun dan son ra
ACC/AHA’ nın 2011 yı lın da PCI ile il gi li tav si ye le -
ri ni içe ren kı la vu zu ya yım la mış tır. ACC/AHA’ nın
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Koroner anatomi Sınıf Kanıt Düzeyi

Prognozun • Sol ana koroner arter lezyonu > % 50 I A
düzeltilmesi • Proksimal LAD lezyonu >% 50 I A

• 2 veya 3 damar hastalığı + Sol ventrikül disfonksiyonu I B
• Geniş iskemik alan (> % 10) I B
• Tek açık damar > % 50 darlık I C
• Tek damar (proksimal LAD veya iskemi > % 10 değil) III A

Semptomların Darlık > % 50 + angina/angina eşdeğeri + Optimal I A
düzeltilmesi medikal tedaviye cevapsız

Optimal medikal tedavi ile kısıtlayıcı semptom yok III C

LAD: Sol ön inen arter. % 50-90 arası darlıklar için iskeminin gösterilmiş olması veya FFR < % 80 olması gerekir.

Tablo 34-6. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin Stabil Anginalı Hastalarda Revaskülarizasyon ile İlgili Tavsiyeleri
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il gi li kı la vu zun da  ESC  kı la vu zu na gö re ba zı fark-
 lı lık lar mev cut tur. ACC/AHA kı la vu zun da kri tik
dar lık se vi ye si sol ana ko ro ner ar ter dı şın da ki ko-
 ro ner da mar lar da % 70 ola rak ka bul edil mek te dir.
Ay rı ca FFR de ğe ri nin 0.80 ve al tın da ol du ğu lez-
 yon lar için “fiz yo lo jik dar lık” kav ra mı ge liş tirl miş
ve ana to mik dar lık la eş de ğer ka bul edil miş tir. Di -
ğer yan dan sol ana ko ro ner ar ter lez yon la rı nın re-
 vas kü la ri zas yon ka ra rı nın kar di yo vas kü ler cer rah
ve in va zif kar di yog dan olu şan bir ekip (“he art
team”) ta ra fın dan alın ma sı da tav si ye edil mek te dir.
İl gi li kı la vuz da ki di ğer bir ye ni lik en di kas yon la rın
sür vi ve semp to ma tik fay da ya gö re ifa de edil me -
si dir. Tab lo 34-7, 34-8 ve 34-9’da ACC/AHA’ nın
me di kal te da vi ye gö re sür vi nin dü zel me si esas alı-
 na rak öner di ği re vas kü la ri zas yon tav si ye le ri gö-
 rül mek te dir. İl gi li tab lo lar da gö rül dü ğü gi bi
ko run ma mış sol ana ko ro ner ar ter lez yon la rın da
“by-pas s” cer ra hi si bi rin ci se çe nek (sı nıf I in di kas -
yon) ola rak öne ri lir ken; dü şük risk li lez yon lar da
ve/ve ya cer ra hi ris kin yük sek ol du ğu has ta lar da,
akut ko ro ner sen dro ma yol açan tab lo lar da PCI
yön te mi nin kul la nı la bi le ce ği (sı nıf II a in di kas yon)
bil di ril mek te dir. İl gi li kı la vuz da –ön ce ki kı la vuz -
lar da ol du ğu gi bi di ya be tik ve sol ven tri kül sis to -
lik dis fonk si yo nu bu lu nan lar da ko ro ner ar ter
“by-pas s” cer ra hi si nin PCI ’a üs tün lü ğü vur gu lan -
mak ta dır.

ACC/AHA’ nın 2011 per kü tan re vas kü la ri zas -
yon kı la vu zun da semp tom la rın dü zel til me si ne
yö ne lik in di kas yon lar söz ko nu su ol du ğun da cer-
 ra hi ve perkü tan re vas kü la ri zas yo nun ben zer
öne me sa hip ol duk la rı ifa de edil mek te dir (Tab lo
34-10). Kro nik böb rek ye ter siz li ği bu lu nan has ta -
lar da -ye ter li ve ri ol ma ma sı na rağ men-cer ra hi  re-
 vas kü la ri zas yon ön ce lik le tav si ye edi len te da vi
yön te mi dir. Sta bil ko ro ner ar ter has ta la rın da sı-
 nır da (% 50-70) dar lı ğın bu lun ma sı ha lin de FFR
in ce le me si sı nıf II a in di kas yon ile tav si ye edil-
 mek te dir.Bu na kar şı lık şüp he li sol ana ko ro ner
ar ter lez yon la rın da in tra vas kü ler ul tra son (IVUS)
ile lez yo nun araş tı rıl ma sı uy gun gö rül mek te dir
(sı nıf II a in di kas yon). Res te noz ris ki nin yük sek
ol du ğu hal ler ile önem li lez yon lar da (sol ana ko-
 ro ner ar ter lez yo nu, kü çük da mar lar, uzun lez-
 yon lar, di ya bet vs.) ilaç kap lı stent ler tav si ye
edi lir iken, yük sek ka na ma ris ki nin var lı ğı ve ya
iki li an ti-trom bo sit te da vi nin de va mı ile il gi li risk-
 le rin var lı ğı ha lin de çıp lak me tal stent le rin da ha
uy gun olaca ğı bil di ril mek te dir (34-12).

Kro nik İs ke mik Kalp Has ta lı ğı Te da vi si ne
Ge nel Ba kış

Kro nik is ke mik kalp has ta lı ğı nın te da vi pla nın da -
ki bi rin ci ön ce lik prog no zu olum lu yön de et ki le yen

Koroner Anatomi CABG üstün PCI üstün

• 1 veya 2-damar hastalığı (Non-proksimal LAD) IIb, C I, C

• 1 veya 2-damar hastalığı (Proksimal LAD) I, A IIa, B

• 3-damar hastalığı+PCI ile tam revaskülarizasyon mümkün+SYNTAX skoru <22 I, A IIa, B

• 3-damar hastalığı+PCI ile tam olmayan revaskülarizasyon +SYNTAX skoru >22 I, A III, A

• Sol ana koroner hastalığı (izole veya 1-damar hastalığı; ostium, gövde lezyonu I, A IIa, B

• Sol ana koroner hastalığı (izole veya 1-damar hastalığı; distal bifürkasyon lezyonu I, A IIa, B

• Sol ana koroner hastalığı (2 veya 3-damar hastalığı; SYNTAX skoru <32 I, A IIa, B

• Sol ana koroner hastalığı (2 veya 3-damar hastalığı; SYNTAX skoru >33 I, A III, B

LAD: Sol ön inen arter, CABG: Koroner arter by-greft  operasyonu; PCI: perkütan koroner girişim. 

Tablo 34-5. Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin Revaskülarizasyon Yöntemi ile İlgili Tavsiyeleri



ve mor ta li te yi azal tan me di kal te da vi ye baş lan ma -
sı ve sür dü rül me si dir. Prog no zu dü zel ten baş lı ca
ilaç lar as pi rin (as pi ri ne in to le rans var sa clo pi dog -
rel) ve sta tin dir. Prog no za –i za fi ola rak- da ha az

olum lu et ki si olan ilaç lar ACE in hi bi tör le ri ve be ta-
blo ker ler dir. Kalp ye ter siz li ği ve/ve ya sol ven tri kül
sis to lik dis fonk si yo nu olan lar da ACE in hi bi tö rü ve
be lir li be ta-blo ker le rin mor ta li te yi azal tı cı et ki si be-
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Revask Tavsiye Tavsiye Bulgu
yöntemi sınıfı seviyesi

Korunmamış  LMCA veya Kompleks KAH 

CABG veya l Kalp ekibi yaklaşımı C

PCI lla SYNTAX ve STS skorlarının hesaplanması B

Korunmamış LMCA Hastalığı (Diyabeti olan çok damar hastalarında CABG, PCIʼa tercih edilir; IIa)
CABG l B

PCI lla Stabil KKH için aşağdakiler her ikisin de varlığı B
• PCI’nın düşük riskli olması (SYNTAX <22, ostial, gövde lezyonu)
• Cerrahi riskin belirgin yüksek olması (STS ile opr riski ≥ % 5)

lla CABG adayı olmayan UA/NSTEMI B

lla STEMI’de distal akım < TIMI3 ise PCI daha hızlı ve güvenli yapılır. C

llb Stabil KKH için aşağdakilerden her ikisininde varlığı B
• PCI’ın düşük-orta riskli olması; ort-yüksek ihtimalli uzun
süreli sonuç (SYNTAX < 33, bifürkasyon LMCA lezyonu)

• Cerrahi riskin yüksek olması (orta-ciddi KOAH, eski inme,
eski kalp cerrahisi; STS ile opr riski > % 2)

lll (zaralı) Stabil KKH için PCI’a uygunsuz anatomi, CABG’ye uygun aday B

(Revask: Revaskülarizasyon; KKH:Koroner kalp hastalığı CABG:Koroner arter by-pass cerrahisi; PCI:Perkütan koroner
girişim; SYNTAX:synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery;STS:Society of
Thoracic Surgeons)
(Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention;
Circulation. 2011; 124: e574-e651) isimli kaynaktan değiştirilerek alınmıştır)

Tablo 34-7. Sol Ana Koroner Arter Hastalığında Medikal Tedaviye Göre Sürviyi Düzelten Revaskülarizasyon
Tavsiyeleri (ACC/AHA-2011)

Revask Tavsiye Tavsiye Bulgu
yöntemi sınıfı seviyesi

3. Damar Hastalığı + proksimal LAD (Diyabeti olan çok damar hastalarında CABG, PCIʼa tercih edilir; IIa)
CABG l B

lla Kompleks üç damar hast (SYNTAX>22) olan iyi CABG adayları B

PCI llb Fayda belirsiz B

2. Damar Hastalığı + proksimal LAD (Diyabeti olan çok damar hastalarında CABG, PCIʼa tercih edilir; IIa)
CABG l B

PCI llb Fayda belirsiz B

2. Damar Hastalığı + proksimal LAD yok (Diyabeti olan çok damar hastalarında CABG, PCIʼa tercih edilir; IIa)
CABG lla Yaygın iskemi* B

lla Yaygın iskemi yoksa fayda belirsiz B

PCI llb Fayda belirsiz B

(Revask: Revaskülarizasyon; KKH:Koroner kalp hastalığı CABG:Koroner arter by-pass cerrahisi; PCI:Perkütan koroner
girişim; SYNTAX:synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery;STS:Society of
Thoracic Surgeons)
(Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention;
Circulation. 2011; 124: e574-e651) isimli kaynaktan değiştirilerek alınmıştır)

Tablo 34-8. Çok Damar Hastalığında Medikal Tedaviye Göre Sürviyi Düzelten Revaskülarizasyon Tavsiyeleri
(ACC/AHA-2011)



 lir gin dir. An cak sol ven tri kül fonk si yon la rı nor mal
olan has ta lar da da ACE in hi bi tör le ri nin olum lu
etki le ri söz ko nu su dur. Bu se bep le özel lik le hi per -
tan si yo nu olan ve ya ar ter ba sın cı ila cın kul la nıl -
ma sı na izin ve ren kro nik is ke mik kalp has ta la rı nın
tü mü ACE in hi bi tö rü kul lan ma lı dır. Be ta-blo ker
ilaç la rın kalp ye ter siz li ği nin ya nı sı ra mi yo kard in-
 fark tü sü son ra sı dö nem de de mor ta li te yi azal tı cı et -
ki le ri var dır. Be ta-blo ker ler kro nik an gi na nın
semp to ma tik te da vi sin de en et ki li ilaç lar ara sın da -
dır. Do la yı sıy la an gi na sı olan has ta la rın ta ma mın -
da be lir gin bir kon trin di kas yon yok ise be ta-blo ker
ilaçlar kul la nıl ma lı dır. Be ta-blo ker le rin kul la nı la -
ma dı ğı du rum lar da kal si yum ka nal blo ker le rin den
ya rar la nı la bi lir. Va sos pas tik an gi na ve ya va zos -
paz mın an gi na nın önem li bir kom po nen ti ol du ğu
du rum lar da kal si yum ka nal blo ker le ri ilk sı ra da
kul la nı la cak ilaç lar ara sın da dır. Semp to ma tik has -
ta lar da an gi na sı ra sın da ve ya an gi na oluş tu ra cak
efor dan he men ön ce kı sa et ki li nit rat lar ve ril me li -
dir. An gi na nın kon trol al tı na alı na ma dı ğı has ta lar -
da uzun et ki li nit rat lar dan te da vi ye ila ve
edil me li dir. Ha yat tar zı de ği şik li ği nin (di yet, uy -
gun ki lo, eg zer siz, si ga ra nın bı ra kıl ma sı vs) en az

me di kal te da vi ka dar önem li ol du ğu unu tul ma -
ma lı dır. 

Kro nik is ke mik kap has ta lı ğın da uy gun me di -
kal te da vi ile semp tom la rın kon trol al tı na alı na ma -
dı ğı has ta lar da ve/ve ya non-in va zif test ler de
yük sek ris ke işa ret eden bul gu la rın or ta ya çık ma sı
ha lin de ko ro ner an ji yog ra fi ile ko ro ner ar ter ana to -
mi si nin gös te ril me si ge rek li dir. Dü şük risk li has ta -
lar da me di kal ve ya in va zif re vas kü la ri zas yon
te da vi le ri nin bir bir le ri ne üs tün lü ğü bu lun ma mak -
ta dır. Ko ro ner ana to mi nin cer ra hi re vas kü la ri zas -
yo nu tel kin et ti ği (sol ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı,
sol ven tri kül dis fonk si yo nu ile bir lik te iki/üç da mar
has ta lı ğı vs) du rum lar da has ta hem semp to ma tik,
hem de prog nos tik fay da mü la ha za sıy la ko ro ner
by-pas s’ a ve ril me li dir. Per kü tan gi ri şi me uy gun tek
da mar has ta la rın da ba lon an ji yop las ti ve/ve ya stent
imp lan tas yo nu ter cih edi le cek te da vi yön te mi dir.
Sol ven tri kül fonk si yon la rın dan ba ğım sız ola rak
sol ön inen ar ter prok si ma li ni de tu tan çok da mar
has ta la rı da ha çok ko ro ner ar ter by-pass için uy-
 gun dur. Di abe tik has ta lar da –ö zel lik le çok da mar
has ta lı ğı mev cut ise- PCI so nuç la rı nın op ti mal ol-
 ma dı ğı ve ko ro ner ar ter by-pass ile ger çek leş ti ri -
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Revask Tavsiye Tavsiye Bulgu
yöntemi sınıfı seviyesi

1. Damar Hastalığı - Proksimal LAD lezyonu

CABG lla LIMA kullanımı ile uzun süreli fayda B

PCI lb Fayda belirsiz B

1. Damar Hastalığı + Proksimal LAD dışında lezyon

CABG lll Zararlı B

PCI lll Zararlı B

Sol ventrikül disfonksiyonu

CABG lla EF: % 35 - % 50 B

llb LMCA lezyonu olmaksızın EF < % 35 B

PCI ? Yetersiz veri

İskeminin indüklediği VT’den kaynaklandığı farzedilen ani kardiyak arreste maruz kalıp kurtulanlar

CABG l B

PCI l C

Revaskülarizasyon için anatomik veya fizyolojik kriterin olmaması

CABG lll Zararlı B

PCI lll Zararlı B

(Revask: Revaskülarizasyon; KKH:Koroner kalp hastalığı CABG:Koroner arter by-pass cerrahisi; PCI:Perkütan koroner
girişim; SYNTAX:synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery;STS:Society of
Thoracic Surgeons)
(Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention;
Circulation. 2011; 124: e574-e651) isimli kaynaktan değiştirilerek alınmıştır)

Tablo 34-9. Tek Damar Hastalığı ve Bazı Özel Durumlarda Medikal Tedaviye Göre Sürviyi Düzelten
Revaskülarizasyon Tavsiyeleri (ACC/AHA-2011)



lecek komp let re vas kü la ri zas yo nun da ha iyi prog-
 no za sa hip ol du ğu ha tır lan ma lı dır. 

Kro nik is ke mik kalp has ta la rı nın ta ki bin de
dik kat edil me si ge re ken di ğer bir hu sus mi yo -
kard ok si jen ih ti ya cı nı ar tı rıp an gi na yı kö tü leş ti -
ren hat ta akut ko ro ner sen drom tab lo la rı na yol
aça bi len kalp dı şı fak tör ler dir. Bu se bep le ane mi
ve hi per ti ro idi gi bi se kon der fak tör ler ara lık lar la
ta kip edil me li dir. Sta bil sey ret me le ri ha lin de has -
ta la rın yıl da 1-2 de fa risk fak tör le ri (ar ter ba sın cı,
li pid pro fi li, dia bet var ise Hba1c) kon tro lü nü de
içe ren kli nik de ğer len dir me ye ta bi tu tul ma la rı
uy gun dur. 

KKrroo  nniikk  İİss  kkee  mmiikk  KKaallpp  HHaass  ttaa  llıı  ğğıı  nnıınn  DDii  ğğeerr
KKllii  nniikk  TTaabb  lloo  llaa  rrıı

Kro nik is ke mik kalp has ta lı ğı sta bil an gi na pek to -
ris dı şın da bir kaç kli nik gö rün tü ile de or ta ya çı -
ka bi lir. Nis be ten na dir olan söz ko nu su kli nik
tab lo la rın baş lı ca la rı is ke mik kar di yo mi yo pa ti,
sen drom X ve ses siz mi yo kard is ke mi si dir. 

İs ke mik Kar di yo mi yo pa ti

Mi yo kard is ke mi si se be biy le di la te kar di yo -
miyopa ti ye ben zer bir kli nik tab lo nun mey da na
gel me si ha li is ke mik kar di yo mi yo pa ti ola rak ad-
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DES’in BMS’ye Tercih Edildiği Haller BMS’nin DES’e Tercih Edildiği Haller

• LMCA hastalığı • İkili anti-trombozit tedaviyi tolere edemeyenler
• Küçük damarlar • İkili antitrombosit tedavinin kesilmesini gerektiren cerrahinin öngörülmesi
• Stent-içi restenozu • Yüksek kanama riski
• Bifürkasyon
• Diyabet
• Uzun lezyonlar
• Multipl lezyonlar
• Safen ven greftleri

(DES: İlaç kaplı stent; BMS: Çıplak metal stent; LMCA: Sol ana koroner arter hastalığı)
(Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention;
Circulation. 2011; 124: e574-e651) isimli kaynaktan değiştirilerek alınmıştır)

Tablo 34-11. Perkütan Revaskülarizasyonda Stent Tercihi ile İlgili Tavsiyeler (ACC/AHA-2011)

Klinik durum Revask Tavsiye Bulgu
yöntemi sınıfı seviyesi

Optimal medikal tedaviye rağmen kabul edilemeyecek seviyede CABG l A
anginası bulunan ve revaskülarizasyona uygun bir veya daha
fazla ciddi koroner arter lezyonu bulunan hastalar PCI l A

Bir veya daha fazla ciddi koroner arter lezyonu ve kabul edilemez CABG lla C
seviyede anginası olanlarda yan etki, kontrendikasyon veya hasta
tercihleri sebebiyle optimal medikal tedavinin uygulanamaması PCI lla C

CABG geçirenlerde optimal medikal tedaviye rağmen iskemi ve kabul PCI lla C
edilemez anginanın olduğu bir veya daha fazla kritik darlıklı hastalar

CABG llb C

Kompleks 3-damar hastalığı (SYNTAX > 22) proksimal CABG lla B
LAD olsun veya olmasın, CABG için iyi aday PCI’a tercih edilir

Greftlemeye müsait olmayan koronerlerin perfüze ettiği TMR llb B
canlı iskemik miyokard

Revaskülarizasyon için anatomik veya fizyolojik kriterin olmaması CABG lll C

PCI lll C

(Revask: Revaskülarizasyon; KKH:Koroner kalp hastalığı CABG:Koroner arter by-pass cerrahisi; PCI:Perkütan koroner
girişim; SYNTAX:synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery;STS:Society of
Thoracic Surgeons)
(Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention;
Circulation. 2011; 124: e574-e651) isimli kaynaktan değiştirilerek alınmıştır)

Tablo 34-10. Koroner Kalp Hastalığında Semptomları Düzeltmeye Yönelik Revaskülarizasyon Tavsiyeleri
(ACC/AHA-2011)



 lan dı rıl mak ta dır. Has ta la rın bir kıs mın da baş lan -
gıç ta an gi na ola bi lir; ama önem li bir kıs mın da ilk
be lir ti baş ta ne fes dar lı ğı ol mak üze re kalp ye ter -
siz li ği semp tom la rı dır. Bu has ta la rın önem li bir
kıs mın da ses siz is ke mi söz ko nu su dur. Di la te kar -
di yo mi yo pa ti (sol ven tri kül di la tas yo nu ile bir lik -
te sis to lik fonk si yon lar da azal ma) tab lo su na yol
açan se bep ler ge çi ril miş bir mi yo kard in fark tü sü
son ra sı ge li şen ye ni den şe kil len me (“re mo de ling”),
mul tipl in fark tlar, hi ber nas yon ve ya bun la rın
kom bi nas yo nu dur. İs ke mik kar di yo mi yo pa ti tab -
lo sun da ki has ta la rın prog no zu nu be lir le yen en
önem li hu sus sol ven tri kül mi yo kar dın da ki dis-
 fonk si yo nun re ver si bi li te si nin gös te ril me si dir. Et -
yo lo ji nin baş lı ca mi yo kar di yal hi ber nas yon
ol du ğu ve/ve ya in fark tlı do ku da be lir gin mik tar -
da can lı do ku nun bu lun du ğu has ta lar –cid di kalp
ye ter siz li ği tab lo sun da bu lun sa lar bi le- cer ra hi re -
vas kü la ri zas yon dan be lir gin de re ce de is ti fa de ed-
er ler. Skar do ku su nun yay gın lı ğı öl çü sün de söz
ko nu su sür vi avan ta jı aza lır. Can lı do ku nun ol ma -
dı ğı ve ya çok az ol du ğu du rum lar da ise her han gi
bir re vas kü la ri zas yon gi ri şi min den is ti fa de edil -
me si müm kün de ğil dir. Bu has ta la rın te da vi si di-
 la te kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da ol du ğu gi bi dir
(Bkz. kalp ye ter siz li ği te da vi si - Bö lüm 45).

Ko ro ner kalp has ta lı ğı nın kalp ye ter siz li ği ne yol
açan tek kli nik tab lo su di la te kar di yo mi yo pa ti de -
ğil dir. Ya nı sı ra, ge niş sol ven tri kül anev riz ma sı da
kalp ye ter siz li ği tab lo su oluş tu ra bi lir. Sol ven tri kül
anev riz ma sı nın kalp ye ter siz li ği ne yol aç tı ğı du-
 rum lar da anev riz mek to mi cer ra hi si dü şü nül me li -
dir. İs ke mik kalp has ta lı ğı na bağ lı akut ve ya kro nik
ge li şen mit ral ye ter siz li ği de kalp ye ter siz li ği tab lo -
su ile or ta ya çı kar. Di ğer yan dan, sol ana ko ro ner
ar ter ve ya mu adi li lez yon lar ile çok da mar has ta lı -
ğı bu lu nan has ta lar da ki is ke mik atak lar sı ra sın da
akut ak ci ğer öde mi ne ka dar uza ya bi len kalp ye ter -
siz li ği hec me le ri mey da na ge le bi lir.

Sen drom X

Ti pik an gi na ve ya an gi na ya ben zer semp tom la -
rın bu lun ma sı bu na kar şı lık ko ro ner an ji yog ra fi
in ce le me si nin nor mal ol ma sı ha li ne “sen drom X”
de nil mek te dir. Söz ko nu su sen dro mun fiz yo pa -
to lo ji si tam ola rak ay dın la tı la ma mış tır. Bu du rum
il gi li has ta po pü las yo nu nun he te ro jen ya pı da ol-
 ma sın dan kay nak lan mak ta dır. Has ta la rın bir kıs-
 mın da “non kar di ya k” gö ğüs ağ rı sı nın ve ya
ge nel lik le psi şik prob lem le rin de eş lik et ti ği ağ rı
al gı la ma sın da ki du yar lı lık ar tı şı (has sas kalp sen -
dro mu) gi bi tab lo la rın ol ma sı muh te mel dir. Di -
ğer le rin de ise SPECT ve ya PET ile mi yo kard
is ke mi si ni be lir le mek müm kün dür. Sen drom X’ -
li has ta la rın yak la şık beş te bi rin de eg zer siz tes ti
po zi tif tir. Bu has ta la rın önem li bir kıs mın da en-
 do tel dis fonk si yo nu nun var lı ğı gös te ril miş tir.

Araş tır ma lar söz ko nu su has ta lar da ki mi yo kard
is ke mi si nin muh te me len kü çük ko ro ner ar ter ler -
de ki va zo di la ta tör re zer vin azal ma sı ile iliş ki li
ola bi le ce ği ne işa ret et mek te dir (mik ro vas kü ler
an gi na).

Has ta la rın prog no zu ge nel lik le iyi dir. Bu nun -
la be ra ber, ba zı ça lış ma lar non-in va zif test ler le is -
ke mi nin gös te ril di ği has ta lar da ki kli nik sey rin
da ha kö tü ol du ğu nu gös ter mek te dir. Mi yo kard
is ke mi si nin gös te ril di ği has ta lar da ko ro ner risk
pro fi li nin dü zel til me si ve an ti-an gi nal te da vi uy-
 gun dur. Ay rı ca en do tel dis fonk si yo nu muh te mel
bir et yo lo ji ol du ğun dan ACE in hi bi tö rü ilaç lar da
kul la nı la bi lir. Has ta la rın önem li bir kıs mı an ti -
dep re sif te da vi den ya rar la nır.

Ses siz Mi yo kard İs ke mi si

Mi yo kard is ke mi si nin ba zı has ta lar da ni çin ses siz
ol du ğu tam ola rak bi lin me mek le bir lik te, ba zı ve r-
i ler san tral ağ rı al gı la ma sın da prob lem ler ve/ve ya
oto nom nö ro pa ti nin ses siz is ke mi den so rum lu ola-
 bi le ce ği dü şün dür mek te dir. Ses siz is ke mi li has ta -
la rın mi yo kard in fark tü sü de da hil ol mak üze re
tüm mi yo kard is ke mi si atak la rı ses siz ola bi le ce ği
gi bi, ba zı atak lar semp to ma tik, ba zı la rı da asemp-
 to ma tik ola rak ge li şe bi lir. Sta bil an gi na pek to ris li
has ta la rın % 30-40’ın da mi yo kard is ke mi si nin an gi-
 na nın ya nı sı ra ses siz ola rak da or ta ya çık tı ğı gös te -
ril miş tir. Söz ko nu su has ta lar da mi yo kard is ke mi si
atak la rı nın ya rı dan faz la sı ses siz dir. Ses siz is ke mi -
nin be lir len me sin de özel lik le am bu la tu ar elek-
 trokar di yog ram (EKG) ta ki bi nin (ritm Hol ter
in ce le me si) öne mi bü yük tür. An cak söz ko nu su in-
 ce le me nin ses siz is ke mi için bir ta ra ma tes ti ola rak
kul la nı la bi le ce ği ne iliş kin bir ve ri yok tur. Ses siz is -
ke mi ge nel lik le yay gın da mar has ta lı ğı ve prok si -
mal ve ya komp leks ko ro ner ar ter lez yon la rı na eş lik
et ti ğin den prog no zu olum suz yön de et ki ler. Ses siz
is ke mi si bu lu nan ko ro ner ar ter has ta la rı nın te da -
vi si semp to ma tik olan lar dan fark lı de ğil dir. Te da -
vi nin an gi na ve ya ses siz is ke mi atak la rı nın
kı la vuz lu ğun da ya pıl ma sı ara sın da da uzun dö -
nem de her han gi bir fark lı lık bu lun ma mış tır.

SSttaa  bbiill  İİss  kkee  mmiikk  KKaallpp  HHaass  ttaa  llıı  ğğıı  nnıınn
PPrroogg  nnoo  zzuu

Kar di yo vas kü ler has ta lık lar ile il gi li en önem li
epi de mi yo lo jik ve ri le rin kay na ğı olan “F ra ming -
ha m” ve ri le ri ne gö re sta bil an gi na lı has ta la rın yıl-
 lık mor ta li te si % 4 ci va rın da dır. Söz ko nu su
mor ta li te ora nı et ki li risk mo di fi kas yo nu ve gün-
 cel te da vi yön tem le ri nin yay gın ola rak kul la nıl -
ma sın dan ön ce ki dö ne me ait tir. Da ha ya kın
dö nem le re iliş kin ve ri ler de se ne lik mor ta li te %3
ola rak bil di ril mek te dir. Prog no zu dü zel ti ci ve
risk fak tör le ri ni mo di fi ye edi ci te da vi le rin uy gu -
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lan ma sı ile % 35-45 ci va rın da bir risk azal ma sı söz
ko nu su ol mak ta dır. Ni te kim son  epi de mi yo lo jik
ve ri le re gö re yıl lık ölüm ve non-fa tal mi yo kard
in fark tü sü ris ki % 2 ci va rın da dır. An cak kro nik
is ke mik kalp has ta lı ğı nın he te ro jen bir grup ol -
du ğu dü şü nül dü ğün de söz ko nu su ris kin has ta -
nın kli nik ve la bo ra tu ar bul gu la rı na gö re
de ği şe ce ği ha tır lan ma lı dır. Kro nik is ke mik kalp
has ta lı ğı nın prog no zu nu et ki le yen baş lı ca fak tör -
ler sol ven tri kül fonk si yon la rı, ko ro ner ar ter has -
ta lı ğı nın cid di ye ti ve yay gın lı ğı, geç miş te akut
ko ro ner sen drom var lı ğı ve ko mor bid du rum lar -
dır. Da ha ön ce mi yo kard in fark tü sü ge çir me miş
ve nor mal sol ven tri kül fonk si yon la rı na sa hip tek
da mar has ta lı ğı bu lu nan bir has ta nın se ne lik cid -
di kar di yo vas kü ler olay ris ki % 1 ci va rın da iken,
üç da mar has ta sı ve sol ven tri kül sis to lik dis fonk -
si yo nu olan has ta lar da yıl lık mi yo kard in fark tü -
sü ve ölüm ris ki % 5’in üze rin de dir.  Non-in va zif
test ler le risk sı nıf la ma sı nı iyi bir şe kil de yap mak
müm kün dür.
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Akut koroner sendrom iskemik kalp hastalığının
ani olarak dakikalar ve saatler içinde ortaya çıkan
ve yaygın olarak görülen klinik tabloları içerir. İs-
kemik kalp hastalığı hastaların üçte birinden faz-
lasında akut koroner sendrom şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Akut koroner sendrom benzer fiz-
yopatolojiyi paylaşan 1. Kararsız (“unstable”)
angina pektoris, 2. ST-yükselmesiz miyokard
infarktüsü ve 3. ST-yükselmeli miyokard in-
farktüsü (ST-Segment Elevation Myocardial Infarc-
tion; STEMI) klinik tablolarını kapsar. Klinik tablo
ve tedavi yöntemleri dikkate alındığında, benzer-
likler sebebiyle ilk iki klinik tablo genellikle birlik-
te değerlendirilir. Bununla birlikte, didaktik
sebeplerle ayrı bölümlerde değerlendirilseler de,
akut koroner sendromun tabloları arasında klinik
seyir ve tedavi sürecinde birbirlerine geçişlerin
olabileceği unutulmamalıdır. Sözgelimi birçok
ST-yükselmeli miyokard infarktüsünün kararsız
angina olarak başladığı bilinmektedir. Diğer yan-
dan, STEMI’nin erken dönemde revaskülarizas-
yonu ile nekroz küçük bir subendokardiyal veya
intramural alana sınırlandırılabilir. Dolayısıyla,
ilgili klinik tabloların ayrı ayrı ele alınması ortak
fizyopatolojiyi paylaşan akut koroner sendrom
kavramını gözden kaçırmamalıdır.

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

Az ge liş miş ül ke ler de tüm ölüm le rin yak la şık %
12’si, ge liş miş ül ke ler de ise yak la şık % 15-20’si is-
 ke mik kalp has ta lı ğı na bağ lı dır. Bu ha liy le is ke -
mik kalp has ta lı ğı özel lik le ge liş miş ve ge liş mek te
olan ül ke ler de baş ta ge len ölüm se be bi dir. Ül ke -
miz de kar di yo vas kü ler has ta lık lar la il gi li en kap-
 sam lı epi de mi yo lo jik araş tır ma olan “Türk
Eriş kin le rin de Kalp Has ta lık la rı ve Risk Fak tör le ri ”
(TEK HARF) ça lış ma sın da 1990-2010 yıl la rı ara-
 sın da ta kip edi len ko hort ta tüm ölüm le rin %
43’ü nün is ke mik kalp has ta lı ğı, % 11’i nin se reb -
ro vas kü ler has ta lık lar ve ka lan % 46’sı nın da di -
ğer se bep le re bağ lı ol du ğu gö rül müş tür. İlk kli nik
tab lo nun ani ölüm şek lin de ol du ğu has ta lar bir

ta ra fa bı ra kı la cak olur sa; akut ko ro ner sen drom
sta bil an gi na pek to ris ve di ğer sta bil is ke mik kalp
has ta lı ğı tab lo la rı ile bir lik te is ke mik kalp has ta -
lı ğı nın te mel kli nik gö rü nüm le ri ni oluş tu rur.
Akut ko ro ner sen drom tab lo la rı nın da ğı lı mı de ği-
 şik araş tır ma lar da fark lı lık gös ter mek te dir. Bu-
 nun la bir lik te, son yıl lar da ki ve ri ler STE MI
sık lı ğı nın ha fif çe azal dı ğı nı (tüm akut ko ro ner
sen drom tab lo la rı nın yak la şık % 30-40’ı) bu na
kar şı lık ST-yük sel me siz MI ve ka rar sız an gi na
pek to ris sık lı ğı nın ise art tı ğı nı gös ter me ket dir. 

TTeerr  mmii  nnoo  lloo  jjii  vvee  SSTTEE  MMII  TTeeşş  hhiiss  KKrrii  tteerr  llee  rrii

Akut ko ro ner sen drom iki ana gru ba ay rı lır: “ST-
yük sel me li mi yo kard in fark tü sü ” ve ka rar sız an gi na
pek to ris ile ST-yük sel me siz mi yo kard in fark tü sü -
nü içe ren “ST-yük sel me siz akut ko ro ner sen dro m”. Fiz-
 yo pa to lo ji yi esas alan söz ko nu su sı nıf la ma dan
ön ce kul la nıl mak ta olan Q-dal ga lı ve Q- dal ga sız
mi yo kard in fark tü sü ay rı mın da ni hai EKG de ği -
şik li ği dik ka te alın mış tır. Mi yo kard nek ro zu, Q-
dal ga lı mi yo kard in fark tü sün de ge nel lik le
trans mu ral, Q-dal ga sız mi yo kard in fark tü sün de ise
ço ğun luk la su ben do kar di yal ve ya in tra mu ral ni te -
lik te dir. ST-yük sel me li ve ST-yük sel me siz mi yo -
kard in fark tüs le ri kli nik sey re, ya pı lan te da vi ye,
ko ro ner kol le ta ral le rin du ru mu gi bi çok sa yı da fak-
 tö re bağ lı ola rak Q dal ga lı ve Q dal ga sız mi yo kard
in fark tü sü ile so nuç la na bi lir (Şe kil 35-1). 

Mi yo kard in fark tü sü ile il gi li son teş his kri ter -
le ri dü zen len mez den ön ce ti pik semp tom lar, EKG
de ği şik lik le ri ve nek roz gös ter ge le rin de ki yük sel -
me ve düş me şek lin de ki üç kli nik özel lik ten en az
iki si nin var lı ğı mi yo kard in fark tü sü nün teş hi si için
el zem gö rül mek te idi. 2007 yı lın da il gi li oto ri te ler
ta ra fın dan hem mi yo kard in fark tü sü teş his kri ter -
le ri, hem de mi yo kard in fark tü sü tip le ri ye ni den
ta rif edil miş tir. Ye ni teş his kri ter le ri nin es ki si ne gö -
re en önem li fark lı lı ğı, mi yo kard in fark tü sü kav-
 ra mı nı da ha ge niş de ğer len dir me si ve ye ni teş his
yön tem le ri ni dik ka te al ma sı dır. Tab lo 35-1 ve 35-
2’de akut ve ya ge çi ril miş mi yo kard in fark tü sü nün
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teş his kri ter le ri, Tab lo 35-3’de ise akut mi yo kard in-
 fark tü sü nün sı nıf lan dı rıl ma sı gö rül mek te dir.

EEtt  yyoo  lloo  jjii

Sta bil ko ro ner ar ter has ta lı ğın da ol du ğu gi bi STE -
MI va ka la rı nın ta ma ma ya kı nı ko ro ner ate rosk le -
roz ze mi nin de ge li şen ko ro ner trom bo zu ile
ger çek le şir. An cak has ta la rın kü çük bir kıs mın da
ate rosk le roz dı şı se bep ler söz ko nu su dur (Tab lo
35-4). Özel lik le genç STE MI has ta la rın da ko ro ner
ar ter ano ma li le ri ve ko ka in kul la nı mı ha tır lan -
ma lı dır. Di ğer ate rosk le roz dı şı se bep le rin baş lı -
ca la rı vas kü lit, hi per ko agü la bi li te ve ko ro ner
ar ter em bo li si dir. Akut ko ro ner sen dro mun ayı-
 rı cı ta nı sın da yer alan baş lı ca has ta lık lar dan aort

dis sek si yo nu –dis se ke fle pin ko ro ner os ti umu ka-
 pat ma sıy la ge li şen- akut ko ro ner sen dro ma yol
aça bi lir; do la yı sıy la her iki kli nik tab lo da bir lik -
te or ta ya çı ka bi lir. Mi yo kard in fark tü sü ba zen ko-
 ro ner ar ter by-pass (CABG) ope ras yo nu ve ya
per kü tan ko ro ner gi ri şim (PKG)’in bir komp li -
kas yo nu ola rak mey da na ge le bi lir.

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Has sas Plak ve Akut Ko ro ner Sen drom
ile İliş ki si

Ate rosk le ro za bağ lı akut ko ro ner sen drom tab lo -
la rı or tak bir fiz yo pa to lo ji yi pay laş mak ta dır. Te mel
fiz yo pa to lo jik me ka niz ma; ge nel lik le ko ro ner ar-
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Şekil 35-1. Akut ko ro ner sen dro mun gün cel sı nıf la ma sı baş lan gıç ta ki kli nik tab lo ve EKG de ği şik li ği ile ya kın dan il gi li dir. ST
çök me li akut ko ro ner sen drom da mi yo kard nek roz gös ter ge le ri nin yük sel me si ST-yük sel me siz mi yo kard in fark tü sü nü işa ret
eder. Mi yo kard in fark tü sü (ST-yük sel me li ve ya yük sel me siz) ni ha i ola rak Q dal ga lı ve ya Q dal ga sız ola rak so nuç la nır.

Kar di yak nek roz gös ter ge le ri nin (CKMB; tro po nin; • İs ke mi semp tom la rı
tro po nin ter cih edil me li) ti pik yük sel me (>üst re fe rans • Ye ni ST-T de ği şik li ği ve ya ye ni LBBB
li mi tin % 99 per san ti li) ve düş me si ile bir lik te • EK G’ de pa to lo jik Q dal ga la rı nın ge liş me si
yan da ki ler den en az bi ri nin var lı ğı • Ye ni nek roz ve ya du var ha re ket bo zuk lu ğu (gö rün tü le me

tek nik le ri ile)

Ani kar di yak ölüm ile bir lik te yan da ki ler den • Ye ni ST yük sel me si ve ya ye ni LBBB
an az bi ri nin var lı ğı • Ko ro ner an ji yog ra fi ve ya otop si de ko ro ner ar ter ler de ta ze 

trom büs

Per kü tan ko ro ner gi ri şim uy gu la nan has ta lar da 
nek roz gös ter ge le rin de yük sel me 
(> 3 x üst re fe rans li mi tin % 99 per san ti li)

Ko ro ner by-pass uy gu la nan has ta lar da nek roz • Ye ni pa to lo jik Q dal ga sı
gös ter ge le rin de yük sel me (>5 x üst re fe re ans li mi tin • Ye ni LBBB
% 99 per san ti li) ile bir lik te yan da ki ler den en az • Ko ro ner an ji yog ra fi ile greft ve ya na tiv ko ro ner ok lüz yo nu
bi ri nin var lı ğı • Ye ni nek roz ve ya du var ha re ket bo zuk lu ğu

(gö rün tü le me tek nik le ri ile) 

Akut mi yo kard in fark tü sü nün pa to lo jik bul gu la rı

CKMB: Krea tin ki naz M ban dı, LBBB: Sol dal blo ku. Thyge sen K, Al pert JS, Whi te HD. Cir cu la ti on  2007;116:2634–2653
isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Tablo 35-1. Akut Mi yo kard İn fark tü sü nün Teş his Kri ter le ri

MÜRACAAT EKG’si

NİHAİ KLİNİK DURUM

MİYOKARD İNFARKTÜSÜ

Q dalgalı Mİ Q dalgasız Mİ Asemptomatik/
Stabil angina

Kararsız anginaST Yükselmesiz Mİ

ST Yükselmeli Mİ ST Yükselmesiz akut koroner sendrom

NEKROZ GÖSTERGELERİ +++ ++ ––
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• Ye ni pa to lo jik Q dal ga sı nın ge liş me si
• Non-is ke mik bir se be bin yok lu ğun da böl ge sel mi yo kar dın can lı lı ğı nın kay bı, in cel me si ve ka sı la ma ma sı nın gö rün tü -

le me tek nik le ri ile gös te ril me si
• Es ki ve ya iyi leş mek te olan mi yo kard in fark tü sü nün pa to lo jik bul gu su

Thyge sen K, Al pert JS, Whi te HD. Cir cu la ti on  2007;116:2634–2653 isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Tablo 35-2. Es ki (Ge çi ril miş) Mi yo kard İn fark tü sü nün Teş his Kri ter le ri: Aşa ğı da ki ler den En Az Bi ri nin Var lı ğı

Tip 1 Plak eroz yo nu, rüp tü rü ve ya dis sek si yo nu gi bi pri mer ko ro ner olay la olu şan is ke mi ile il gi li spon tan Mİ

Tip 2 Art mış ok si jen ih ti ya cı ve ya azal mış su nu se be biy le olu şan is ke mi ye se kon der Mİ
(ko ro ner ar ter spaz mı, ko ro ner em bo lizm, ane mi, arit mi, hi per tan si yon, hi po tan si yon vb)

Tip 3 Ani kar di yak ölüm ve eş lik eden ye ni ST yük sek li ği ve ya ye ni LBBB ve ya ye ni ko ro ner obs trük si yo nu
(an ji yog ra fi ve ya pa to lo ji)

Tip 4a Per kü tan ko ro ner gi ri şi me bağ lı olan Mİ

Tip 4b Stent trom bo zu se be biy le ge li şen Mİ (an ji yog ra fi ve ya otop si)

Tip 5 Ko ro ner by-pass sı ra sın da/son ra sın da (pe ri-ope ra tu ar) ge li şen Mİ 

Mİ: Mi yo kard in fark tü sü; LBBB: Sol dal blo ku. Thyge sen K, Al pert JS, Whi te HD;. Cir cu la ti on. 2007;116:2634 –2653” isim -
li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Tablo 35-3. Mi yo kard İn fark tü sü nün Sı nıf lan dı rıl ma sı

Kon je ni tal ko ro ner ar ter ano ma li le ri • LMCA ’nın pul mo ner ar ter den kay nak lan ma sı
• Ko ro ner ar ter anev riz ma la rı /fis tül le ri
• LMCA ’nın an te ri or sinüs val sal va dan çık ma sı 

Ko ro ner ar te re em bo li • İn fek tif/non-bak ter yel en do kar dit
• Sol kalp boş luk la rın da mu ral trom büs
• İat ro je nik (in tra kar di yak ka te te ri zas yon)
• Sol at ri yal mik so ma
• Pros te tik ka pak em bo li si

Hi per ko agü la bi li te • Trom bo si toz
• Dis se mi ne in tra vas kü ler ko agü las yon
• Po li si te mi a ve ra

Ko ro ner ar ter ler de ka lın laş ma/in fil tras yon • Mu ko po li sak ka ri doz
• Fabry has ta lı ğı
• Ami lo idoz
• Rad yas yon te da vi si
• Ho mo sis ti nü ri

Vas kü lit • Ta ka ya su Has ta lı ğı
• Ka wa sa ki Sen dro mu
• Sis te mik lu pus eri te ma to zus
• An ki lo zan spon di lit
• Ro ma to id ar trit
• Po li ar te ri tis no do sa
• Beh çet has ta lı ğı

Di ğer se bep ler • Aort dis sek si yo nu
• Ko ro ner ar ter dis sek si yo nu
• Ko ka in kul la nı mı
• Kar di yak ka te te ri zas yon komp li kas yo nu
• Mi yo kar di yal ya ra lan ma
• Ta ko-T su bo kar di yo mi yo pa ti si
• Kar bon mo nok sit ze hir len me si
• Ko ro ner ar ter spaz mı
• Ko ro ner ar ter trav ma sı (ya ra lan ma, yat ro je nik)

Kısaltmalar: LMCA: Sol koroner arter

Tablo 35-4. ST-Yük sel me li Mi yo kard İn fark tü sü nün Ate rosk le roz Dı şı Et yo lo ji le ri



 ter de sub kri tik dar lı ğa yol açan bir pla ğın çat la -
ma sı ve ya yü ze yel eroz yo nu ile te tik le nen ko agü -
las yon/ag re gas yon kas ka dı nın in tra lu mi nal
trom bo za yol aç ma sı ola rak özet le ne bi lir. İn tra ko -
ro ner trom bü sün da mar lü me ni ni tam tı ka ma sı ge-
 nel lik le ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü ne,
can lı lı ğı de vam et ti re cek bir per füz yo na izin ver-
 me si (sub to tal lez yon) ise ge nel lik le ka rar sız an gi -
na pek to ri se yol açar. An cak kli nik tab lo yu
be lir le yen tek fak tör lez yo nun to tal ve ya sub to tal
ni te lik te ol ma sı de ğil dir. İn tren sek fib ri no li tik ak-
 ti vi te, kol le te ral do la şı mın var lı ğı ve yay gın lı ğı, sü-
 re ce ila ve olan spazm gi bi pek çok fak tör ni hai
kli nik tab lo yu be lir ler. Do la yı sıy la, ST-yük sel me li
mi yo kard in fark tüs le ri nin ço ğun da ko ro ner ar ter -
de tam tı kan ma (to tal ok lüz yon) söz ko nu su iken;
her to tal ok lüz yon lu ko ro ner ar te rin in fark tü se yol
aç ma sı söz ko nu su de ğil dir.  

Ko ro ner ar ter dar lı ğı nın dar lık de re ce si nin ted-
 ri cen ve prog re sif ola rak art ma sıy la akut ko ro ner
sen dro ma yol aç ma sı na dir dir. Bu gün ar tık akut
ko ro ner sen dro ma yol açan lez yon la rın ço ğu nun
kri tik se vi ye de (< % 50-70) dar lık oluş tur ma yan
plak lar ol du ğu bi lin mek te dir. Mi yo kard in fark tü -
sün den kı sa bir sü re ön ce ko ro ner an ji yog ra fi nin
ya pıl dı ğı ça lış ma la rın me ta-ana li zi ne gö re in fark -
tüs has ta la rın sa de ce % 15’in de, % 60 ve üze rin de
dar lık ya pan lez yon lar dan kay nak lan mış tır.

Akut ko ro ner sen dro mun fiz yo pa to lo ji sin de ki
en önem li un sur has sas (“vul ne rab le ”) plak kav ra -
mı dır. Akut ko ro ner sen dro ma yol açan lez yon la rın
sta bil ko ro ner ar ter has ta lı ğın da ki ne gö re çok da -
ha komp leks (yü ze yi pü rüz lü, ek san trik, ül se re,
trom büs lü vb) ni te lik te ol du ğu bi lin mek te dir. Söz
ko nu su has sas plak la rın his to pa to lo ji si in ce len di -
ğin de; baş lı ca üç ana özel lik dik ka ti çek miş tir: Pla-
 ğın dış (lu mi nal) yü ze yi ni kap la yan kol la jen
do ku da (fib röz kap sül) za yıf lık bi rin ci özel lik tir.
Trom bo sit kay nak lı bü yü me fak tör le ri olan TGF-β

(“t rans for ming growth fac tor be ta ”) ve PDGF (“p la te -
let-de ri ved growth fac to r”) kol la jen sen te zi ni in dük -
ler ken, in ter fe ron gi bi si to kin ler sen te zi azal tır lar.
Has sas plak ta yo ğun ola rak yer alan mak ro faj la rın
et ki siy le üre ti mi ar tan pro te inaz lar (mat riks me ta -
lop ro te inaz lar, kol la je naz lar vs) da kol la jen ya pı sı -
nı za yıf lat mak ta dır. Has sas pla ğın di ğer bir özel li ği
düz kas hüc re le rin den fa kir ol ma sı dır. Kol la jen do-
 ku nun za yıf la ma sı ve düz kas hüc re le ri nin azal ma -
sı pla ğın fib röz kap sü lü nü za yıf la tan, do la yı sıy la
pla ğı rüp tü re has sas kı lan en önem li fak tör ler dir.
Has sas pla ğın son özel li ği be lir gin (ak ti ve ol muş)
mak ro faj bi ri ki mi so nu cu li pid çe kir de ği nin yo ğun
ol ma sı dır (Şe kil 35-2). Spon tan mi yo kard in fark -
tüs le ri nin ço ğun dan has sas plak la rın (ge nel lik le
omuz kıs mın dan) rüp tü re ol ma sı, da ha az oran da
da plak la rın yü ze yel eroz yo nu so rum lu dur. Plak
rüp tü rün de has sas pla ğın özel lik le ri nin ya nı sı ra
sis te mik ve lo kal ba zı fak tör ler de önem ta şır. Lü -
men içi ba sın cı ar tı ran sis to lik hi per tan si yon, kalp
hı zın da ki de ği şik lik ler, ka nın vis ko zi te sin de ki ar -
tış, kan da kor ti zol, ka te ko la min ve (“p las mi no gen
ac ti va tor in hi bi tor-PA I-1”) se vi ye le rin de ki ar tış lar da
plak rüp tü rü nü/eroz yo nu nu te tik le yen, ko lay laş tı -
ran fak tör ler ara sın da sa yı la bi lir. Söz ko nu su fak-
 tör le rin bir kıs mı nın (kor ti zol, epi nef rin vs) di ür nal
ve mev sim sel de ği şik lik ler gös ter me si akut ko ro -
ner sen drom la rın da ha çok sa bah sa at le rin de ve kı -
şın yo ğun laş ma sı na yol aç mak ta dır.

Plak rüp tü rü ile be ra ber kol la jen [“a de no si ne
dip hosp ha te ” (ADP)], se ro to nin gi bi mad de ler trom-
 bo sit le ri ak ti ve eder; söz ko nu su ak ti vas yon hem
trom bo tik, hem de va zo kons trik tör özel lik le ri olan
trom bo xa ne A2 gi bi mad de le rin sa lı nı mı na ve gli-
 kop ro te in Ib/II Ia re sep tör le ri nin fonk si yo nel ha le
gel me si ne yol açar. Söz ko nu su re sep tör ak ti vas -
yo nu özel lik le fib ri no je nin de kat kı da bu lun du ğu
trom bo sit ag re gas yo nu nun te tik len me sin de bi rin -
ci de re ce de önem ta şır. Çat la yan pla ğın ak ti ve et ti -
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Şekil 35-2. Solda kararsız (“vulnerable”) sağda ise kararlı (“stable”) plaklar şematik olarak gösterilmektedir. Kararsız plak
ince kapsüllü, düz kas hücreleri (DKH)’nden fakir, lipid çekirdeği ve inflamatuar hücrelerden zengin yapıdadır. Buna kar-
şılık kararlı plak kalın ve düz kas hücrelerinden zengin bir kapsüle sahiptir ve lipid ve inflamatuar hücre muhtevası nisbe-
ten azdır. Risk faktörü profili, sistemik/lokal inflamasyon ve risk faktörü modifikasyonuna bağlı olarak zaman içinde plak
formları birbirine dönüşebilir.

KARARSIZ PLAK KARARLI PLAK



ği di ğer bir me ka niz ma açı ğa çı kan do ku fak tö rü
ile te tik le nen ve fak tör VII ila fak tör X’ un ak ti vas -
yo nun dan fib rin ve trom bin olu şu mu na ka dar gi -
den ko agü las yon kas ka dı dır. So nuç trom bo sit
kü me le ri ve fib rin lif le rin den olu şan tı ka cın ko ro -
ner ar te ri to tal ve ya sub to tal ola rak tı ka ma sı dır.
Bu nun la bir lik te her plak rüp tü rü akut is ke mi ye
yol açan cid di trom bo tik ok lüz yo na yol aç maz.
Plak rüp tü re ol duk tan son ra lü men de to tal ve ya
sub to tal dar lık ya pa cak bir trom büs for mas yo nu -
nun ge li şip ge liş me ye ce ği pla ğın inf la mas yo nu, li -
pid çe kir de ği nin yo ğun lu ğu, do ku fak tö rü gi bi
do ku özel lik le ri nin ya nı sı ra, do la şım da ki trom bo -
tik ve fib ri no li tik/an tit rom bo tik ak ti vi te den ge si ne
de bağ lı dır. Ge rek otop si ça lış ma la rı, ge rek se ko ro-
 ner ar ter gö rün tü le me tek nik le ri (in tra vas kü ler ul t-
ra son, an ji yos ko pi, op tik ko ho rens to mog ra fi vs)
akut ko ro ner sen drom ge çir miş ve ya akut ko ro ner
sen dro ma aday has ta lar da ko ro ner ar ter ağa cın da
(ve di ğer ar te ri yel sis tem de) çok sa yı da has sas pla-
 ğın çat la dı ğı nı ve bun la rın önem li bir kıs mı nın
akut vas kü ler bir ola ya yol aç ma dan epi te li ze ola-
 rak ta mir edil di ği ni gös ter miş tir. Plak rüp tü rü
olay la rı nın az bir kıs mı akut is ke mi sen drom la rı na
yol aç mak ta dır. Do la yı sıy la, plak sta bi li zas yo nu -
nu sağ la yan ve trom boz ris ki ni azal tan uy gun me-
 di kal te da vi ler (sta tin ler, ACE in hi bi tör le ri, as pi rin
vs) ile bir lik te uy gu lan ma dık ça lo kal gi ri şim le rin
(stent, CABG) ye ter siz ka la ca ğı aşi kar dır.  

Mi yo kard İn fark tü sü nün Pa to lo ji si

Epi kar di yal bir ko ro ner ar te rin tı kan ma sıy la mey-
 da na ge len is ke mi nin 30 da ki ka dan faz la de vam
et me si ha lin de ka lı cı mi yo kard ha sa rı (nek roz)
ge liş me ye baş lar. Re vas kü la ri zas yo nun mi yo kard
in fark tü sü nün çok er ken dö ne min de -ilk 30 da ki -
ka için de- ger çek leş ti ri le bil me si ha lin de has ta yı
mi yo kard nek ro zu ge liş me den kur tar mak müm-
 kün olur. İlk ya rım sa at ten son ra re vas kü la ri zas -
yon için ge ci ki len her da ki ka -ge cik me sü re si ile

oran tı lı ola rak prog re sif ola rak ar tan- mi yo kard
nek ro zu na te ka bül eder. Mi yo kard nek ro zu sey-
 ri ni 6 ila 12 sa at için de ta mam lar.

Mak ros ko pik ola rak de ğer len di ril di ğin de, mi-
 yo kard nek ro zu nun baş lı ca trans mu ral ve non-
trans mu ral ol mak üze re iki şe kil de ge liş ti ği
gö rül mek te dir. En do kard dan epi kar da ka dar
tüm du var ka lın lı ğı nı tu tan ka lı cı ha sa rı ifa de
eden trans mu ral nek roz, ge nel lik le epi kar di al ko-
 ro ner ar te rin tam tı kan ma sı ile mey da na ge lir.
Trans mu ral ol ma yan nek roz lar ço ğun luk la mi yo-
 kar dın (ka vi te içi ba sınç se be biy le is ke mi ye has-
 sas olan) su ben do kar di yal böl ge sin de ge li şir ler
(Şe kil 35-3). Su ben do kar di yal nek roz lar ge nel lik -
le ko ro ner ar ter de tam ok lüz yo na yol aç ma yan
lez yon lar la (sub to tal dar lık ve ya çok cid di dar lık)
mey da na ge lir. Trans mu ral nek roz oluş ma dan
ön ce ger çek leş ti ri len re vas kü la ri zas yon ya ma tar-
 zın da çok sa yı da in tra mu ral nek roz la ra yol açar.
Nek ro zun yay gın lı ğı nı ve ti pi ni be lir le yen tek
fak tör ko ro ner ar ter lez yo nu nun ni te li ği de ğil dir.
Ya nı sı ra, kol le te ral ge li şi mi, mi yo kar dın is ke mi -
ye ön ce den ha zır lan mış ol ma sı (“isc ha emic pre con-
 di ti onin g”), mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı gi bi çok
sa yı da fak tör de mi yo kard nek ro zu nun yay gın lı -
ğı nı ta yin eder. Ned be (“s ca r”) do ku su nun ol gun-
 laş ma sı yak la şık 6 haf ta sü rer. So nuç ta nek ro za
uğ ra mış mi yo kard du va rı ve ya seg men ti in cel -
miş, eko kar di yog ra fik ola rak eko je ni te si art mış,
sis to lik ka lın laş ma nın ol ma dı ğı aki ne tik ve ya dis-
 ki ne tik bir böl ge ola rak gö rü lür. 

Mi yo kard in fark tü sü nün mik ros ko pik ana to -
mi si bir kaç fark lı tab lo gös te rir. Mi yo fib ril le rin
gev şe me sı ra sın da ki ölü mü nü ifa de eden ko agü -
las yon nek ro zu ge nel lik le trans mu ral in fark tüs ler -
de gö rü lür ve in fark tü sün mer ke zi böl ge sin de yer
alır. Ge nel lik le in fark tla rın ke na rın da yer alan ve
da ha çok trans mu ral ol ma yan in fark tlar da ve ya re-
 vas kü la ri zas yon uy gu la nan has ta lar da ge li şen
kon trak si yon band nek ro zun da ise mi yo fib ril ler
kon trak si yon fa zın da dur muş tur. Kon trak si yon
band nek ro zu na sık lık la vas kü ler dol gun luk ve
kal si fi kas yon eş lik eder ken; ko agü las yon nek ro -
zun da kal si fi kas yon gö rül mez. Ko agü las yon nek-
 ro zun da iyi leş me fa go si toz la, kon trak si yon bant
nek ro zun da ise si to liz ile ger çek le şir. Re vas kü la ri -
zas yon sa de ce nek roz mor fo lo ji si ni et ki le mek le
kal maz; ya nı sı ra in tra sel lü ler pro te in le rin do la şı -
ma sü rat le geç me si ni ve bu nun bir so nu cu ola rak
nek roz gös ter ge le ri nin er ken dö nem de zir ve de-
 ğer le ri ne ulaş ma sı na da yol açar. 

Ven tri kü ler Ye ni den Şe kil len me
(“Re mo de ling”)

Ven tri kü ler ye ni den şe kil len me mi yo kard in fark -
tü sü nün ilk sa at le rin de baş lar; haf ta lar, ay lar ve
yıl lar ca de vam eder. Sol ven tri kü lün hem in-
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Şekil 35-3. İs ke mi ve/ve ya nek ro zun su ben do kar di yal böl-
 ge den baş la yıp epi kar da doğ ru ya yıl ma sı.



 farktlı, hem de in fark tsız böl ge le ri nin bo yut, şe -
kil ve fonk si yon de ği şik li ği ile ka rak te ri ze ven tri -
kü ler ye ni den şe kil len me so nuç ta sol ven tri kü lün
prog re sif di la tas yo nu ile bir lik te sis to lik/di yas to -
lik dis fonk si yo nu na yol açar (Şe kil 35-4). Ye ni den
şe kil len me nin baş lı ca un sur la rı ila ve mi yo kard
nek ro zu ol mak sı zın in farkt ya yıl ma sı (“in farct ex-
 pan si on”), in fark tüs lü ol ma yan mi yo kard sa ha sı -
nın hi per tro fi si ve sol ven tri kül di la tas yo nu dur.
İn farkt ya yıl ma sı er ken dö nem de önem li iken
ven tri kü ler di la tas yon çok da ha uzun bir za man
di li min de ye ni den şe kil len me nin baş lı ca kom po -
nen ti ola rak de vam eder. Sü re ci et ki le yen fak tör -
ler ven tri kü lün iş yü kü (“p re lo ad”, “af ter lo ad”),
in farkt ala nı nın ge niş li ği ve in farkt ar te ri nin açık-
 lı ğı dır. İn farkt ar te ri nin açık lı ğı, in farkt ala nın da
ned be do ku su nun da ha ça buk ve sağ lam ge liş -
me si ni sağ la ya rak in farkt ya yı lı mı nı sı nır la ya ca -
ğın dan, ven tri kül di la tas yon ris ki ni do la yı sıy la
ven tri kü ler ye ni den şe kil len me yi azal tır. Di ğer
yan dan, in tra ven tri kü ler ba sın cın art ma sı du var
ge ri li mi ni (“wall stres s”) ar tı ra rak er ken dö nem -
de in farkt ya yı lı mı na, uzun dö nem de de sağ lam
mi yo kard do ku sun da hi per tro fi ve ven tri kül di la-
 tas yo nu na yol açar. Sol ven tri kül di yas tol so nu
ba sın cı yük sel me den atım hac mi nin (“s tro ke vo lu -
me ”) ko run ma sı an cak in fark tüs lü ol ma yan ven-
 tri kül ke si mi nin di la tas yo nu ile müm kün
ola bil mek te dir (sol ven tri kül ba sınç vo lüm eğ ri -
si nin sa ğa kay ma sı). Er ken dö nem de ye ni den şe-
 kil len me yi ön le yen/azal tan en önem li ted bir
müm kün olan en er ken dö nem de re per füz yo nun
sağ lan ma sı ve böy le ce in farkt ala nı nın sı nır lan dı -
rıl ma sı dır. Er ken ve geç dö nem de ven tri kül yük-
 le ri ni op ti mal ha le ge ti re rek du var ge ri li mi nin
ar tı şı nı ön le mek ven tri kül di la tas yo nu nu azal ta -
cak tır. Özel lik le an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim
(ACE) in hi bi tör le ri nin hem he mo di na mik, hem
de mo le kü ler dü zey de ye ni den şe kil len me yi

azalt tık la rı gös te ril miş tir. Bu na mu ka bil kor ti -
kos te ro id ler ve non-ste ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç-
 lar skar olu şu mu nu bo za rak in farkt ya yıl ma sı na
(sık lık la anev riz ma ya) yol açar lar.

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar
Mi yo kard in fark tü sün de gö rü len gö ğüs ağ rı sı
özel lik le ri (lo ka li zas yon, ya yıl ma, ni te lik) ba kı -
mın dan sta bil an gi na pek to ris ile ben zer dir (bkz:
Bölüm 34, Anginanın özellikleri). An cak ağ rı nın
şid de ti ge nel lik le da ha faz la dır ve sü re si da ha
uzun dur (>20-30 dk) ve di la tı nit ra ta ce vap ver-
 mez.  Ağ rı ya sık lık la fe na lık his si, so ğuk ter le me
ve bu lan tı gi bi semp tom lar da eş lik eder. Has ta -
la rın ço ğun da ölüm kor ku su nun ol du ğu be lir gin
bir ank si ye te mev cut tur. Ağ rı nın nis be ten da ha
sey rek lo ka li zas yon la rı (epi gas tri um, alt çe ne,
omuz lar vs) ve ya ti pik an gi na ye ri ne an gi na eş-
 de ğer le ri nin ol ma sı has ta nın da ha geç mü ra ca -
atı na ve ya teş hi sin ge cik me si ne se bep ola bi lir.
Do la yı sıy la ati pik ve müp hem kli nik tab lo lar da –
re vas kü la ri zas yon için ha ya ti önem ta şı yan ilk sa-
 at le rin ka çı rıl ma ma sı için- ta nın ma lı dır.
Mi yo kard in fark tü sü nün ilk sa at le rin de bra di -
arit mi, ağ rı şo ku vs gi bi se beb ler le or ta ya çı ka bi -
len sen kop ve ya pre sen kop, sol ven tri kül den
kay nak la nan trom bü sün yol aç tı ğı is ke mik in me
ati pik kli nik tab lo lar ara sın da dır. Kalp ye ter siz li -
ği ne yol aça cak ka dar yay gın mi yo kard in fark tü -
sü nün söz ko nu su ol du ğu du rum lar da an gi na
si lik se tab lo ya kalp ye ter siz li ği semp tom la rı ha-
 kim dir. Çok sey rek ola rak kon füz yon ve ya de lir -
yum tab lo la rı ile de mü ra ca at söz ko nu su ola bi lir.
Ya rım mil yo na ya kın mi yo kard in fark tü sü has ta -
sı nı içe ren ka yıt la rın in ce len me sin de has ta la rın
üç te bi rin de ti pik gö ğüs ağ rı sı nın ol ma dı ğı gö rül -
müş tür. Yaş lı lar, ka dın lar, di abe tik ler ve ön ce den
kalp ye ter siz li ği olan lar da an gi na sız mi yo kard in-
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Şekil 35-4. Ye ni den şe kil len me (“re mo del lin g”) mi yo kard in fark tü sü nün ilk sa at le rin de baş la yıp ay lar ve yıl lar ca de vam
eder. Mi yo kard in fark tü sü nün ilk gün le rin de in farkt ya yıl ma sı (ila ve nek roz ol mak sı zın in farkt ala nı nın ge niş le me si) ye ni -
den şe kil len me nin ilk gö rün tü le rin den bi ri ola rak or ta ya çı kar (B). Atım vo lü mü nün ko run ma sı için sağ lam mi yo kard ke sim-
 le rin de hi per tro fi ven tri kül ka vi te sin de di la tas yon ge li şir (C).



 fark tü sü da ha yay gın dır ve bu tür has ta la rın mor-
 ta li te si –uy gun za man da ge rek li te da vi le rin ya pı -
la ma ma sı se be biy le- çok da ha yük sek tir (% 9’a
kar şı lık % 23). Do la yı sıy la, söz ko nu su has ta
grup la rı da ha ay rın tı lı de ğer len di ril me li dir.

Fi zik Mu aye ne

Has ta da be lir gin bir ank si ye te ve hu zur suz luk
ha li mev cut tur. De ri ge nel lik le nem li ve so ğuk -
tur. Has ta gö ğüs te ki sı kın tı sı nı ster nal böl ge de
ge niş bir alan da gös te rir (Le vi ne bul gu su). Tab lo -
nun cid di ye ti ne gö re kon füz yon, or yan tas yon bo-
 zuk lu ğu ve ya şok tab lo su gö rü le bi lir. Komp li ke
ol ma mış mi yo kard in fark tü sün de pa to gno monik
bir fi zik mu aye ne bul gu su yok tur. Na bız mu aye -
ne sin de sık lık la eks tra sis tol ler tes pit edi lir ve ile -
ti sis te mi ve/ve ya arit mi var lı ğı na gö re de ği şen
bul gu lar (bra di kar di ve ya ta şi kar di) söz ko nu su -
dur. Ar ter ba sın cı ilk sa at ler de ka te ko la min sa lı -
nı mı na bağ lı ola rak ha fif çe ar ta bi lir. Mi yo kard
in fark tü sü nün ilk sa at le rin de sem pa tik ve ya pa ra-
 sem pa tik sis tem ha ki mi ye ti in fark tüs lo ka li zas -
yo nu ile ya kın dan iliş ki li dir. Hi po tan si yon ve
bra di kar di ile ka rak te ri ze pa ra sem pa tik ak ti vi te
ar tı şı ge nel lik le in fe ri or mi yo kard in fark tüs le rin -
de; sem pa tik ak ti vi te ar tı şı ise da ha çok an te ri or
lo ka li zas yon lu in fark tüs ler de gö rü lür. Sağ ven tri-
 kül in fark tü sün de izo to nik per füz yo nu na ce vap
ve ren hi po tan si yon, Kuss ma ul be lir ti si ile bir lik -
te jü gü ler ve nöz dol gun luk, sağ ta ra fa ait üçün cü
ses ve tri küs pid ye ter siz li ği üfü rü mü bul gu la rı
or ta ya çı kar.

Kalp os kül tas yo nun da en sık rast la nan bul gu
dör dün cü ses dir. Ay rı ca bi rin ci se sin şid de ti nin
azal ma sı, kalp ye ter siz li ği nin ge liş me si ha lin de
üçün cü ses ve di ğer kalp ye ter siz li ği bul gu la rı, sol
dal blo ku nun be lir me siy le pa ra doks 2. ses çift leş -
me si du yu la bi lir. He mo di na mik du ru mun bo zul -
ma sı ile be ra ber ge li şen api kal pan sis to lik üfü rüm
kor da/pa pil ler kas rüp tü rü nü dü şün dü rür. Pan sis-
 to lik üfü rü mün ster nu mun so lun da çok da ha be-
 lir gin ol ma sı in ter ven tri kü ler sep tum rüp tü rü nü
ak la ge tir me li dir. Yay gın trans mu ral in fark tüs ler -
de epi kar di al pe ri kar dın inf la mas yo nu na se kon -
der ola rak ge li şen pe ri kard frot ma nı mi yo kard
in fark tü sü nün ilk bir kaç gü nün de du yu la bi lir. Geç
(mi yo kard in fark tü sün den bir kaç haf ta ila bir kaç

ay son ra) ge li şen pe ri kard frot ma nı ise na dir dir ve
fark lı bir me ka niz ma ile mey da na ge lir. 

Akut mi yo kard in fark tü sün de fi zik mu aye ne
bul gu la rı na gö re akut prog no zu ta yin eden “Kil -
li p” sı nıf la ma sı ha len öne mi ni ko ru mak ta dır. Söz
ko nu su sı nıf la ma baş lı ca sol kalp ye ter siz li ği tab-
 lo su dik ka te alı na rak dü zen len miş tir (Tab lo 35-5).

Mi yo kard in fark tü sü nün ilk sa at le rin de or ta -
ya çı kan ve 4-5 gün de vam ede bi len ateş ge niş in-
 fark tlar da gö rü lür ve ge nel lik le 38.5º C’ yi geç mez.
So lu num sis te mi mu aye ne sin de özel lik le kalp ye-
 ter siz li ği ge li şen has ta lar da ak ci ğer ba zal le rin de
yaş ral ler du yu lur ve ta şip ne mev cut tur. Sağ ven-
 tri kül in fark tü sü ne bağ lı sağ kalp ye ter siz li ğin de
ağ rı lı he pa to me ga li ve he pa to jügüler ref lü tes bit
edi le bi lir. Kar di yak de bi azal ma sı na bağ lı ge li şen
se reb ral hi po per füz yon ha lin de kon füz yon ve or-
 yan tas yon bo zuk lu ğu ge li şe bi lir. Sol ven tri kül
mu ral trom bü sün den kay nak la nan trom bo em bo -
li ile is ke mik se reb ro vas kü ler olay lar akut dö-
 nem de or ta ya çı ka bi lir. İs ke mik in me ler men tal
bo zuk luk lar la ka rış tı rıl ma ma lı dır. İler le yen gün-
 ler de has ta lar da ank si ye te ve dep res yon ha li ge-
 li şe bi lir.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ram (EKG)

Elektrokardiyogram, STE MI teş hi sin de ve re per -
füz yon te da vi si ka ra rı nın ve ril me sin de bi rin ci de-
 re ce de önem li in ce le me dir. Acil bi ri me akut
mi yo kard in fark tü sü şüp he si ile mü ra ca at eden
has ta lar da ilk 10 da ki ka için de 12 de ri vas yon lu
EKG alın ma lı ve yo rum lan ma lı dır. Kli nik tab lo -
nun de va mı na rağ men İlk EK G’ nin di yag nos tik ol-
 ma dı ğı du rum lar da 5-10 da ki ka ara lık lar la se ri
EKG ta ki bi ve de vam lı EKG mo ni tö ri zas yo nu ya-
 pıl ma lı dır. İn fe ri or böl ge ye lo ka li ze STE MI ’ler de
muh te mel bir sağ ven tri kül in fark tü sü nün teş hi si
için sağ de ri vas yon lar (V1R, V2R…) çe kil me li dir.
EKG sa de ce teş his için de ğil, ya nı sı ra in fark tü sün
yay gın lı ğı nın tes bi ti ve risk sı nıf la ma sı nın ya pıl -
ma sın da, in fark tü sün ritm ve ile ti komp li kas yon -
la rı nın, re per füz yon ba şa rı sı nın ve ve ri len ilaç la rın
et ki le ri nin be lir len me sin de de önem ta şır. 

ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü nün ilk
EKG bul gu su “hi pe ra kut T dal ga sı ” ola rak ad lan -
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Kil lip sı nı fı Fi zik mu aye ne bul gu la rı Has ta ne-içi mor ta li te (%)

I Ak ci ğer ler de ral yok; üçün cü ses yok. 6
II Ak ci ğer ler de ha fif/or ta de re ce de (<% 50) ral var; üçün cü ses var ve ya yok 17
II I Ak ci ğer ler de be lir gin ral (>% 50) (sık lık la ak ci ğer öde mi); üçün cü ses var 38
IV Kar di yo je nik şok 81

* Kil lip T, Kim ball JT. Am J Car di ol 1967;20:457-464.

Tablo 35-5. Kil lip Sı nıf la ma sı ve Mor ta li te*



dı rı lan siv ri, ve  yük sek amp li tüd lü T dal ga la rı -
dır (Şe kil 35-5). Ko ro ner ar ter tı kan ma sı nın ilk da-
 ki ka la rın da baş la yıp ya rım sa at ka dar sü ren bu
de ği şik lik sı ra sın da he nüz nek roz yok tur ve re-
 per füz yon için ide al za man di li mi ni ifa de eder.
ST seg men ti nin yük sel me si sı ra sın da da T dal ga -
sı be lir gin li ği bir sü re de vam eder. Bu nun la bir-
 lik te, has ta la rın ço ğun da geç mü ra ca at se be biy le
söz ko nu su EKG bul gu su ve do la yı sıy la kıy met li
za man di li mi ya ka la na maz. 

STE MI ’nin EKG evo lüs yo nun da ki ikin ci bul -
gu trans mu ral lez yo nu ifa de eden ST seg ment
yük sek li ği dir. ST yük sek li ği PR seg men ti nin üst
ke na rı ile J nok ta sı re fe rans ola cak şe kil de J nok-
 ta sın dan 60-80 msan son ra ki ST seg men ti nin üst
ke na rı ara sın da ki de ğer dir. ST seg ment yük sek -
li ği nin an lam lı ola bil me si için bir bi ri ne kom şu en
az iki de ri vas yon da 1 mm ve ya da ha faz la (V1-
V2V3 de ri vas yon la rın da 2 mm ve ya da ha faz la)
yük sek lik gös ter me li dir. Bu nun la bir lik te, ST
yük sel me si de ğer lendi ri lir ken QRS amp li tü dü ve
has ta nın ba zal ST de vi yas yo nu mut la ka dik ka te
alın ma lı dır. Dü şük vol taj lı bir EK G’ de kri ter ler -
den da ha kü çük ST de ği şik lik le ri nin bi le önem li
ola ca ğı unu tul ma ma lı dır. ST yük sek li ği kon kav
ve ya kon veks (“Par de e” ti pi) mor fo lo ji de ola bi lir.
Kon veks ST yük sel me si STE MI teş hi si için kon-
 kav mor fo lo ji ye gö re da ha spe si fik tir. ST seg ment
yük sek li ği STE MI ’nin ilk ya rım saa tin de baş la yıp
12 sa at için de sta bi li ze olur; in fe ri or in fark tüs le rin
% 95’in de, an te ri or in fark tüs le rin % 40’ın da 2 haf -

ta için de ta ma men izo-elek trik hat ta dö ner. ST
yük sek li ği nin 2 haf ta dan son ra da se bat et ti ği
has ta la rın % 60’ın da ven tri kü ler anev riz ma ge li -
şi mi, di ğer le rin de de yay gın du var ha re ket bo-
 zuk lu ğu söz ko nu su dur. STE MI has ta la rı nın
yak la şık dört te bi rin de in farkt ar te ri nin spon tan
re ka na li zas yon ve trom boz ile açı lıp ka pan ma sı
söz ko nu su dur. Bu has ta lar da ST seg ment yük-
 sek li ği ar tıp aza la bi lir ve ya ta ma men kay bo lup
tek rar or ta ya çı ka bi lir. Do la yı sıy la, bir kaç gün dür
gö ğüs ağ rı sı olan has ta STE MI ’nin baş lan gıç dö-
 ne min de ola bi lir ve re per füz yon te da vi sin den
mak si mal de re ce de fay da gö re bi lir. Bu na kar şı lık,
in fe ri or ve la te ral böl ge de ki STE MI kı sa sü re de
ge li şi mi ni ta mam la ya bi lir. ST yük sek li ği nin se vi -
ye si, ST yük sek li ği nin top lam de ğe ri ve ST yük-
 sek li ği gös te ren de ri vas yon lo ka li zas yo nu ile
sa yı sı gi bi pa ra met re le rin prog nos tik öne mi nin
ol du ğu gös te ril miş tir. Re sip ro kal ST seg ment
dep res yo nu trans mu ral MI’ nün kar şı sın da ki du-
 var da mey da na ge len elek trik sel de ği şik lik le ri
gös te rir ve is tis nai du rum lar dı şın da bu böl ge ler -
de ki is ke mi ye işa ret et mez. Re sip ro kal ST çök me -
si STE Mİ teş hi si için şart de ğil dir. Ba zı
STE MI ’ler de re sip ro kal de ği şik lik ler gö rül mez.
Re sip ro kal ST de ği şik li ği da ha yük sek mor ta li te -
ye ve re per füz yon te da vi sin den da ha faz la fay da-
 lan ma ya işa ret eder (Şe kil 35-6 ve 35-7). 

T dal ga sı ne ga tif li ği ST seg men ti da ha izo-
elek trik hat ta dön me den ilk 72 sa at için de be lir -
me ye baş lar ve haf ta lar ca ve ya ay lar ca de vam
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Şekil 35-5. An te ro sep tal lo ka li zas yon lu ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü ge çir mek te olan iki has ta dan ilk ya rım sa at için -
de alı nan EKG ör nek le ri (sol da ki tra se de 12 de ri vas yon, sağ da kin de ise sa de ce pre kor di al de ri vas yon lar) gö rül mek te dir.
Her iki ör nek te de V1-V4 de ri vas yon la rın da yük sek amp li tüd lü “hi pe ra kut T” dal ga la rı dik ka ti çek mek te dir. Hi pe ra kut T dal-
 ga la rı ST seg men ti yük sek li ği ile bir lik te dir.



ede bi lir. QS mor fo lo ji si ze mi nin de gö rü len sığ (<3
mm) T ne ga tif li ği uza mış ko ro ner ok lüz yo nu nu,
do la yı sıy la ta mam lan mış in fark tü sü gös te rir (Şe -
kil 35-8 ve 35-9). Spon tan ve ya re vas kü la ri zas yon
ile in farkt ar te rin de re per füz yo nun ger çek leş me -
si du ru mun da “Wel lens A” (bi fa zik ve ter mi nal
kıs mı ne ga tif T dal ga la rı) ve “Wel lens B” (de rin
ne ga tif T dal ga la rı) pa ter ni ola rak ta rif edi len T
dal ga la rı gö rü lür. Söz ko nu su T dal ga la rı ge nel -
lik le R dal ga la rı kıs men ve ya ta ma men ko run muş
QRS komp lek si ne eş lik eder. QT sü re le ri nin uza-
 mış ol ma sı (>425 msan), il gi li T dalgası de ği şik -
lik le ri nin se lim de ği şik lik ler den ayırt edil me si ne
yar dım cı olur (Şe kil 35-10). 

Q dal ga sı STE MI ’nin ilk saa ti için de be lir me -
ye baş lar; an cak has ta la rın % 10’un da or ta ya çık-
 ma sı gün ler ce ge ci ke bi lir. Ge nel ola rak 0.04

msa n’ den da ha ge niş Q dal ga sı pa to lo jik ka bul
edi lir. Sağ lık lı ki şi ler de II I, aVR ve V1 de ri vas -
yon la rın da pa to lo jik ol ma yan Q dal ga sı gö rü le -
bi lir. Q dal ga sı nın ge ri dö nü şüm süz nek ro zu
yan sıt tı ğı ve do la yı sıy la Q dal ga sı be lir dik ten
son ra re per füz yon te da vi si nin fay da sı nın ol ma -
dı ğı ka na ati bü yük bir ya nıl gı dır. STE MI ’nin ilk
sa at le rin de ve ST seg men ti nin he nüz yük sek ol-
 du ğu dö nem de gö rü len Q dal ga sı re per füz yon
ve ya spon tan re ka na li zas yon ile kay bo la bil mek te
ve ya kü çü le bil mek te dir. Do la yı sıy la, ilk sa at ler -
de ki Q dal ga sı nın mi yo kard dan zi ya de ile ti sis te -
mi nin nek ro zu nu gös ter me si muh te mel dir.
Mi yo kard nek ro zu nu ifa de eden Q dal ga sı se bat
eden ok lüz yo nun 8.-12. saa tin de yer le şir ve has ta-
 la rın ço ğun da ömür bo yu ka lı cı bir bul gu ola rak
de vam eder. Ba zen ST-T de ği şik li ği be lir gin ol-
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Şekil 35-6. Akut mi yo kard in fark tü sü ge çir mek te olan has ta dan er ken dö nem de (gö ğüs ağ rı sı nın 1. saa ti) alı nan EK G’ de
II, II I, aVF, V5 ve V6 de ri vas yon la rın da ST seg ment yük sel me si, aVL, V1-V3 de ri vas yon la rın da ST çök me si gö rül mek te dir.
Ay rıca V1 de ri vas yo nun da R/S ora nı 1, V2’de ise R >S’ dir. Has ta da akut in fe ro pos te ro la te ral mi yo kard in fark tü sü mev cut -
tur. Do la yı sıy la, aV L’ de ki ST çök me si nin re sip ro kal, bu na mu ka bil V1, V2 de ri vas yon la rın da gö rü len le rin ise pos te ri or mi-
 yo kard in fark tü süy le iliş ki li ol ma sı muh te mel dir.

Şekil 35-7. Yay gın akut an te ri or mi yo kard in fark tü sü ge çir mek te olan bir has ta nın er ken dö nem de alın mış EK G’ si gö rül -
mek te dir. V1-6 (tra se de C1-6 ola rak işa ret len miş tir), DI ve aVL de ri vas yon la rın da be lir gin ST seg ment yük sek li ği ve II, II I,
aVF fib ri las yon de ri vas yon la rın da re sip ro kal ST seg ment çök me si mev cut tur.
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Şekil 35-9. An te ro sep tal böl ge de ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü ge çir miş has ta nın geç dö nem de (24. sa at) alı nan EK G’-
 si gö rül mek te dir. V1-4 de ri vas yo nun da ki Q dal ga la rı na sığ ne ga tif T dal ga la rı eş lik et mek te dir. EKG bu ha liy le uza mış ok lüz yon
so nu cu ta mam lan mış in fark tü se işa ret et mek te dir.

Şekil 35-8. Kon jes tif kalp ye ter siz li ği ile komp li ke olan STE Mİ ’li has ta dan 36. sa at te alı nan EKG tra se sin de hem an te ri or
(V1-4) hem de in fe ri or de ri vas yon lar da pa to lo jik Q dal ga la rı gö rül mek te dir. Has ta nın STE Mİ ön ce ki EK G’ sin de in farkt bul-
 gu su ol ma dı ğın dan söz ko nu su de ği şik lik le rin ye ni ge liş ti ği ni söy le mek müm kün dür. An te ri or böl ge ile bir lik te in fe ri or alan -
da da ha sa ra yol açan in fark tü sün apek si dö nüp kal bin alt yü zü nü de per fü ze eden bü yük bir sol ön inen ar ter (LAD)
ok lüz yo nun dan kay nak lan ma sı müm kün dür (pa no ra mik LAD).

Şekil 35-10. Er ken dö nem de an te ri or böl ge de ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü tab lo su ile mü ra ca at eden has ta nın sol
ön inen (LAD) ar te ri pri mer PTCA/stent ile açıl dık tan 1 sa at son ra ki EK G’ si gö rül mek te dir. V1-5 de ri vas yon la rın da “Wel lens
B” dal ga la rı gö rül mek te ve bu de ri vas yon lar da R dal ga la rı nın önem li öl çü de ko run du ğu dik ka ti çek mek te dir. Ay rı ca il gi li de-
 ri vas yon lar da QT sü re si (560 msan) de be lir gin ola rak uza mış tır.



 mak sı zın or ta ya çı kan QR dal ga sı mi yo kard in-
 fark tü sü nün ye ga ne be lir gin EKG bul gu su ola bi -
lir. Uzun bir sü re geç me miş (>8-12 sa at) ve QS
pa ter ni yer leş me miş ise söz ko nu su has ta la rın ço -
ğu re vas kü la ri zas yon te da vi sin den fay da la nır. 

STE MI ’de ki EKG De ği şik lik le ri nin Böl ge sel
Özel lik le ri: Ba zı STE MI lo ka li zas yon la rı nın EKG
özel lik le ri fark lı lık gös te rir (Tab lo 35-6). Ger çek
izo le pos te ri or mi yo kard in fark tü sü V1-3 de ri vas -
yon la rı na yan sı yan re sip ro kal ay na ha ya li de ği şik -
lik ler le an la şı lır (Şe kil 35-6). Bu de ri vas yon lar da en
az 1 mm (ge nel lik le “ups lo pin g” tarz da) ST çök me -
si ve R amp li tün de ki art ma pos te ri or mi yo kard in-
 fark tü sü nü gös te rir. V7-V9 de ri vas yon la rın da ki ST
de ği şik lik le ri de pos te ri or mi yo kard in fark tü sü nü
gös ter me de en az V1-3 de ri vas yon la rı ka dar has sas-
 dır. İzo le pos te ri or mi yo kard in fark tü sü sey rek tir
(% 4-8); ge nel lik le in fe ri or ve la te ral lo ka li zas yon -
la ra eş lik eder. 

Sağ ven tri kü lü bes le yen dal (akut mar ji nal dal)
sağ ko ro ner ar te rin (“right co ro nary ar ter y”= RCA)
prok si mal-or ta ke si min den ay rı lır. İn fe ri or mi yo -
kard in fark tü sü ne yol açan RCA ok lüz yo nu prok-
 si mal den iti ba ren ise sağ ven tri kül mi yo kard
in fark tü sü de tab lo ya da hil olur. Se lek tif ola rak sağ
ven tri kül da lı nın tı kan ma sı çok sey rek tir. Sağ pre-
 kor di al de ri vas yon lar da (V1R-V7R) 1 mm ve ya da -
ha faz la ST seg ment yük sel me si sağ ven tri kül
in fark tü sü nü gös te rir. Bul gu lar an te ro sep tal mi yo-
 kard in fark tü sü nü tak lid ede bi lir; bu nun la bir lik te

zir ve ST yük sel me si sağ ven tri kül in fark tü sün de
V1 (V2R) ve V2 (V1R)’de iken an te ri or mi yo kard in-
 fark tü sün de V2-3’de ger çek le şir. 

İn fe ri or mi yo kard in fark tüs le ri nin en bü yük se-
 be bi RCA’ nın tı kan ma sı dır. Ki şi le rin % 70’in de
RCA do mi nant tır; ya ni sol ven tri kü lün in fe ri or du-
 va rı nı per fü ze eden pos te ri or inen ar te ri (“pos te ri or
des cen ding ar ter y”) ve rir. Be lir gin bir pos te ro la te ral
da lı olan RCA’ nın tı kan ma sı ha lin de ise in fe ri or
lez yo na pos te ri or ve/ve ya la te ral böl ge ler de ila ve
olur (in fe ro pos te ri or, in fe ro la te ral, in fe ro pos te ro la -
te ral). İn fe ri or mi yo kard in fark tü sü nün re sip ro kal
bul gu la rı aV L’ de da ha be lir gin ol mak üze re baş lı -
ca DI ve aVL de ri vas yon la rın da gö rü lür (Şe kil 35-
6). Di ğer yan dan sir kumf leks (“cir cumf le x”= Cx)
ar te rin do mi nant ol du ğu ve ya den ge li bes len me -
nin söz ko nu su ol du ğu ki şi ler de Cx’ in tı kan ma sıy -
la da in fe ri or mi yo kard in fark tü sü mey da na
ge le bi lir. ST yük sel me si nin III de ri vas yon da II de ri-
 vas yon dan faz la ol ma sı, ST dep res yo nu nun DI ve
aVL de ri vas yon la rın da gö rül me si ve aV L’ de ki çök-
 me si nin da ha faz la ol ma sı, V1-4 ve/ve ya V4R’ da ST
yük sel me si nin ol ma sı RCA oküz yo nu nu; bu na kar-
 şı lık ST yük sek li ği nin II’ de II I’ den faz la ger çek leş -
me si, I ve aV L’ de re sip ro kal de ği şik li ğin ol ma ma sı,
V5 ve V6’da ST yük sel me si ve V1’de uzun R dal ga sı
Cx tı kan ma sı nı dü şün dü rür.

At ri yal in fark tüs STE Mİ has ta la rı nın % 5 ila
10’un da gö rü lür. İzo le at ri yal in fark tüs çok da ha
sey rek tir. Da ha çok sağ at ri yu mu ve apen dik si et-
 ki le yen at ri yal in fark tlar da baş lı ca EKG bul gu su
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ST yük sek li ği STE MI lo ka li zas yo nu İn fark ttan so rum lu ar ter

II, II I, aVF İn fe ri or RCA (% 70),  Cx (% 30)*

II, II I, aVF + V1R-V4R** İn fe ri or+Sağ ven tri kül RCA prok si mal

V4,V3, V1R, V2R, V3R, V4R, V5R, V6R Sağ ven tri kül RCA akut mar ji nal dal

V1-V4’de ST çök me si Pos te ri or Cx ve ya RCA

II, II I, aVF+V1-4 ST çök me si İn fe ro pos te ri or RCA (% 70),  Cx (% 30)*

II, II I, aVF+I, aVL ve/ve ya V5, V6 İn fe ro la te ral Do mi nant Cx ve ya ge liş miş PL da lı olan
do mi nant RCA*

II, II I, aVF+V5, V6 İn fe ro pas te ro la te ral Ge liş miş PL olan do mi nant RCA ve ya Cx*
ve/ve ya DI, aVL+V1-V6 ST çök me si

I, aVL ve/ve ya V5, V6 La te ral OM ve ya Cx ve ya D1

V2-V4 An te ri or Mid-LAD (di ago nal ve sep tal den son ra)

V1-V4*** An te ro sep tal Prok si mal LAD (sep tal den ön ce di ago nal den 
son ra)

V1-6, DI, aVL& An te ri or + la te ral Prok si mal LAD (sep tal ve di ya go nal den ön ce)  

Kı salt ma lar: STE Mİ: ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü, RCA: Sağ ko ro ner ar ter, Cx: Sir kumf leks ar ter, OM: Ob tus mar-
 ji nal ar ter, LAD: Sol ön inen ar ter, D1: Bi rin ci di ya go nal ar ter
*: İn fe ri or in fark tüs de RCA ve Cx ayı rı mı için me ti ne ba kı nız. **: De ği şik lik ler en faz la V3R, V4R’ de mey da na ge lir 
***: Ge nel lik le in fe ri or de ri vas yon lar da re sip ro kal de ği şik lik ler yok. &: Ge nel lik le in fe ri or de ri vas yon lar da re sip ro kal de ği -
şik lik ler var

Tablo 35-6. Mi yo kard İn fark tü sü Lo ka li zas yo nu na Gö re EKG De ği şik lik le ri ve Tu tu lan Ko ro ner Ar ter ler



PR seg men tin de ki de ği şik lik ler le bir lik te at ri yal
arit mi ler dir. 

Dal Blo ku Ze mi nin de STE MI Teş hi si: ST-yük sel -
me li mi yo kard in fark tü sü ze mi nin de or ta ya çı kan
dal blok la rı mor ta li te yi be lir gin ola rak ar tı rır lar.
Se bat eden sağ dal blo ku (RBBB)’n da mor ta li te %
12, sol dal blo kun da (LBBB) ise % 36’dır. RBBB her
ne ka dar ST seg ment ana li zi ni güç leş tir se de STE-
 MI ’nin EKG bul gu la rı nı giz le mez. Bu na kar şı lık,
LBBB hem mi yo kard in fark tü sü nü tak lid eder,
hem de mi yo kard in fark tü sü nün EKG bul gu la rı nı
giz ler. LBBB ze mi nin de ge li şen STE MI ’nün EKG
teş hi si için ge liş ti ri len kri ter ler ba zı lo ka li zas yon -
lar da % 90’a ula şan öz gül lük ile teş hi si ko lay laş tı -
ra bi lir (Tab lo 35-7). Di ğer ta raf tan LBBB’ li EK G’ de
II, II I, aVF, V5, V6 ve I de ri vas yon la rın da ki Q dal ga-
 sı nın gö rül me si yük sek bir ih ti mal le ge çi ril miş mi-
 yo kard in fark tü sü nü gös te rir. Ay rı ca DI, aVL, V5
ve V6 de ri vas yon la rın da ki ge niş R dal ga sı nın çı kan
ba ca ğın da ve ya pre kor di al de ri vas yon lar da ki ge -
niş S dal ga sı nın çı kan ba ca ğın da ki çen tik len me le -
rin de (sı ra sıy la Chap man ve Cab re ra işa ret le ri) de
hem LBBB hem de sağ ven tri kül “pa cin g” ze mi -
nin de ge çi ril miş mi yo kard in fark tü sü nü gös ter -
me de ki öz gül lük le ri yük sek tir.

• STE MI teş hi sin de te mel öne mi olan EKG bul-
 gu la rı nın de ğer len di ril me sin de vur gu lan ma sı
ge re ken hu sus lar aşa ğı da özet len miş tir: 

• STE Mİ kli ni ği ve ya kuv vet li şüp he si olan has ta-
 lar da mü ra ca at EK G’ si nor mal ol sa bi le sık ara-
 lık lar la EKG ta ki bi ya pıl ma lı, nor mal EKG’ nin
STE MI teş hi si ni dış la ma ya ca ğı ve bul gu la rın sa-
 at ler ce ge ci ke bi le ce ği unu tul ma ma lı dır.

• İn fark tüs den so rum lu ar te rin spon tan ve ya te-
 da vi ile re ka na li ze ol ma sı so nu cu ST seg men -

ti yük sek li ği nin ara lık lar la ar tıp aza la bi le ce ği
hat ta nor ma le dö ne bi le ce ği bi lin me li; do la yı -
sıy la re vas kü la ri zas yon te da vi si ne ka rar ve ri -
lir ken semp tom la rın baş lan gı cın dan zi ya de
EKG bul gu la rı dik ka te alın ma lı dır.

• Q dal ga sı nın oluş ma sı her za man ge ri dö nü -
şüm süz nek ro zu gös ter mez. Özel lik le ilk sa-
 at ler de, QR pa ter ni ve/ve ya ST seg men ti nin
ha la yük sek ol du ğu dö nem de has ta re vas kü -
la ri zas yon dan be lir gin de re ce de fay da gö re -
bi lir; Q dal ga sı ge ri le ye bi lir.

• Özel lik le la te ral ve in fe ri or du var la rın elek tro-
 fiz yo lo jik ola rak nisbi ses siz li ği bi lin me li bu
böl ge ler de ki in fark tüs le rin nis be ten si lik ve ya
müp hem bul gu lar la sey re de bi le ce ği ha tır lan -
ma lı dır.

Mi yo kard Nek roz Gös ter ge le ri

Mi yo kard nek ro zu nun hüc re mem bra nı bü tün lü -
ğü nü boz ma sı so nu cu hüc re içi mo le kül le rin do-
 la şı ma ka tıl ma sıy la nek roz gös ter ge le ri ni kan da
ta yin et mek müm kün ha le ge lir. Has sas ve mi yo -
kard do ku su na öz gül mo le kül le rin bu lun ma sı
mik ro-in fark tla rın bi le doğ ru şe kil de teş hi si ne
im kan ta nı mış tır. Bu nun la bir lik te, STE Mİ ’li has-
 ta da te da vi ka rar la rı bü yük öl çü de kli nik ve EKG
yön tem le ri esas alı na rak ger çek leş ti ril mek te, te-
 da vi nin aci li ye ti se be biy le nek roz gös ter ge le ri ne
iliş kin la bo ra tu ar so nuç la rı bek len me mek te dir.
Do la yı sıy la, mi yo kard nek roz gös ter ge le ri nin de-
 ğe ri önem li öl çü de risk sı nıf la ma sı ve re per füz -
yon te da vi si nin de ğer len di ril me si ile sı nır lı dır.
Tab lo 35-8’de mi yo kard in fark tü sü nün teş hi sin de
kul la nı lan baş lı ca nek roz gös ter ge le ri nin yük sel -
me, zir ve de ğer le ri ne ulaş ma ve nor ma le in me
pro fil le ri gö rül mek te dir.
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• QRS komp lek si nin po zi tif ol du ğu V5, V6, D1, aVL, DII de ri vas yon la rın dan bir ve ya da ha faz la sın da kon kor dan (QRS
ile ay nı is ti ka met te) 1 mm ve ya da ha faz la ST seg ment yük sel me si

• QRS komp lek si nin ne ga tif ol du ğu V1, V2, V3 de ri vas yon la rın dan bir ve ya da ha faz la sın da kon kor dan 1 mm ve ya da -
ha faz la ST seg ment çök me si

• QRS is ti ka me ti nin ak si yön de (dis kor dan) 5 mm ve ya da ha faz la ST seg ment yük sel me si

*: Sgar bos sa EB, Pins ki SL, Bar ba ge la ta A, et al. N Engl J Med 1996; 334:481–487.

Tablo 35-7. LBBB Var lı ğın da STE MI Teş his Kri ter le ri (Sgar bos sa Kri ter le ri)*

Mi yo kard nek roz gös ter ge si Se rum da ilk or ta ya çı kı şı Zir ve de ğe ri Nor mal de ğer le re dön me si

cTnT 3-12 sa at 12–48 sa at 5–14 gün
cTnI 3-12 sa at 24 sa at 5–10 gün
Mi yog lo bin 1-4 sa at 6-7 sa at 24 sa at
CK 4-8 sa at 24 sa at 2-3 gün
CK-MB 3–12 sa at 24 sa at 48-72 sa at
CK-MB do ku izo for mu 2-6 sa at 18 sa at

CK: Krea tin ki naz; CK-MB: Krea tin ki naz MB izo en zi mi; cTnT: Kar di yak tro po nin T, cTnI: Kar di yak tro po nin I

Tablo 35-8. Mi yo kard İn fark tü sü nün De ğer len di ril me sin de Ya rar la nı lan Nek roz Gös ter ge le ri



Krea tin ki naz (CK) kalp do ku su dı şın da kas-
 lar da, bar sak lar da, be yin de, pros tat ta ve ute rus ta
yay gın ola rak bu lu nur; do la yı sıy la in tra müs kü -
ler in jek si yon, trav ma, kas has ta lık la rı, zor lu eg-
 zer siz, al kol in tok si kas yo nu ve pul mo ner em bo li
gi bi bir çok du rum da se rum se vi ye si ar tış gös te -
rir. CK’ nın kal be ait izo-en zim le ri her ne ka dar
mi yo kard in fark tü sü teş hi sin de ki spe si fik li ği ar-
 tır mış ol sa da, MB izo-en zi mi nin az mik tar da kas-
 lar da ve in ce bar sak lar da bu lun ma sı se be biy le
söz ko nu su or gan la ra ait pa to lo ji le rin var lı ğın da
CK-MB’ nin to tal CK se vi ye le ri ile bir lik te de ğer -
len di ril me si ve se ri öl çüm ler le kon tro lü ge rek li -
dir. Mi yog lo bin en er ken yük se len gös ter ge
ol mak la bir lik te spe si fik li ği be lir gin ola rak dü-
 şük tür. 

Gü nü müz de mi yo kard in fark tü sü nün teş hi -
sin de kul la nı lan baş lı ca nek roz gös ter ge le ri tro-
 po nin ler dir. Tro po nin T ve I hem kalp do ku su na
spe si fik ol ma la rı, hem de kü çük nek roz lar da bi le
be lir gin ar tış gös ter me le ri se be biy le öz gül lük le ri
ve du yar lı lık la rı di ğer gös ter ge ler gö re çok da ha
faz la dır. Kar di yak tro po nin yük sek spe si fik li ği ne
rağ men ba zı akut ve kro nik kli nik tab lo lar da yük-
 sek bu lu na bil mek te dir. Akut se reb ro vas kü ler
olay lar, mi yo kar dit, pe ri kar dit, sis te mik vi ral in-
 fek si yon lar, kro nik re nal ye ter siz lik, ba zı in filt-
ra tif ve de je ne ra tif has ta lık lar, akut pul mo ner
em bo li ve akut aort dis sek si yo nu söz ko nu su kli-
 nik tab lo la rın baş lı ca la rı dır. İl gi li du rum la rın
önem li bir kıs mın da kli nik ve ya subk li nik kar di -
yak tu tu lu mun ol ma sı muh te mel dir. Kro nik re -
nal ye ter siz lik te tro po nin T yük sek li ği nin sık lı ğı,
tro po nin I’ ya gö re da ha faz la dır. Akut ko ro ner
sen drom dı şın da tro po nin yük sek li ği nin söz ko-
 nu su has ta lık lar da –t ro po nin yük sel me di ği du ru -
ma gö re- mor ta li te ar tı şı na işa ret et ti ği
gös te ril miş tir. Mi yo kard in fark tü sün den şüp he -
le ni len has ta lar da ilk 12 sa at için de ter ci hen tro-
 po nin ta yi ni öne ril mek te dir. Da ha son ra in farkt
yay gın lı ğı, prog noz ve re per füz yon te da vi si nin
de ğer len di ril me si için 8-12 sa at te bir ta yin ya pı -
la bi lir. Hem tro po nin, hem de CKMB ana li zi nin
bir lik te ya pıl ma sı ge rek siz dir. İlk 24 sa at için de
re-in fark tü sün sa de ce nek roz gös ter ge si ile be lir -
len me si uy gun de ğil dir.

Di ğer La bo ra tu ar Bul gu la rı

Mi yo kard in fark tü sü nün ilk gün le rin de nek ro zun
oluş tur du ğu inf la mas yo na se kon der ola rak akut
faz gös ter ge le rin de (se di men tas yon, hCRP) ha fif-
or ta de re ce de ar tış lar gö rü le bi lir. Nöt ro fil ha ki -
mi ye ti nin ol du ğu mu te dil bir lö ko si toz (10-15 bin
ci va rın da) ge nel lik le mev cut tur. Mi yo kard in fark-
 tü sü nün ilk 24-48 saa tin den son ra ba kı lan li pid
pro fi li nin ol du ğun dan da ha dü şük de ğer ler de
çık ma eği li mi se be biy le kan li pid le ri ya ilk 1-2

gün için de ya da mi yo kard in fark tü sün den yak la-
 şık 2 ay son ra de ğer len di ril me li dir. 

Gö rün tü le me Yön tem le ri

Mi yo kard in fark tü sü ge çir mek te olan her has ta da
ko ro ner yo ğun ba kım üni te sin de ta şı na bi lir bir
cihaz ile te le rönt ge nog ra fi si çe kil me li dir. Ya tak
ba şın da ya pı lan trans to ra sik eko kar di yog ra fi in-
 ce le me si ru tin ol ma mak la bir lik te ba zı özel du-
 rum lar da uy gu lan ma lı dır. Özel lik le aort
dis sek si yo nu şüp he si var ise, sol dal blo ku ve ya
baş ka se bep ler le teş his muğ lak sa ve ya pos te ri or
mi yo kard in fark tü sün den şüp he le ni li yor sa eko-
 kar di yog ra fik in ce le me ya pıl ma lı dır. Mi yo kard
in fark tü sü nün sey ri sı ra sın da ge li şen he mo di na -
mik de ği şik lik ler, di renç li kalp ye ter siz li ği ve me-
 ka nik komp li kas yon şüp he si nin söz ko nu su
ol du ğu du rum lar da da eko kar di yog ra fi den ya-
 rar la nıl ma lı dır. Di ğer ta raf tan akut STE MI teş hi -
si için SPECT (“sing le-pho ton emis si on CT”)
in ce le me si nin ya pıl ma sı uy gun de ğil dir. Gö rün -
tü le me ve ya la bo ra tu ar in ce le me le ri ya pı lır ken
dik kat edil me si ge re ken en önem li hu sus söz ko-
 nu su in ce le me ler se be biy le re per füz yon te da vi -
sin de her han gi bir ge cik me nin ol ma ma sı dır. 

SSTTEE  MMII  AAyyıı  rrıı  ccıı  TTeeşş  hhii  ssii

Ti pik gö ğüs ağ rı sı nın an la şıl ma sı ve EKG bul gu -
la rı nın dik kat li bir şe kil de yo rum lan ma sı ile has-
 ta la rın önem li bir kıs mın da STE Mİ teş hi si
ko nu la bi lir. An cak has ta la rın yak la şık üç te bi rin -
de ti pik gö ğüs ağ rı sı nın ol ma ma sı, mü ra ca at
EKG’ le ri nin % 6 ila % 8 ka da rın da ta ma men nor-
 mal, % 22 ila % 35’in de ise nons pe si fik bul gu la rın
ol ma sı teş hi si güç leş ti ren tab lo lar dır. Di ğer yan-
 dan, STE Mİ ’nin EKG bul gu la rı nı tak lid eden çok
sa yı da kli nik tab lo nun var lı ğı da dik kat li bir ayı-
 rı cı teş hi sin ya pıl ma sı nı ge rek li kı lar (Tab lo 35-9). 

TTee  ddaa  vvii

STE Mİ ’nün Te da vi He def le ri

ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü (STE Mİ)’nün
te da vi sin de ki en önem li hu sus; to tal is ke mi za-
 ma nı nın azal tıl ma sı dır. Bu amaç müm kün olan
en er ken dö nem de in fark ta yol açan ar te rin re per-
 füz yo nu ya ni trom bo li tik te da vi ve ya per kü tan
yön tem ler le açıl ma sıy la ger çek leş ti ri lir. STE-
Mİ’nün mi yo kar da ve re ce ği ha sa rın or ta dan kal-
 dı rıl ma sı ve ya as ga ri se vi ye de tu tul ma sı nın,
er ken ve geç dö nem prog no zun dü zel til me si nin
baş lı ca yön te mi er ken re per füz yon dur. Çok er ken
(semp tom la rın baş la ma sın dan iti ba ren 30-60 da-
 ki ka için de) re per füz yo nun sağ lan dı ğı has ta lar da
mi yo kard nek ro zu ya hiç ol maz, ya da mi ni mal
se vi ye de ger çek le şir. Bu nun la bir lik te; bu tür has-
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 ta lar na dir dir. Dok sa nın cı da ki ka da ger çek leş ti -
ri len re per füz yon risk al tın da ki mi yo kar dın yak-
 la şık ya rı sı nı kur ta rır. Dört ila al tı sa at ten son ra ki
re per füz yo nun mi yo kard do ku su nu kur ta rı cı et-
 ki si mi ni mal se vi ye de dir. İs ke mik “p re con di ti -
oning” ve/ve ya kol le te ral akı mın ge li şi mi geç
dö nem de ki re per füz yo nun fay da sı nı bi raz da ha
ar tı ra bi lir. Av ru pa ve Ku zey Ame ri ka ka yıt la rı na
gö re STE Mİ has ta la rı nın or ta la ma ge cik me sü re -
si 4-5 sa at ci va rın da dır. Söz ko nu su ge cik me ler -
den ki şi le rin semp tom la rı nı önem se me me si,
ati pik kli nik tab lo lar, STE Mİ ile il gi li am bu lans ve
has ta ne or ga ni zas yo nun da ki ak sak lık lar gi bi çok
sa yı da fak tör so rum lu dur.

Acil re per füz yo nun bi rin ci de re ce de önem ta şı-
 ma sı se be biy le STE Mİ ’li ve ya STE Mİ şüp he si olan
has ta nın de ğer len di ril me si ve te da vi sin de ba zı he-
 def ler söz ko nu su dur. Has ta nın acil sağ lık sis te -
mi ni (112) ha ber dar et me sin den iti ba ren söz
ko nu su za man ve te da vi he def le ri uy gu lan ma ya
baş lar. STE Mİ ’den ölüm le rin ço ğu ilk bir kaç sa at
için de ve ge nel lik le ven tri kül fib ri las yo nu na bağ lı
ol du ğun dan gö ğüs ağ rı sı ve ya eş de ğe ri bir ih bar
alın dı ğın da has ta ya gi den am bu lans ta mut la ka bir
mo ni tör ve de fib ri la tö rün ol ma sı; EK G’ de STE Mİ -
’yi ta nı ya cak sağ lık eki bi nin bu lun ma sı ve kar di -
yo pul mo ner re süs si tas yon (CPR) için ge rek li ilaç
ve tec hi za ta sa hip ol ma sı ge rek li dir. Acil sis te me
gö ğüs ağ rı sı ve ya ben ze ri bir semp tom bil di ril di -
ğin de has ta nın ken di im kan la rı ile has ta ne ye gel-
 me si ke sin lik le öne ril me me li dir. İde al olan has ta
nak le di lir ken kı sa anam nez ve EK G’ si nin alın ma -

sı ve teş hi sin he nüz na kil aşa ma sın da ko nul ma sı -
dır. Dok san da ki ka için de in farkt ile il gi li da mar da
ba lon an ji yop lasti ve/ve ya stent imp lan tas yo nu
(pri mer PTCA/stent) ya pı la bi le cek bir mer ke ze na -
kil müm kün de ğil ise (am bu lan sın olay ye ri ne var-
 ma sı-in farkt da ma rın da ba lon şi şi ril me si > 90 dk);
am bu lans ta as pi rin çiğ ne ti lip trom bo li tik te da vi -
nin baş lan ma sı uy gun dur (Sı nıf II a in di kas yon).
Has ta ne ön ce si fib ri no li tik te da vi için ye ter li şart
am bu lans ta bir he ki min bu lun ma sı ve ya STE Mİ ile
il gi li iyi eği til miş yar dım cı sağ lık per so ne li nin bağ -
lı ol du ğu sağ lık bi ri mi ne ve ri le ri –va kit kay bı na
yol aç mak sı zın- sü rat le gön der me si ve “on-li ne ” ta-
 li mat la te da vi nin ger çek leş ti ril me si dir. STE Mİ ile
il gi li za man he def le ri 10 da ki ka için de EK G’ nin alı-
 nıp teş hi sin ko nul ma sı; has ta nın gö rül me sin den
son ra ki 30 da ki ka için de trom bo li tik te da vi nin baş-
 lan ma sı (am bu lan sın olay ye ri ne ulaş ma sı ve ya
has ta nın ken di im kan la rı ile has ta ne ye mü ra ca -
atın dan iti ba ren trom bo li tik te da vi baş lan ma sı na
ka dar ge çen sü re: “ka pı-iğ ne sü re si ”) ve ya 90 da ki -
ka için de (am bu lan sın olay ye ri ne ulaş ma sı ve ya
has ta nın ken di im kan la rı ile has ta ne ye mü ra ca -
atın dan in farkt ile il gi li ar ter de ba lon şi şi ril me si ne
ka dar ge çen sü re: “ka pı-ba lon sü re si ”) pri mer
PTCA/sten t’ in uy gu lan ma sı dır. Has ta nın semp to -
mu nun baş la ma sın dan son ra acil sis te mi ak ti ve et-
 me si ne ve ak ti ve olan acil sis te min (112) olay
ye ri ne gel me si ne ka dar ge çen sü re ler de dik ka te
alı nır sa he def le nen to tal is ke mik sü re 120 da ki ka
ve ya da ha az bir sü re dir. Söz ko nu su sü re ler ide al
ge cik me le ri de ğil; ola bi le cek aza mi ge cik me le ri ifa -
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Kli nik semp tom la rın ayı rı cı teş hi si EKG bul gu la rı nın ayı rı cı teş hi si 

Kar di yo vas kü ler ve pul mo ner has ta lık lar ST seg ment yük sel me si
• Akut Pe ri kar dit • Akut pe ri kar dit 
• Aort di ssek si yo nu • Er ken re po la ri zas yon 
• Mi yo kar dit • Sol ven tri kül anev riz ma sı 
• Va zos pas tik an gi na • Sol dal blo ku 
• Plö re zi • Va zos pas tik an gi na
• Pul mo ner em bo li • Pre-ek si tas yon sen dro mu
• Pnö mo to raks • Bru ga da sen dro mu 

• Hi per ka le mi 
• Mi yo kar da trav ma 
• Sol ven tri kül hi per tro fi si

Gas tro in tes ti nal ve is ke let sis te mi has ta lık lar Pa to lo jik Q dal ga sı
• Pep tik ul kus/pep tik ul kus per fo ras yo nu • Sol dal blo ku
• Gas tro özo fa ge al ref lü • Pre-ek si tas yon sen dro mu
• Özo fa gus has ta lık la rı • Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti
• Akut ko le sis tit • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
• Pan kre as has ta lık la rı • Akut pul mo ner em bo li
• Ser vi kal dis ko pa ti ler • Mi yo kar dit
• Kos ta kon dri t • Hi per ka le mi
• Zo na ve di ğer nö ro pa ti ler • Sol pnö mo to raks
• Pa nik atak • Deks tro kar di
• Hi po kon dri ya zis

Tablo 35-9. STE MI ’nin Ayı rı cı Teş hi si



de eder. İde al sü re ler da ha da az ol ma lı dır. Söz ge-
 li mi to tal is ke mik sü re nin 60 da ki ka ve al tın da (“al -
tın saa t”) ol ma sı ide al dir (Şe kil 35-11).

Re per füz yon Te da vi si

Mi yo kard in fark tü sü ne yol açan il gi li ar te rin tı-
 kan ma sın dan son ra has ta la rın sa de ce %15 ka da -
rın da spon tan re per füz yon mey da na gel mek te;
ço ğun da ise ok lüz yon nek ro zun ta mam lan dı ğı
sü re bo yun ca (6-12 sa at) se bat et mek te dir. Do la -
yı sıy la, has ta la rın ço ğu re per füz yon te da vi si ne
ih ti yaç gös te rir. Di ğer ta raf tan, STE MI sey ri ni
olum lu yön de et ki le yen re per füz yon sa de ce epi-
 kar di al ko ro ner ar te rin açık kal ma sıy la il gi li de-
 ğil dir. Epi kar di yal ko ro ner ar ter de (spon tan ve ya
te da vi ile) açık lık sağ lan sa bi le uy gun bir do ku

per füz yo nu için mik ro vas kü ler ya pı nın da sağ lık -
lı ol ma sı ge rek li dir. Has ta la rın önem li bir kıs mın -
da mik ro-em bo li zas yon ve spazm mik ro vas kü ler
do la şı mı bo zar. Ay rı ca ser best ra di kal le rin ar tı şı,
hüc re-içi kal si yum yü kü nün ar tı şı ve apop to tik
sü re cin te tik len me si ile ka rak te ri ze re per füz yon
ha sa rı da mik ro vas kü la ri te yi olum suz yin de et ki-
 ler. Do la yı sıy la, uy gun bir re per füz yon dan kas-
 te di len epi kar di al ar ter açık lı ğıy la bir lik te
mik ro vas kü ler do la şı mın da sağ lık lı ol ma sı dır.
Bu amaç la –re per füz yon han gi yol la sağ la nır ise
sağ lan sın- mik ro vas kü ler ya pı yı ko ru ma ya yö ne -
lik an tit rom bo tik ve an ti ko agü lan te da vi ler de et-
 ki li bir şe kil de uy gu lan ma lı dır. 

Re per füz yon te da vi le ri nin –han gi yön tem ter-
 cih edi lir se edil sin- er ken uy gu lan ma de re ce si ile
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Şekil 35-11. STE MI ’de has ta nın teş hi si, nak li ve re per füz yon stra te ji le ri ile il gi li he def le nen sü re ler

STE Mİ te da vi sin de ilk he def has ta nın akut ko ro ner sen dro mun semp tom la rı ile il gi li bil gi len me si ve an gi nal ağ rı ve ben ze ri şi ka -
yet ler de va kit ge çir mek si zin acil sis te mi ak ti ve et me si nin öne mi ni kav ra ma sı dır. Çün kü re per füz yon te da vi sin de ki ge cik me ler den
bü yük öl çü de has ta nın geç mü ra ca atı so rum lu dur. Olay ye ri ne ula şan am bu lan sın EKG çe ki mi, ritm mo ni tö ri zas yo nu ve de fib ri -
las yon ekip ma nı ve bun la rı de ğer len di re cek tıb bi ekip ile do na tıl ma sı er ken mü da ha le için el zem dir. Am bu lans ta ve ya has ta ne de
EKG çe ki mi ve de ğer len di ril me si 10 da ki ka için de ta mam lan ma lı dır. Am bu lan sın yu ka rı da ki özel lik le re sa hip ol ma sı ve pri mer
PTCA mer ke zin de ko ro ner ar ter de ba lon şi şi ril me si na ka dar olan sü re nin 90 dk’ dan uzun ola ca ğı ön gö rü lü yor sa, fib ri no li zin en di -
ke ol du ğu has ta lar da ilk te mas tan iti ba ren 30 da ki ka için de “has ta ne-ön ce si fib ri no li tik te da vi ” uy gu lan ma lı dır. Has ta ne ön ce si fib-
 ri no li zin müm kün ve ya uy gun ol ma dı ğı has ta lar da has ta pri mer per kü tan gi ri şim im ka nı ol ma yan bir has ta ne ye gö tü rü le cek ise ilk
me di kal te mas tan iti ba ren 30 da ki ka için de fib ri no li tik te da vi nin baş la ma sı; per kü tan re vas kü la ri zas yo nu nun ya pı la bi le ce ği bir has-
 ta ne ye gö tü rü le cek ise ilk me di kal te mas dan iti ba ren 90 da ki ka için de in fark ttan so rum lu ar ter de açık lı ğın sağ lan ma sı ge rek li dir.
Trom bo li tik te da vi uy gu la nan has ta nın yük sek risk li ol ma sı ha lin de muh te mel bir per kü tan re vas kü la ri zas yon (fib ri no li tik te da vi nin
ba şa rı sız ol ma ih ti ma li ve ya fib ri no li tik te da vi nin ta mam la yı cı sı ol mak üze re) ih ti ya cı se be biy le müm kün olan en kı sa za man da
per kü tan gi ri şim im ka nı bu lu nan bir has ta ne ye nak li nin ger çek leş ti ril me si uy gun dur (Sı nıf II a in di kas yon). So nuç ola rak, her ha lu -
kar da to tal is ke mi sü re si nin 2 saa tin al tın da ol ma sı he def len me li dir. 

İMT: İlk me di kal te mas; PKG: Per kü tan ko ro ner gi ri şi mi; dk: da ki ka; MI: Miyokard infarktüsü
*: Yük sek risk li has ta: “CA RES in MI ” ça lış ma sı na gö re: yay gın ST yük sek li ği, ye ni sol dal blo ku, es ki MI, 2 ve üze rin de “Kil lip”

sı nı fı, in fe ri or MI’ lı has ta da sol ven tri kül EF < % 30 ol ma sı, 2 ve ya da ha çok de ri vas yon da 2 ve ya da ha faz la ST yük sel me si gös-
 te ren an te ri or MI şek lin de ki özel lik ler den bir ve ya da ha faz la sı nın bu lun ma sı; TRANS FER-MI ça lış ma sı na gö re; 2 an te ri or de ri -
vas yon da 2 mm ve ya da ha faz la ST yük sel me si ve ya in fe ri or de ri vas yon lar da en az 1 mm ST yük sel me si ile bir lik te sis to lik ar ter
ba sın cı nın 100 mmHg’ nin al tın da, kalp hı zı nın 100/dk’ ın üze rin de, II ve ya da ha faz la Kil lip sı nı fı, an te ri or de ri vas yon lar da 2 mm
ve ya da ha faz la ST çök me si ve ya V4R’ da 1 mm ve ya da ha faz la ST yük sel me si fak tör le rin den en az bi ri nin ol ma sı

Anamnez - EKG
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oran tı lı ola rak STE MI mor ta li te si ni azalt tı ğı çok
sa yı da ça lış ma da gös te ril miş tir. Re per füz yon te-
 da vi yön tem le rin den han gi si nin ter cih edi le ce ği
ka ra rı sa de ce il gi li iş lem le rin uy gu la na bil me za-
 ma nı ile il gi li de ğil dir. Ya nı sı ra; has ta nın risk pro-
 fi li, mü ra ca at za ma nı, trom bo li tik te da vi nin ris ki
gi bi pek çok fak tör dik ka te alı nır. Trom bo li tik te-
 da vi nin trom büs eri ti ci et ki si za man geç tik çe
azal mak ta dır. Uza yan ge cik me sü re si ile te da vi
et kin li ği nin azal ma sı per kü tan re vas kü la ri zas -
yon da trom bo li tik te da vi ye gö re da ha az dır. İl gi -
li ça lış ma la rın ço ğu STE MI ’nin ilk 3 saa tin de
trom bo li tik ve me ka nik re per füz yo nun ben zer so-
 nuç lar ver di ği ni gös ter mek te dir. Yük sek risk li
has ta lar da per kü tan gi ri şim ter cih se be bi dir. Kil-
 lip sı nıf la ma sı na gö re II. ve II I. sı nıf da ki has ta lar -
la kar di yo je nik şok ta per kü tan gi ri şi min
trom bo li tik te da vi ye üs tün lü ğü gös te ril miş tir.
Ka na ma ris ki trom bo li tik te da vi uy gu la nan has-
 ta lar da da ha faz la dır. Do la yı sıy la ka na ma ris ki -
nin yük sek ol du ğu has ta lar da da per kü tan
gi ri şi min ter cih edil me si uy gun dur. Şe kil 35-12’de
re per füz yon stra te ji si ile il gi li dik ka te alın ma sı
ge re ken fak tör ler özet len miş tir. 

Trom bo li tik Te da vi

Trom büs eri ti ci ilaç la rın uy gu lan ma sı ile mi yo kard
in fark tü sü ne yol açan trom bo tik ko ro ner ok lüz yo -
nun açıl ma sı nı he def le yen te da vi ler fib ri no li tik ve -
ya trom bo li tik te da vi ola rak ad lan dı rı lır. Çok
sa yı da ki ça lış ma STE Mİ has ta la rın da trom bo li tik
te da vi nin mor ta li te ve mor bi di te yi azalt tı ğı nı ve

sol ven tri kül fonk si yon la rı nı ko ru du ğu nu gös ter -
miş tir. Bir me ta-ana liz de trom bo li tik te da vi nin
STE MI has ta la rın da 35 gün lük mor ta li te yi %18 (%
9.6’ya kar şı lık % 11.5) ora nın da azalt tı ğı bil di ril -
mek te dir. Mor ta li te azal ma sı er ken uy gu la ma ile
da ha faz la ST seg ment yük sek li ği, an te ri or mi yo -
kard in fak tü sü ve ye ni sol dal blo ku ge li şen has ta -
lar da çok da ha faz la dır (% 20-25). Söz ko nu su risk
azal ma sı ilk 6 sa at te te da vi edi len 1.000 has ta dan
30’un da; 6-12 sa at ler de te da vi edi len 1000 has ta nın
20’sin de mor ta li te nin ön len me si an la mı na gel mek-
 te dir. Has ta ne ön ce si uy gu la nan trom bo li tik te da -
vi nin mor ta li te yi % 17 ora nın da azalt tı ğı
gös te ril miş tir. Trom bo li tik te da vi nin mor ta li te fay-
 da sı uzun sü re (STE MI ’den en az 10 yıl son ra) de -
vam et mek te dir. Tab lo 35-10’da ACC/AHA
(Ame ri can Col le ge of Car di ology/Ame ri can He art As so-
 ci ati on) te da vi kı la vu zu na gö re trom bo li tik te da vi
in di kas yon la rı gö rül mek te dir.

Trom bo li tik te da vi nin ba şa rı sı trom bo li tik ajan
uy gu lan dık tan 60-90 da ki ka son ra in farkt ar te rin -
de sağ la nan nor mal akım ile (TI MI 3 akım) öl çü lür.
Söz ko nu su açık lık ora nı fib rin-spe si fik ajan lar da
bi raz da ha faz la ol mak üze re % 50-70 ara sın da de-
 ğiş mek te dir. İle ri yaş lar da (>75 yaş) trom bo li tik te-
 da vi nin fay da sı da ha genç po pü las yo na gö re nis bi
ola rak azal mak ta dır. Trom bo li tik te da vi nin baş lı ca
komp li kas yo nu ka na ma dır. En kor ku lan ka na ma
komp li kas yo nu olan in trak ra ni yal he mo ra ji strep to-
 ki naz da da ha az ol mak üze re % 1’e ya kın dır. İn trak-
 ra ni yal ka na ma ris ki nin % 4’ün üze ri ne çık tı ğı
du rum lar da re per füz yon stra te ji si ola rak trom bo li -
tik ye ri ne per kü tan gi ri şim ter cih edil me li dir. İn-
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Şekil 35-12. Re per füz yon te da vi si nin se çi min de ki dik ka te alı na cak te mel hu sus lar

Lab: La bo ra tu ar; İMT: İlk me di kal te mas; PKG: Per kü tan ko ro ner gi ri şim; STE MI: ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü. *: STE Mİ ’de
PKG için “va sıf lı ka te ter la bo ra tu arı ”: ka te te ri zas yon la bo ra tu arı eki bi nin en az 36’sı pri mer PKG ol mak üze re yıl da en az 200 iş -
lem; ope ra tö rün de yıl da 75 ve ya da ha faz la iş lem ger çek leş tir miş ol ma sı. **: Yük sek risk li has ta Kil lip sı nıf la ma sı na gö re II I. sı nıf
ve ya kar di yo je nik şok

Reperfüzyon tedavisi
seçimindeki faktörlerin

belirlenmesi

• STEMI’nin kaçıncı saati?
• Hastanın riski
• Fibrinolitik tedavinin riski
• PKG lab’na nakil zamanı

Fibrinolitik tedavi tercih edilir

• Erken müracaat (ilk 3 saat)
• İnvazif girişim uygun değil

• Vasküler giriş yeri problemi
• Kateter lab yok/uygun değil
• Kateter lab vasıflı değil*

• İnvazif girişim için uzun gecikme süresi
• İMT-balon > 90 dk
• Kapı-balon > 90 dk
• (Kapı-balon)-(kapı-iğne) > 60 dk

PKG tercih edilir

• Geç müracaat (> 3 saat)
• Cerrahi destekli ve vasıflı PKG lab*
• İnvazif girişim için uygun gecikme süresi

• İMT-balon < 90 dk
• Kapı-balon < 90 dk
• (Kapı-balon)-(kapı-iğne) < 60 dk

• Yüksek riskli hasta
• Trombolitik tedavi kontrendikasyonu
• STEMI teşhisi şüpheli



 trak ra ni yal ka na ma ris ki ni tah mi nin de kul la nı lan
mo del ler de ifa de edi len ya şın 65-75’den faz la, ki lo -
nun 65-70’den az ol ma sı, mü ra ca at ta sis to lik ar ter
ba sın cı nın 160-170 mmHg’ nin üze rin de bu lun ma sı,
ka dın cin si yet, es ki in me ve te da vi de do ku plaz mi -
no jen ak ti va tö rü nün kul la nıl ma sı gi bi fak tör ler den
4-5 ta ne si nin bu lun ma sı ha lin de ris kin % 4 ve üze-
 rin de ola ca ğı söy le ne bi lir. Söz ko nu su risk fak tör -
le rin den bi ri nin ol ma sı ve ya hiç ol ma ma sı ha lin de
in trak ra ni yal ka na ma ris ki % 0.7 ci va rın da dır. Ba zı
ça lış ma lar da fib ri no li tik te da vi ile ge nel lik le yaş lı -
lar da (>75 yaş) ve 12 sa at ten son ra ki uy gu la ma lar -
da gö rü len “er ken dö ne m” (ilk 24 sa at) za ra rın da ki
ar tış tan bü yük öl çü de fa tal in trak ra ni yal he mo ra ji,
mi yo kard rüp tü rü ve kar di yo je nik şo kun so rum lu
ol du ğu tah min edil mek te dir. Trom bo li tik te da vi ye
bağ lı in trak ra ni yal ka na ma ya ma ruz ka lan has ta la -

rın üç te iki si kay be di lir. İn trak ran yal he mo ra ji nin
ge liş me si ha lin de mu tad te da vi yön tem le ri ile bir-
 lik te kri yop re si pi tat, ta ze don du rul muş plaz ma,
trom bo sit ve pro ta min de ve ril mel dir. Tab lo 35-
11’de trom bo li tik te da vi nin mut lak ve nis pi kon trin-
 di kas yon la rı gö rül mek te dir.

Trom bo li tik te da vi nin ka na ma ris ki ve ya di ğer
se bep ler le has ta la rın önem li bir kıs mın da (% 35-
40) uy gun ol ma ma sı, ide al ko ro ner ar ter açık lı ğı nı
tem sil eden TI MI 3 akı mın has ta la rın yak la şık ya-
 rı sı ve ya bi raz da ha faz la sın da sağ la na bil me si pri-
 mer PKG’ e gö re de za van taj la rı dır. Bu na kar şı lık,
nis be ten ucuz bir te da vi yön te mi ol ma sı ile ko lay
ve yay gın bir şe kil de uy gu la ma im ka nı trom bo li tik
te da vi nin baş lı ca üs tün ta raf la rı dır. Tab lo 35-12’de
fark lı fib ri no li tik ajan la rın özel lik le ri ve uy gu la ma
şe kil le ri gö rül mek te dir. Han gi fib ri no li tik ila cın

397

Sı nıf I • Bir bi ri ne kom şu en az 2 de ri vas yon da 0.1 mV’ dan faz la ST yük sel me si gös te ren STE Mİ has ta la rın da
her han gi bir kon trin di kas yo nun ol ma ma sı ha lin de semp tom lar dan iti ba ren ilk 12 sa at için de

• Ye ni ge li şen ve ya ye ni ge liş ti ği tah min edi len LBBB’ lu STE Mİ has ta la rın da her han gi bir kon trin di kas yo nun 
ol ma ma sı ha lin de semp tom lar dan iti ba ren ilk 12 sa at için de

• PKG ka pa si te si ol ma yan ve ya 90 dk için de PKG ya pı la bi le cek bir mer ke ze nak lin müm kün ol ma dı ğı
du rum da has ta lar –kon trin di ke ol ma dık ça- ka pı-iğ ne za ma nı nın 30 da ki ka dan az ol ma sı he de fi
çer çe ve sin de müm kün olan en kı sa za man da fib ri no li tik ilaç lar la te da vi edil me li dir.

Sı nıf II a • EK G’ sin de ger çek pos te ri or mi yo kard in fark tü sü bul gu la rı olan STE Mİ has ta la rın da her han gi bir
kon trin di kas yo nun ol ma ma sı ha lin de semp tom lar dan iti ba ren ilk 12 sa at için de

• Bir bi ri ne kom şu en az 2 de ri vas yon da 0.1 mV’ dan faz la ST yük sel me si gös te ren STE Mİ has ta la rın da
her han gi bir kon trin di kas yo nun ol ma ma sı ha lin de is ke mik semp tom la rın de vam et ti ği has ta lar da
semp tom lar dan iti ba ren ilk 12 -24 sa at için de

Sı nıf II I • Fib ri no li tik te da vi STE MI has ta la rın da ilk 24 sa at ten son ra uy gu lan ma ma lı dır.
• Fib ri no li tik te da vi (pos te ri or mi yo kard in fark tü sü şüp he si dı şın da) ST çök me li mi yo kard in fark tü sün de

uy gu lan ma ma lı dır.

LBBB: Sol dal blo ku; PKG: Per kü tan ko ro ner gi ri şim; STE MI: ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü

Tablo 35-10. ACC/AHA ’ya Gö re Trom bo li tik Te da vi İn di kas yon la rı

Mut lak kon trin di kas yon lar Nis bi kon trin di kas yon lar

• Geç miş te in trak ra ni yal ka na ma ge çi ril miş ol ma sı • Kro nik, cid di, iyi kon trol edil me yen hi per tan si yon hi ka ye si
• Bi li nen se reb ral vas kü ler lez yon • Mü ra ca at ta cid di kon trol süz hi per tan si yon 

(ar te ri ove nöz mal for mas yon vs) (SKB>180 mmHg ve ya DKB>110 mmHg)*
• Bi li nen ha bis in trak ra ni yal tö mör ler • Üç ay dan da ha es ki is ke mik in me, de mans ve ya 

(pri mer ve ya me tas ta tik) bi li nen in trak ra ni yal pa to lo ji**
• Son 3 ay da is ke mik in me • Trav ma tik ve uza mış (>10 da ki ka) kar di yo pul mo ner 

(son 3 sa at te is ke mik in me dı şın da) re süs si tas yon 
• Aort dis sek si yo nu şüp he si • Son 3 haf ta da ma jör cer ra hi gi ri şim
• Ak tif ka na ma ve ya ka na ma di ya te zi • Ya kın geç miş te (2-4 haf ta) in ter nal ka na ma

(mens tru as yon dı şın da) • Ba sı ya pı la ma ya cak lo ka li zas yon lar da vas kü ler gi riş ye ri
• Son üç ay da be lir gin ka fa ve ya yüz trav ma sı (bo yun vs)

• Strep to ki na se ve anis trep la se için 5 gün den da ha es ki bir 
geç miş te uy gu la ma ve ya söz ko nu su ajan lar la da ha ön ce 
ger çek le şen al ler jik re ak si yon

• Ha mi le lik
• Ak tif pep tik ül ser
• An ti ko agü lan kul la nı mı (da ha yük sek INR se vi ye siy le da ha 

faz la ka na ma ris ki söz  ko nu su dur)

* Dü şük risk li STE MI ’li has ta lar da mut lak kon trin di kas yon ha li ne ge lir.
** Mut lak kon trin di kas yon lar da bah si ge çen pa to lo ji ler dı şın da.
SKB: Sis to lik kan ba sın cı; DKB: Di yas to lik kan ba sın cı; INR: “In ter na ti onal nor ma li zed ra ti o”

Tablo 35-11. STE MI ’de Trom bo li tik Te da vi nin Kon trin di kas yon la rı (AHA/ACC Kı la vu zu)



kul la nı la ca ğı nı bü yük öl çü de has ta nın kli nik ris ki
(da ha yük sek ris ki olan lar da do ku plaz mi no jen ak-
 ti va tö rü (tPA), in trak ra ni yal ka na ma ris ki (tPA ’da
da ha yük sek risk) ve eko no mik mü la ha za lar (en
ucuz fib ri no li tik ajan olan strep to ki na zin ma li ye ti
tPA’ nın yak la şık beş te bi ri dir) be lir ler. 

STE MI ’li Has ta lar da Ko ro ner An ji yog ra fi
İn di kas yon la rı

Akut mi yo kard in fark tü sü ge çi ren has ta da ko ro -
ner an ji yog ra fi sa de ce pri mer per kü tan ko ro ner
gi ri şim (PKG) ama cıy la ya pıl maz; STE MI ze mi -
nin de ko ro ner an ji yog ra fi pri mer ve ya kur ta rı cı
(“res cu e”) PKG aday la rı nın ya nı sı ra kar di yo je nik
şok tab lo sun da, ven tri kü ler sep tal rüp tür ve ya
cid di mit ral ye ter siz li ği se be biy le cer ra hi ye ve ril -
me si plan la nan has ta lar ile he mo di na mik ve/ve ya
elek trik sel den ge siz lik ve is tik rar sız lı ğın se bat et-
 ti ği has ta lar da da ya pıl ma lı dır (ACC/AHA sı nıf I
in di kas yon). Ko ro ner an ji yog ra fi nin cer ra hi re-
 vas kü la ri zas yon aday la rı nın be lir len me si ve STE-
 MI ’nin ate rosk le roz dı şı et yo lo ji le ri nin ta nın ma sı
gi bi fonk si yon la rı da var dır. Bu nun la bir lik te,
yay gın ko mor bi di te si bu lu nan ve re vas kü la ri zas -
yo nun yük sek risk se be biy le dü şü nül me di ği has-
 ta lar da ko ro ner an ji yog ra fi ya pıl ma ma lı dır.

Pri mer An ji yop las ti/stent İmp lan tas yo nu

Ba lon an ji yop las ti ve/ve ya stent imp lan tas yo nu ile
ger çek leş ti ri len PKG STE MI ’li has ta lar da ko ro ner
per füz yo nu et ki li bir şe kil de tek rar sağ la yan ba şa -
rı lı bir re per füz yon yön te mi dir. STE MI ’de bir re per-
 füz yon stra te ji si ola rak uy gu la nan PKG, “p ri mer
PKG” ola rak ad lan dı rı lır. Trom bo li tik te da vi nin ba-
 şa rı sız ol ma sı ve ya in farkt ar te rin de cid di dar lı ğın
kal ma sı ha lin de ya pı lan iş le me “kur ta rı cı (“res cu e”)

PKG” de ni lir. Bir dö nem uy gu lan mış olan ve fark -
lı bir re per füz yon stra te ji si ola rak an tit rom bo tik/fib -
ri no li tik te da vi (ya rı ve ya tam doz) ile PKG’ in
bir lik te kul la nıl dı ğı “ko lay laş tı rıl mış (“fa ci li ate d”)
PKG”, il gi li ça lış ma la rın olum suz so nuç la rı se be -
biy le ha len terk edil miş tir.

Trom bo li tik te da vi nin ak si ne has ta la rın
önem li ke si mi (>% 90) PKG te da vi si ne uy gun dur
ve pri mer PKG ile söz ko nu su has ta la rın ço ğun da
(% 80-90) TI MI 3 akım sağ la nır. Tek ba şı na ba lon
an ji yop las ti ile % 15 ci va rın da olan tek rar tı kan ma
(“re-occ lu si on”) ris ki stent imp lan tas yo nu ile % 5
ci va rı na in miş tir. Gli kop ro te in IIb/II Ia re sep tör
blo ker le ri nin yay gın kul la nı mı ve özel ka te ter ler -
le uy gu la nan trom büs as pi ras yo nu pri mer PKG’ -
in ba şa rı sı nı ar tır mış ve en önem li ba şa rı sız lık
se be bi olan “no-ref lo w” fe no me ni ni azalt mış tır.

Trom bo li tik te da vi ile pri mer PKG’i kar şı laş tı -
ran kli nik ça lış ma la rın me ta-ana li zin de; pri mer
PKG’ in trom bo li tik te da vi ye gö re (ilk bir ay da) da -
ha dü şük mor ta li te si nin ol du ğu (% 7’ye kar şı lık %
9),  da ha az re-in fark tü sün ger çek leş ti ği (% 3’e kar-
 şı lık % 7) ve da ha az in me komp li kas yo nun mey-
 da na gel di ği (% 1’e kar şı lık % 2; he mo ra jik in me de
% 0.05’e kar şı lık % 1) gö rül müş tür. Ay rı ca ma jör
ka na ma ora nı da trom bo li tik te da vi de pri mer
PKG’ e gö re da ha faz la dır (% 7’ye kar şı lık % 5).
Trom bo li tik ajan ola rak tPA kul la nıl dı ğın da pri-
 mer PKG ve fib ri no liz ara sın da ki mor ta li te far kı
azal mak ta dır (sı ra sıy la % 5.5 ve % 6.7; p=0.08). Bu-
 nun la bir lik te, pri mer PKG’ in ba şa rı sı –t rom bo li -
tik te da vi de ol du ğu gi bi-  er ken mü da ha le ile
ya kın dan il gi li dir. Ka pı-ba lon za ma nı nın ka pı iğ ne
za ma nın dan bir sa at ten da ha faz la ol ma sı ha lin de
pri mer PKG’ in trom bo li tik te da vi ye olan üs tün lü -
ğü or ta dan kalk mak ta dır. İlk iki sa at te trom bo li tik
te da vi uy gu la nan has ta la rın mor ta li te si nin dü şük
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Özel lik ler Strep to ki na se Al tep la se (tpa) Re tep la se (rpa) Te nec tep la se (npa)

Fib rin-spe si fik lik - ++ + +++

Bo lus-uy gu la ma yok yok var var

Al ler jik re ak si yon* var yok yok yok

An ti je nik özel lik** var yok yok yok

90 dk açık lık ora nı (%) 50 75 75 75

TI MI 3 akım (%) 32 54 60 63

Doz-uy gu la ma Bir sa at te Bir bu çuk sa at te 30 dk ara ile her bi ri 30-50 mg (kg’ a gö re
1.5 mil yon üni te mak si mum 100 mg 2 dk da gi de cek doz ayar lan ma lı)#

(kg’ a gö re doz aya rı)& şe kil de 2x10 üni te

*: Da ha ön ce strep to ki naz uy gu lan dı ise, da ha son ra ki ih ti yaç ha lin de strep to ki naz ve ril me me li.
**: An ti je nik özel lik kli nik te ken di ni sık lık la hi po tan si yon ile gös te rir ve strep to ki naz da be lir gin dir.
&: tPA’ nın uy gu la ma şek li: baş lan gıç ta 15 mg bo lus, ta ki ben 30 dk’ da gi de cek şe kil de 0.75 mg/kg (mak si mum 50 mg), ta ki ben 60
dk’ da gi de cek şe kil de 0.5 mg/kg (mak si mum 35 mg); top lam doz 100 mg’ı geç me me li.
#: <60 kg için 30 mg; 60-69 kg için:35 mg; 70-79 kg için 40 mg; 80-89 kg için 45 mg; >90 kg için 50 mg

Tablo 35-12. STE MI Te da vi sin de Kul la nı lan Fib ri no li tik Ajan lar



ol du ğu bi lin mek te dir. Do la yı sıy la, pri mer PKG’ in
trom bo li tik te da vi gi bi yay gın uy gu la ma im ka nı -
nın bu lun ma dı ğı, am bu lans ile na kil sü re le ri nin
ço ğu ke re he def le nen sü re le rin üze rin de ol du ğu
dü şü nül dü ğün de STE MI te da vi sin de trom bo li zin
ha la mer ke zi öne me sa hip ol du ğu gö rül mek te dir. 

Di ğer ta raf tan, pri mer PKG’ in trom bo li tik te-
 da vi ye üs tün lü ğü nün esas iti ba riy le yük sek risk -

li has ta lar da söz ko nu su ol du ğu gö rül mek te dir.
Mi yo kard in fark tü sü nün an te ri or du var da yer al-
 dı ğı has ta lar da pri mer PKG trom bo li tik te da vi ye
üs tün iken, an te ri or lo ka li zas yon dı şın da ki STE-
 MI ’li has ta lar da her iki re per füz yon yön te mi ara-
 sın da fark bu lun ma mış tır. 

Pri mer PKG’ nın uy gu la na bil me si için sa de ce
il gi li ekip ve teç hi za tın bu lun ma sı yet me mek te, ya -
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Sı nıf I 1. Ge nel hu sus lar
a. İlk 12 sa at için de ki STE MI (ger çek pos te ri or MI da hil) has ta la rı
b. MI kli ni ği ile bir lik te ye ni ve ya ye ni far ze di len LBBB
c. Tec rü be li ekip (yıl da >75 PKG) ve la bo ra tu ar (en az 36’sı pri mer PKG ol mak üze re yıl da>200 PKG) ve 

kar di yo vas kü ler cer ra hi ka pa si te si olan mer kez
2. Özel hu sus lar

a. “İlk me di kal te mas-ba lo n” ve ya “ka pı-ba lo n” sü re le ri nin 90 da ki ka dan az ol ma sı
b. Semp to mun ilk 3 saa ti için de baş vu ran has ta lar da 

i. “ka pı-ba lo n”-“ka pı-iğ ne ” < 1sa at ise ge nel lik le pri mer PKG ter cih edi lir.
ii. “ka pı-ba lo n”-“ka pı-iğ ne ” > 1sa at ise ge nel lik le fib ri no li tik te da vi ter cih edi lir.

c. Semp to mun ilk 3 saa tin den son ra baş vu ran has ta lar da ge nel lik le pri mer PCI ter cih edi lir ve müm kün 
olan en kı sa sü re de “İlk me di kal te mas-ba lo n” ve ya “ka pı-ba lo n” sü re le ri nin 90 da ki ka dan az ol ma sı
he de fi çer çe ve sin de ger çek leş ti ri lir.

d. Yet miş beş ya şın al tın da ST-yük sel me li MI ve ya LBBB tab lo sun da ilk 36 sa at için de şok ge li şen MI’ lü
has ta lar da şo kun ilk 18 saa tin de re vas kü la ri zas yo nun müm kün ol du ğu du rum da (kon trin di kas yon,
uy gun suz luk ve ya has ta nın in va zif gi ri şi mi is te me me si gi bi du rum lar söz ko nu su ol ma dık ça) 

e. Cid di kalp ye ter siz li ği ve/ve ya pul mo ner ödem (Kil lip sı nıf II I) has ta la rın da ilk 12 sa at için de “İlk
me di kal te mas-ba lo n” ve ya “ka pı-ba lo n” sü re le ri nin 90 da ki ka dan az ol ma sı çer çe ve sin de müm kün
olan en kı sa za man da 

f. Fib ri no li tik te da vi ye uy gun ol ma yan ve STE MI tab lo su nun ilk 12 saa ti için de olan has ta lar

Sı nıf II a 1. Yet miş beş ya şın üze rin de ST-yük sel me li MI ve ya LBBB tab lo sun da ilk 36 sa at için de şok ge li şen MI’ lü
has ta lar da şo kun ilk 18 saa tin de re vas kü la ri zas yo nun müm kün ol du ğu du rum da (kon trin di kas yon,
uy gun suz luk ve ya has ta nın in va zif gi ri şi mi is te me me si gi bi du rum lar söz ko nu su ol ma dık ça) 

2. Semp to mun ilk 12-24 saa ti için de olan has ta lar da aşa ğı da ki ler den bi ri ve ya faz la sı var sa
a. Cid di kalp ye ter siz li ği
b. He mo di na mik ve ya elek trik sel den ge siz lik
c. İs ke mik semp tom la rın se bat et me si

3. Pri mer re per füz yon te da vi si ola rak fib ri no li tik te da vi uy gu lan mış yük sek risk li* has ta la rın  müm kün olan en 
kı sa za man da PKG im ka nı nın bu lun du ğu mer ke ze nak le dil me le ri ve na kil sı ra sın da ka te te ri zas yo na
ha zır lık ama cıy la an tit rom bo tik ve an ti ko agü lan te da vi nin baş lan ma sı uy gun dur.

4. Pri mer PKG’ de çıp lak stent le re (“ba re me tal sten t”) bir al ter na tif ola rak ilaç kap lı stent le rin kul la nı mı
ma kul dür.

5. Pri mer PKG uy gu la nan has ta lar da as pi ras yon ile trom bek to mi ya pıl ma lı dır.

Sı nıf IIb 1. Trom bo li tik te da vi ye uy gun olan STE MI has ta la rın da yıl da 75’in al tın da iş lem ya pan ope ra tö rün
ger çek leş tir di ği pri mer PCI ’ın fay da sı iyi bir şe kil de or ta ya ko nu la ma ma ış tır

2. Ay nı yer de kalp cer ra hi si nin bu lun ma ma sı ha lin de eğer ge re ğin de ya kın da ki has ta ne ye hız lı trans fer
ve trans fer sı ra sın da uy gun he mo di na mik des tek im ka nı var ise (sı nıf I şart la rı da kar şı lı yor ise) pri mer
PKG ya pı la bi lir

3. Pri mer re per füz yon te da vi si ola rak fib ri no li tik te da vi uy gu lan mış yük sek risk li ol ma yan has ta la rın müm kün 
olan en kı sa za man da PKG im ka nı nın bu lun du ğu mer ke ze nak le dil me le ri ve na kil sı ra sın da
ka te te ri zas yo na ha zır lık ama cıy la an tit rom bo tik ve an ti ko agü lan te da vi nin baş lan ma sı uy gun dur.

4. Pri mer PKG’ de ilaç kap lı stent ler te sir/gü ven lik pro fi li nin üs tün ol du ğu hal ler de (di abe tes mel li tus, uzun
lez yon lar, dar da mar ça pı vs) dü şü nü le bi lir.

Sı nıf III 1. He mo di na mik bo zul ma sı ol ma yan has ta lar da pri mer PKG sı ra sın da in fark tla il gi li ol ma yan ar te re
mü da ha le edil me si

2. STE MI ’nin ilk 12 saa tin den son ra he mo di na mi si ve rit mi sta bil olan asemp to ma tik has ta lar da pri mer
PKG ya pıl ma ma lı

Kı salt ma lar: PKG: Per kü tan ko ro ner gi ri şim, STE MI: ST ele vas yon lu mi yo kard in fark tü sü: MI: Mi yo kard in fark tü sü; LBBB: Komp -
let sol dal blo ku
*: Yük sek risk li has ta: “CA RES in MI ” ça lış ma sı na gö re: yay gın ST yük sek li ği, ye ni sol dal blo ku, es ki MI, 2 ve üze rin de “Kil li p” sı-
 nı fı in fe ri or MI’ lı has ta da sol ven tri kül EF<% 30 ol ma sı, 2 ve ya da ha çok de ri vas yon da 2 ve ya da ha faz la ST yük sel me si gös te -
ren an te ri or MI fak tör le rin den bir ve ya da ha faz la sı nın bu lun ma sı; TRANS FER-MI ça lış ma sı na gö re; 2 an te ri or de ri vas yon da 2 mm
ve ya da ha faz la ST yük sel me si ve ya in fe ri or de ri vas yon lar da en az 1 mm ST yük sel me si ile bir lik te sis to lik ar ter ba sın cı nın 100
mmHg’ nin al tın da, kalp hı zı nın 100/dk’ ın üze rin de, II ve ya da ha faz la Kil lip sı nı fı, an te ri or de ri vas yon lar da 2 mm ve ya da ha faz la
ST çök me si ve ya V4R’ da 1 mm ve ya da ha faz la ST yük sel me si fak tör le rin den en az bi ri nin ol ma sı

Tablo 35-13. Pri mer PKG’ in ACC/AHA ’ya Gö re Uy gu la ma Şart la rı ve İn di kas yon la rı



nı sı ra il gi li mer ke zin bel li se vi ye de tec rü be ve eği-
 ti me sa hip ol ma sı da ön gö rül mek te dir. Tab lo 35-
13’de pri mer PKG’ in ACC/AHA ’ya gö re uy gu la ma
şart la rı ve in di kas yon tav si ye le ri gö rül mek te dir.

Şe kil 35-13’de İs tan bul Tıp Fa kül te si, Kar di -
yo lo ji Ana bi lim Da lı ’n da 2001 yı lın dan be ri ru tin
ola rak uy gu la nan pri mer PKG se ri si nin ilk has ta -
la rın dan bir ör nek gö rül mek te dir. Va ka ör ne ğin -
de de gö rül dü ğü gi bi ilk sa at ler de ger çek leş ti ri len
re per füz yon STE MI ’ün ha sa rı nı mi ni mal se vi ye -
le re in di re bil mek te dir.

ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sün de per-
 kü tan re vas kü la ri zas yon stent ön ce si dö nem de
yıl lar ca ba lon an ji yop las ti ile ger çek leş ti ril miş tir.
Da ha son ra ru tin ola rak kul la nı lan stent le rin ba -
lon an ji yop las ti ye kı yas la he def da mar re vas kü -
la ri zas yo nu nu (ba zı se ri ler de mi yo kard
in fark tü sü nü) azalt tı ğı gös te ril miş, an cak mor ta -
li te oran la rın da her han gi bir iyi leş me gö rül me -
miş tir. STE Mİ ’nin pri mer PKG’ de çıp lak stent ler
ile ilaç kap lı stent le ri (“d rug elu ting sten t”=DES)
kar şı laş tı ran ça lış ma la rın me ta-ana li zin de ise ilaç

kap lı stent le rin res te noz ve he def da mar re vas -
kü la ri zas yon oran la rın da ha fif bir azal ma ya yol
aç tı ğı, bu na mu ka bil mor ta li te de her han gi bir
fark lı lı ğın ol ma dı ğı gö rül müş tür. 

Son yıl lar da özel ka te ter ler le ger çek leş ti ri len
trom büs as pi ras yo nu nun STE MI ’nin er ken dö ne -
min de da ha hız lı ST seg ment dü zel me si, in farkt
ala nın da azal ma, uzun dö nem de ise non fa tal mi-
 yo kard in fark tü sü ve mor ta li te de azal ma ya yol
aç tı ğı gö rül müş tür. Trom büs as pi ras yo nu nun
özel lik le han gi has ta lar da da ha fay da lı ol du ğu na
iliş kin ye ter li ve ri ol ma mak la bir lik te er ken mü ra-
 ca at eden ve trom büs yü kü faz la olan has ta la rın
söz ko nu su te da vi yön te min den da ha faz la ya rar-
 lan ma sı muh te mel gö zük mek te dir.

Trom bo li tik Te da vi Son ra sı Per kü tan
Ko ro ner Gi ri şi mi

Per kü tan ko ro ner gi ri şim akut re per füz yon ama-
 cı nın dı şın da trom bo li tik te da vi uy gu la nan has-
 ta lar da da uy gu la na bil mek te dir. İn fark tü sün
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Şekil 35-13. Pri mer PKG uy gu la nan 49 ya şın da ki er kek has ta nın iş lem ön ce si ve son ra sı EKG ve ko ro ner an ji yog ra fi gö-
 rün tü le ri. A. Kırk do kuz ya şın da ki er kek has ta nın an gi nal semp to mun baş lan gı cın dan 50 da ki ka son ra alı nan 12 de ri vas -
yon lu EK G’ sin de an te ro sep tal (V1-4) de ri vas yon lar da hi pe ra kut T dal ga la rı ile bir lik te be lir gin ST seg ment yük sek li ği
gö rül mek te. B. Acil bi rim de alı nan EK G’ den 20 da ki ka son ra (semp tom baş lan gı cın dan 70 da ki ka son ra) ka te te ri zas yon
la bo ra tu arı na alı nan has ta da sol ön inen (LAD) ar te rin 1. di ya go nal dal dan he men son ra tı ka lı ol du ğu gö rül mek te. C. Di-
 yag nos tik an ji yog ra fi den bir kaç da ki ka son ra di rekt stent imp lan tas yo nu ile LAD ar te rin de TI MI 3 akı mın sağ lan ma sı. D.
Has ta nın iş lem son ra sı ko ro ner yo ğun ba kım üni te si ne ya tı rıl dı ğın da çe ki len EK G’ sin de ilk EK G’ de ki bul gu la rın önem li öl-
 çü de kay bol du ğu sa de ce V2 de ri vas yo nun da r amp li tü dün de ha fif bir azal ma nın ol du ğu gö rül mek te. Söz ko nu su has ta da
zir ve tro po nin T de ğe ri 1.6 ng/ml ola rak be lir len di. Dört gün son ra ki has ta ne çı kı şı ön ce si sol ven tri kül ejek si yon frak si yo -
nu eko kar di yog ra fik ola rak % 58 öl çül dü.



tek rar la ma sı, ob jek tif is ke mi bul gu su söz ko nu su
has ta lar da ki gi ri şim ge rek çe le ri nin baş lı ca la rı dır
(Sı nıf I in di kas yon). He mo di na mik ka rar sız lık ve -
ya kar di yo je nik şo kun ge li şi mi de di ğer in di kas -
yon la rı teş kil eder (Sı nıf I in di kas yon). Sol
ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu (sol ven tri kül
ejek si yon frak si yo nu EF <% 40) ve ya sol ven tri kül
EF >% 40 ol sa da hi akut is ke mi sı ra sın da kalp ye-
 ter siz li ği bul gu la rı nın gö rün dü ğü has ta lar da da
trom bo li tik uy gu lan ma sı nı ta ki be den gün ler de
PKG in di kas yo nu var dır (Sı nıf II a in di kas yon).
An cak tüm bu in di kas yon lar için vaz ge çil mez
şart ko ro ner ana to mi si nin uy gun ol ma sı dır. İl gi -
li ça lış ma lar da yu ka rı da ki ge rek çe ler dı şın da
trom bo li tik te da vi uy gu la nan has ta la ra ru tin ola-
 rak uy gu la nan PKG’ in be lir gin bir fay da sı gös te -
ri le me miş tir. Bu se bep le trom bo li tik ilaç lar la ile
te da vi edi len has ta la rın 24 sa at ten son ra in farkt
ar te ri nin açık an cak be lir gin ola rak dar lık gös ter -
di ği du rum da bu ar te rin PKG ile açıl ma sı ol duk -
ça tar tış ma lı bir in di kas yon ile (Sı nıf IIb) tav si ye
edil mek te, il gi li ar te rin tı ka lı ol du ğu du rum da ise
(cid di is ke mi bul gu su nun ol ma ma sı, has ta nın
asemp to ma tik ol ma sı, bir ve ya iki da mar has ta lı -
ğı ol ma sı şar tı ile) per kü tan mü da ha le kon trin di -
ke (Sı nıf II I) ola rak ka bul edil mek te dir.

Acil Cer ra hi Re per füz yon

Trom bo li tik ve per kü tan re per füz yon te da vi le ri nin
gi de rek ar tan oran lar da kul la nıl ma sı, STE MI ’nin

er ken dö ne min de re vas kü la ri zas yon yön te mi ola-
 rak cer ra hi yön te me mü ra ca atı be lir gin ola rak
azalt mış tır (<% 5). Bu nun la bir lik te, akut dö nem de
cer ra hi re per füz yo nun se çil miş has ta lar da ha la
önem li bir ye ri mev cut tur. Özel lik le sol ven tri kül
sis to lik dis fonk si yo nu ze mi nin de çok da mar has-
 ta lı ğı ve ya sol ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı bu lu nan -
lar, kar di yo je nik şok ta ki ba zı has ta lar ile STE MI ’nin
me ka nik komp li kas yon la rı nın ge liş ti ği has ta lar cer-
 ra hi den be lir gin fay da gö re bi lir. An cak gi ri şi min
mor ta li te ve mor bi di te si nin elek tif gi ri şi me gö re 3-
4 mis li art tı ğı ha tır lan ma lı dır. PA MI (“P ri mary An-
 gi op lasty in Myo car di al In farc ti on”) ça lış ma sı na gö re
ko ro ner ar ter “by-pas s” cer ra hi si nin akut STE MI -
’de aci len ugu lan dı ğın da mor ta li te si % 6.7 iken,
elek tif şart lar da mor ta li te % 2 ci va rın da dır. Kar di -
yo je nik şok ta ki has ta lar da mor ta li te % 30-40 ola rak
bil di ril mek te dir. Tab lo 35-14’de STE Mİ has ta la rın -
da acil cer ra hi re vas kü la ri zas yon in di kas yon la rı gö-
 rül mek te dir.

Re per füz yon Te da vi si nin De ğer len di ril me si

No nin va zif ve in va zif ba zı kri ter ler le far ma ko lo jik
re per füz yo nun ba şa rı sı nı tah min et mek müm kün -
dür. Ön ce le ri TI MI 2 ve ya 3 ko ro ner akım ba şa rı lı
re per füz yo nun baş lı ca gös ter ge si ka bul edi lir ken,
bu gün sa de ce epi kar di al ar ter açık lı ğı nın re per -
füz yon için ye ter siz ol du ğu gös te ril miş tir. TI MI 3
akı ma ve/ve ya ko ro ner ar ter de % 50’nin al tın da
dar lı ğa rağ men ba şa rı lı mi yo kard per füz yo nu nun

401

Sı nıf I • Ko ro ner ana to mi si uy gun has ta lar da ba şa rı sız PKG ile bir lik te se bat eden an gi na ve ya he mo di na mik
bo zul ma

• PKG ve ya fib ri no li tik te da vi ada yı ol ma yan, ko ro ner ana to mi si uy gun olan ve be lir gin bir mi yo kard ala nı 
risk al tın da bu lu nan has ta lar

• Ven tri kü ler sep tal rüp tür ve ya mit ral ka pak ye ter siz li ği nin ta mi ri sı ra sın da CABG
• Yet miş beş ya şın al tın da ST-yük sel me li MI ve ya LBBB tab lo sun da ilk 36 sa at için de şok ge li şen MI’ lü 

has ta lar da şo kun ilk 18 saa tin de re vas kü la ri zas yo nun müm kün ol du ğu, cid di çok da mar has ta lı ğı ve ya sol 
ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı bu lu nan ve ko ro ner ana to mi nin cer ra hi için uy gun ol du ğu du rum
(kon trin di kas yon, uy gun suz luk ve ya has ta nın in va zif gi ri şi mi is te me me si gi bi du rum lar söz ko nu su
ol ma dık ça) 

• Üç da mar has ta lı ğı ve/ve ya sol ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı (dar lık>% 50) ze mi nin de ha ya tı teh dit eden
ven tri kü ler arit mi ler

Sı nıf II a • Fib ri no liz ve ya pri mer PKG’ e aday ol ma yan, ko ro ner ana to mi si uy gun ve özel lik le cid di çok da mar
has ta lı ğı ve ya sol ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı bu lu nan ve STE MI ’nin ilk 6-12 saa tin de ki has ta lar için acil 
CABG pri mer re per füz yon stra te ji si ola rak fay da lı ola bi lir.

• Yet miş beş ya şın üze rin de ST-yük sel me li MI ve ya LBBB tab lo sun da ilk 36 sa at için de şok ge li şen MI’ lü 
has ta lar da şo kun ilk 18 saa tin de re vas kü la ri zas yo nun müm kün ol du ğu, cid di çok da mar has ta lı ğı ve ya sol 
ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı bu lu nan ve ko ro ner ana to mi nin cer ra hi için uy gun ol du ğu du rum
(kon trin di kas yon, uy gun suz luk ve ya has ta nın in va zif gi ri şi mi is te me me si gi bi du rum lar söz ko nu su
ol ma dık ça)

Sı nıf II I • An gi na sı se bat eden, he mo di na mik ola rak sta bil olan ve kü çük bir mi yo kard ala nı nın risk al tın da
bu lun du ğu has ta lar da acil CABG ya pıl ma ma lı

• Ba şa rı lı epi kar di al re per füz yo nun ol du ğu bu na mu ka bil mic ro vas kü ler re per füz yo nun ba şa rı sız kal dı ğı 
has ta lar da acil CABG ya pıl ma ma lı

Kı salt ma lar: PKG: Per kü tan ko ro ner gi ri şim, CABG: Ko ro ner ar ter by-pass greft; MI: Mi yo kard in fark tü sü; STE MI: ST-yük -
sel me li mi yo kard in fark tü sü; LBBB: Komp let sol dal blo ku

Tablo 35-14. ACC/AHA ’ya Gö re STE MI ’de Acil Cer ra hi Re per füz yon İn di kas yon la rı



en önem li pa ra met re si olan olan mik ro vas kü ler
per füz yon ye ter li ol ma ya bi lir. Mi yo kard kon trast
eko kar di yog ra fi, ko ro ner an ji yog ra fi sı ra sın da mi-
 yo kar di yal bo yan ma   (“m yo car di al blus h”) gi bi tek-
 nik ler le ba şa rı lı mi yo kard per füz yo unu nu tah min
et mek müm kün dür. Ba sit ve ko lay lık la uy gu la na -
bi lir bir yön tem ol ma sı se be biy le ST seg ment re zo-
 lüs yo nu ba şa rı lı re per füz yo nu ön gör me de sık ça
kul la nı lır. Re per füz yon dan 60-90 da ki ka son ra %
50’den da ha faz la bir ST seg ment re zo lüs yo nu ge-
 nel lik le mi yo kard per füz yo nun da be lir gin bir dü-
 zel me yi gös te rir. Çe şit li ça lış ma lar da bu tür bir
bul gu nun –ye ter li ST re zo lüs yo nu gös ter me yen le -
re gö re- da ha iyi sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu -
nu, in farkt ala nın da azal ma yı ve da ha iyi bir
prog no za işa ret et ti ği gös te ril miş tir. Gö ğüs ağ rı sı -
nın geç me si, re per füz yon arit mi le ri nin (ak se le re
idi yo ven tri kü ler, idi yo no dal ri tim ler vs) gö rül me -
si, nek roz gös ter ge le ri nin er ken zir ve de ğe ri ne ula-
 şıp er ken den nor mal de ğer le re dön me si gi bi
bul gu lar da ba şa rı lı bir re per füz yo nun di ğer işa-
 ret le ri dir.

STE MI ’nin Akut Dö nem de ki
Far ma ko lo jik Te da vi si

As pi rin: ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü nün
er ken dö ne min de ki as pi rin uy gu la ma sı nın en az
bir fib ri no li tik ajan olan strep to ki naz ka dar fay-
 da lı ol du ğu ve mor ta li te yi tek ba şı na % 23 ora nın -
da azalt tı ğı gös te ril miş tir. As pi rin STE MI ’li
has ta ya müm kün olan en er ken za man da 162 ila
325 mg ara sın da ki bir doz da “çiğ ne ti le re k” ve ril -
me li dir. Oral alı mın be lir gin bu lan tı, kus ma vs ile
müm kün ol ma dı ğı du rum lar da as pi rin sup po su -
tu ar ola rak da uy gu la na bi lir. Ger çek as pi rin hi-
 per sen si vi te si ve ya ma jor gas tro-in tes ti nal
in to le ran sın var lı ğı ha lin de bir ti eno pi ri din tü re -
vi (ter ci han clo pi dog rel) kul la nı la bi lir. As pi ri ne
STE MI ’nin mü te akip gün le rin de sü re siz ola rak
de vam edil me li dir.

Mor fin: Mi yo kard in fark tüs lü has ta nın ağ rı sı için
kul la nı la cak ilaç mor fin sül fat tır. Baş lan gıç ta 2-4
mg IV uy gu la nan mor fin alı nan ce va ba gö re her
5-15 da ki ka da bir 2-8 mg doz lar la ağ rı ra hat la -
yın ca ya ka dar tek rar edi lir. Has ta nın ağ rı sı nın re-
 per füz yon te da vi si ne ce va bı nı gör mek için
mor fin do zu nun dü şük tu tul ma eği li mi ta ma men
yan lış tır. Uy gun doz da mor fin kul la nı la rak ağ rı
ta ma men ge çi ril me li dir. Böy le ce has ta sa de ce ağ -
rı ank si ye te sin den de ğil, ya nı sı ra şid det li ka te -
ko la min de şar jı nın yol aç tı ğı hi per tan si yon,
ta şi kar di gi bi za rar lı et ki ler den de ko run muş
olur. Di ğer ta raf tan ar te ri yel ve ve nöz di la tas yon,
so lu num fre kan sı nın azal ma sı gi bi fay da lı et ki -
ler le mor fin akut ak ci ğer öde mi nin de te mel te-
 da vi le ri ara sın da dır. Mor fi nin yan et ki le ri

ara sın da yer alan aşı rı va gal to nus ar tı şı IV at ro -
pin, bu lan tı, kus ma ise fe no ti ya zin ler le te da vi
edi le bi lir. STE MI ’ın akut dö ne min de ve ya sey ri
sı ra sın da anal je zi ama cıy la (as pi rin dı şın da ki)
nons te ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar ke sin lik le kul-
 la nıl ma ma lı; bu ilaç lar ön ce den kul la nıl mak ta ise-
 ler ke sil me li dir ler. Çün kü söz ko nu su ilaç la rın
re-in fark tüs, hi per tan si yon, kalp ye ter siz li ği, mi-
 yo kard rüp tü rü ve mor ta li te yi ar tır dık la rı gös te -
ril miş tir.

Ok si jen: Ru tin ola rak na zal ok si jen uy gu la ma sı -
nın is ke mik mi yo kard ha sa rı nı azalt tı ğı na da ir sı-
 nır lı ve ri mev cut tur. Bu se bep le tüm has ta la ra ilk
sa at ler de (ilk 6 sa at) tat bik edi le bi lir (Sı nıf II a in-
 di kas yon), an cak ilk 6 sa at ten son ra ru tin ola rak
uy gu la ma tav si ye edil me mek te dir. Çün kü komp-
 li ke ol ma yan has ta lar da aşı rı ok si jen uy gu la ma sı
ba zı za rar lı et ki le re (yay gın va zo kons trik si yon,
kar bon di yok sit re tan si yo nu vs) yol aça bil mek te -
dir. Bu na mu ka bil ok si jen de sa tü ras yo nu nun (O2
sa tü ras yo nu <% 90) söz ko nu su has ta lar da (kalp
ye ter siz li ği, STE MI ’nin me ka nik komp li kas yon -
la rı vs) ge rek ol du ğu sü re ce ok si jen uy gu lan ma -
sı ya pıl ma lı dır (Sı nıf I in di kas yon).

Nit rog li se rin: Nit rat lar ön ve ar ka yü kü (pre lo ad ve
af ter lo ad) azal ta rak, epi kar di al ko ro ner ar ter le ri ve
kol le ta ral da mar la rı ge niş le te rek mi yo kar dın ok si -
jen ih ti yaç ve arz den ge si ni olum lu yön de et ki le yen
ilaç lar dır. STE Mİ ağ rı sı nın ge çi ril me sin de de fay da-
 lı dır lar. Bu na mu ka bil, nit rat kul la nı mı nın mor ta li -
te ye et ki si mi ni mal se vi ye de dir (80 bin ki şi lik
me ta-ana liz de nit rat kul la nan ve kul lan ma yan lar da
mor ta li te oran la rı % 7.7’ye, kar şı lık % 7.4). İs ke mik
ra hat sız lı ğı de vam et mek te olan has ta la ra her 5 da-
 ki ka da bir 0.4 mg nit rog li se rin sub lin gu al yol la top-
 lam en faz la 3 doz ola cak şe kil de uy gu lan dık tan
(Sı nıf I in di kas yon) son ra is ke mik ağ rı nın de va mı,
hi per tan si yo nu kon tro lü, kalp ye ter siz li ği nin te da -
vi si gi bi in di kas yon lar var ise İV nit rog li se rin uy gu-
 la ma sı na ge çi lir. İV uy gu la ma da nit rog li se rin
da ki ka da 5-10 mcg doz la baş la nıp 5-20 mcg/dk ar-
 tış lar la uy gun do za ula şı lır. Uy gun doz nor mo ten -
sif has ta lar da or ta la ma ar ter ba sın cı nı 10 mmHg,
hi per tan sif has ta lar da ise 30 mmHg dü şü re cek doz-
 dur; an cak her ha lu kar da sis to lik ar ter ba sın cı nın 90
mmHg’ nin al tı na ve ya baş lan gıç se vi ye si ne gö re 30
mmHg’ den faz la düş me si ne izin ve ril me me li dir.
Oral ve ya pa ren te ral nit rat te da vi si aşa ğı da ki du-
 rum lar da kon trin di ke dir (Sı nıf II I): sis to lik ar ter ba-
 sın cı nın 90 mmHg’ nin al tın da ol ma sı ve ya ba zal
se vi ye den 30 mmHg ve ya da ha faz la düş me si, cid -
di bra di kar di (< 50/dk), ta şi kar di (>100/dk), sağ ven-
 tri kül in fark tü sü ve ya şüp he si, son 24 sa at te
fos fo di es te raz kul la nı mı (ta da la fil için 48 sa at).

Be ta-blo ker: Be ta-blo ker te da vi nin in fark tüs ala-
 nı nı ve Mİ komp li kas yon la rı nı azalt tı ğı, re-in fark -
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tüs ora nı nı dü şür dü ğü ve fa tal ven tri kü ler ta şi -
arit mi sık lı ğı nı azalt tı ğı gös te ril miş tir. Ön ce le ri
STE MI ge çi ren has ta la rın tü mü ne er ken dö nem -
de tav si ye edi len be ta-blo ker te da vi, non se lek tif
ola rak kul la nıl dık la rı tak dir de za rar lı ola bil dik le -
ri iki bü yük ça lış ma da (COM MIT ve CCS2) gös te-
 ril di ğin den ar tık risk li du rum la rın ol ma dı ğı
has ta lar da öne ril mek te dir. Bu nun la bir lik te, mi-
 yo kard in fark tü sü son ra sı be ta-blo ker te da vi si
kuv vet li bir in di kas yon ola rak var lı ğı nı sür dür -
mek te dir. Tab lo 35-15’de ACC/AHA’ nın 2004 ve
2007 kı la vuz la rı na gö re STE MI ’de be ta-blo ker
kul la nı mı na iliş kin tav si ye le ri gö rül mek te dir.

Be ta-blo ker İV baş la na cak ise alı na cak ar ter ba-
 sın cı ve kalp hı zı ce va bı na gö re me top ro lo lün 5 mg’ -
lık İV doz la rı 5 dk’ da bir top lam 3 de fa tek rar edi lip
ar dın dan 50 mg oral yol la ida me te da vi si ne ge çi lir.
Oral me top ro lol kul la nı mı gün de 2 ila 4 de fa 25-50
mg do zun uy gu lan ma sın dan iba ret tir. Doz her has-
 ta ya gö re ki şi sel leş ti ril me li; akut dö nem den son ra
kalp ye ter siz li ği olan has ta lar da dik kat li bir şe kil de
ted ri ci doz ar tı rı mı ya pıl ma lı dır. Mi yo kard in fark -
tü sü sı ra sın da bir çok be ta-blo ker ila cın (me top ro lol,
ate no lol, car ve di lol, ti mo lol, al pre no lol, prop ra no -
lol) fay da sı gös te ril miş tir. İn tren sek sem pa ti ko mi -
me tik ak ti vi te si bu lu nan be ta-bo ker le rin ko ro ner
ar ter has ta lı ğın da kul la nım la rı na iliş kin ba zı olum-
 suz ve ri ler se be biy le, söz ko nu su ilaç la rın STE MI -
’ün akut ve kro nik dö ne min de kul la nı mı uy gun
de ğil dir. STE MI son ra sı kalp ye ter siz li ği ge li şen
has ta lar da uzun sü re li kul la nı la cak be ta-blo ker ler

me top ro lol, bi sop ro lol ve car ve di lol dür. Ko ka ine
bağ lı ve ya ko ka inin te tik le di ği mi yo kard in fark tü -
sü –ko ro ner ar ter spaz mı nı da ha da ar tır ma ris ki se-
 be biy le- be ta-blo ker kul la nıl ma ma lı dır. 

Re nin-An ji yo ten sin-Al dos te ron İn hi bi tör le ri:
Re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron sis tem (RA AS) in-
 hi bi tör le ri STE MI ’de baş lı ca ye ni den şe kil len me
(“re mo del lin g”)’yi ön le ye rek, kalp ye ter siz li ği ni
azal ta rak ve olum lu he mo di na mik et ki ler oluş tu -
ra rak fay da lı olur lar. An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü
en zim (ACE) in hi bi tör le ri (“an gi oten sin con ver ting
enz yme in hi bi tor s”)’nin akut mi yo kard in fark tü sü
ze mi nin de kul la nı mı na iliş kin ve ri ler baş lı ca iki
fark lı ça lış ma gru bun dan kay nak lan mak ta dır. İlk
grup ta sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu, kalp
ye ter siz li ği bul gu la rı ve ya an te ri or mi yo kard in-
 fark tüs lü has ta lar da mi yo kard inr fak tü sü nün 3 ila
16. gün le ri ara sın da baş la nan ve uzun sü re (1-4 yıl)
kul la nı lan ACE in hi bi tö rü te da vi si nin mor ta li te
ris ki ni be lir gin ola rak azalt tı ğı (% 26) gö rül müş tür.
Di ğer gru bun ça lış ma dü zen le rin de ACE in hi bi tö -
rü tüm has ta la ra mi yo kard in fark tü sü nün ilk 1-3
gü nün de baş lan mak ta ve kı sa sü rey le (4-6 haf ta)
uy gu lan mak ta dır. Son kul la nım şek lin de risk azal-
 ma sı da ha az dır (% 6.7). Ris kin azal ma yıp bi la kis
art tı ğı is tis nai ça lış ma da (CON SEN SUS II) ACE in-
 hi bi tö rü İV ola rak uy gu lan mış tır. Bu se bep le ACE
in hi bi tö rü nün mi yo kard in fark tü sü nün er ken dö-
 ne min de İV kul la nı mı tav si ye edil me mek te dir (Sı -
nıf II I in di kas yon). ACE in hi bi tör le ri nin risk
azal tı cı et ki si baş lı ca kalp ye ter siz li ği ge li şi mi ni
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Sı nıf I • Aşa ğı da ki du rum la rın ol ma dı ğı has ta lar da ilk 24 sa at te oral be ta-blo ker te da vi si baş lan ma lı dır.
- Kalp ye ter siz li ği bul gu la rı
- Dü şük atım hac mi (“o ut pu t”) işa ret le ri
- Kar di yo je nik şok ris ki nin ar tı şı*
- Nis pi be ta-blo ker kon trin di kas yon la rı (kalp hı zı <60/dk, sis to lik ar ter ba sın cı <90 mmHg;

PR ara lı ğı >0.24 sn; 2. ve ya 3. de re ce kalp blo ku, ak tif ast ma bron şi ya le, re ak tif ha va yo lu has ta lı ğı)
• STE MI ’nin ilk 24 saa tin de ki er ken kon trin di kas yon lar be ta-blo ke rin se kon der ön le me te da vi si için tek rar 

göz den ge çi ril me li dir
• Or ta ve ya cid di kalp ye ter siz li ği olan has ta lar se kon der ön le me te da vi si ola rak do zu ted ri cen tit re edil mek 

üze re be ta-blo ker te da vi si al ma lı dır lar.

Sı nıf II a • Aşa ğı da ki du rum la rın ol ma dı ğı hi per tan sif STE MI has ta la rın da be ta-blo ker te da vi si nin er ken dö nem de
IV yol la baş lan abilir.
- Kalp ye ter siz li ği bul gu la rı
- Dü şük atım hac mi (“o ut pu t”) işa ret le ri
- Kar di yo je nik şok ris ki nin ar tı şı*
- Nis pi be ta-blo ker kon trin di kas yon la rı (kalp hı zı <60/dk, sis to lik ar ter ba sın cı <90 mmHg;

PR ara lı ğı >0.24 sn; 2. ve ya 3. de re ce kalp blo ku, ak tif ast ma bron şi ya le, re ak tif ha va yo lu has ta lı ğı) 

Sı nıf II I • Aşa ğı da ki du rum la rın her han gi bi ri nin var lı ğı ha lin de İV be ta-blo ker baş lan ma sı kon trin di ke dir.
- Kalp ye ter siz li ği bul gu la rı
- Dü şük atım hac mi (“o ut pu t”) işa ret le ri
- Kar di yo je nik şok ris ki nin ar tı şı*
- Nis pi be ta-blo ker kon trin di kas yon la rı (kalp hı zı <60/dk, sis to lik ar ter ba sın cı <90 mmHg;

PR ara lı ğı >0.24 sn; 2. ve ya 3. de re ce kalp blo ku, ak tif ast ma bron şi ya le, re ak tif ha va yo lu has ta lı ğı)    

*: Kar di yo je nik şok risk fak tör le ri: Yaş >70, sis to lik ar ter ba sın cı <120 mmHg, sinüs ta şi kar di si >110/dk, bra di kar di <60/dk,
geç mü ra ca at. Kı salt ma lar: STE MI: ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü; IV: İn tra ve nöz

Tablo 35-15. STE MI ’de Be ta-Blo ker Kul la nı mı ile İl gi li Tav si ye ler



azalt ma sın dan kay nak lan mak ta dır. ACE in hi bis -
yo nu nun fay da la rı sı nıf et ki si ola rak ka bul edil-
 mek le bir lik te, il gi li ça lış ma lar da et ki si gös te ril miş
ajan la rın ter ci hi da ha uy gun dur. ACE in hi bi tör le -
ri nin baş lı ca kon trin di kas yon la rı hi po tan si yon, ön-
 ce den bi li nen aşı rı du yar lı lık ve ha mi le lik tir.
Baş lı ca yan et ki le ri hi po tan si yon, ök sü rük ve an ji -
yö dem dir. Hi po tan si yon ge nel lik le doz ayar la ma -
sı ile ön le ne bi lir. An ji yö dem ise ol duk ça sey rek tir.
Do la yı sıy la, ACE in hi bi tör le ri nin kul la nı mı nı sı-
 nır la yan baş lı ca yan et ki inat çı ve non-pro dük tif
ök sü rük tür. 

ACE in hi bi tör le ri ni özel lik le ök sü rük se be biy -
le kul la na ma yan has ta lar da an ji yo ten sin II re sep -
tör blo ker (ARB)’le ri kul la nı la bi lir. Bir ça lış ma da
sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu ve ya kalp ye-
 ter siz li ği olan akut mi yo kard in fark tüs lü has ta lar -
da AR B’ nin (val sar tan) en az ACE-in hi bi tö rü
(kap top ril) ka dar risk azal tı cı et ki si nin ol du ğu gös-
 te ril miş tir.

Sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve kalp ye ter siz -
li ği nin eş lik et ti ği akut mi yo kard in fark tüs lü has-
 ta lar da 16 ay sü re ile kul la nı lan al dos te ron
an ta go nis ti (ep le re non) te da vi si nin –di ğer RA AS
an ta go nis ti te da vi le ri gi bi- mor ta li te yi azalt tı ğı (%
15) gös te ril miş tir. An cak al dos te ron an ta go nis ti
kul la nan has ta la rın % 5.5 ci va rın da ki cid di hi per -
ka le mi ris ki se be biy le ya kın dan ta kip edil me le ri
ge re kir. Özel lik le di ğer RAAS an ta go nist le ri ile
kom bi ne edil dik le rin de hi per ka le mi ris ki nin çok
da ha be lir gin ol du ğu unu tul ma ma lı dır. Bu tür bir
kom bi nas yon ya pı la cak ise po tas yum kay bet ti ren
bir di üre ti ğin te da vi ye ila ve si uy gun ola cak tır.
Tab lo 35-16’da STE MI ’de RA AS in hi bis yo nu ile il-
 gi li tav si ye ler su nul muş tur.

Kal si yum Ka nal Blo ker le ri: Kal si yum ka nal blo-
 ker le ri nin STE MI ’de kul la nı mı na dir ve is tis nai

hal ler dı şın da ol duk ça kı sıt lı dır. Özel lik le kı sa et-
 ki li ni fe di pin ref leks sem pa tik hi pe rak ti vas yon
ya pa rak kö tü leş ti ri ci et ki ye sa hip ol du ğu için
kon trin di ke dir. STE MI ge çir mek te olan has ta lar -
dan sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu ve/ve ya
kon jes tif kalp ye ter siz li ği bu lu nan lar da ve ra pa -
mil ve dil ti azem kon trin di ke dir. Kalp ye ter siz li ği
ve/ve ya sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve ya at ri yo -
ven tri kü ler blok yok ise be ta-blo ker le rin et ki siz
ve ya kon trin di ke ol du ğu du rum lar da de vam et-
 mek te olan is ke mi nin te da vi si, at ri yal flut ter/fib -
ri las yo nun ven tri kül ce va bı nın kon tro lü ama cıy la
ve ra pa mil ve ya dil ti azem kul la nı la bi lir (Sı nıf II a
in di kas yon).

Mag nez yum: Mi yo kard in fark tü sün de mag nez-
yu mun fay da lı ol du ğu na da ir 1991 ön ce si bul gu-
lar da ha son ra ya pı lan çok da ha ge niş
araş tır ma lar da gös te ri le me miş tir. Do la yı sıy la,
STE MI te da vi sin de mag nez yum te da vi si nin ye ri
uza mış QT ze mi nin de olu şan “tor sa des de po in te s”
ti pi ven tri kül ta şi kar di le ri (5 dk’ da gi de cek şe kil -
de 1-2 gm İV bo lus) ve ka nıt lan mış mag nez yum
ek sik lik le ri nin rep las ma nı ile sı nır lı dır.

Gli se mi Kon tro lü: Ya kın za ma na ka dar akut
STE MI ’de sı kı gli se mi kon tro lü ve bu amaç la ya-
 pı lan in sü lin in füz yo nu ke sin in di kas yon (Sı nıf I)
ola rak tav si ye edi lir ken, son yıl lar da ya pı lan ça-
 lış ma lar hem kri tik has ta lar da, hem de kro nik
has ta lık ze mi nin de sı kı glu koz kon tro lü nün fay-
 da lı ol ma dı ğı nı, hat ta za rar lı ola bi le ce ği ni gös ter -
miş tir. Kar di yo vas kü ler olay lar hi perg li se mi
ka dar hi pog li se mi ze mi nin de de art mak ta dır. Bu
se bep le STE Mİ ’de in sü lin te da vi si ile hi pog li se -
mi den ka çı nı la rak ya pı lan da ha ılım lı bir gli se mi
kon tro lü (kan glu koz se vi ye si <180 mg/dl ola cak
şe kil de) bi raz da ha za yıf bir in di kas yon (Sı nıf IIa)

404

Sı nıf I • An te ri or in fark tüs lo ka li zas yo nu, pul mo ner kon jes yon ve ya sol ven tri kül EF <0.40 olan has ta lar da
hi po tan si yon (sis to lik ar ter ba sın cı <100 mmHg ve ya ba zal de ğe rin 30 mmHg al tın da) ol ma dık ça ve ya
bi li nen bir kon trin di kas yon bu lun ma dık ça (ha mi le lik, ACE in hi bi tö rü ne aşı rı du yar lık) ilk 24 sa at te oral
yol la ACE in hi bi tö rü uy gu lan ma lı dır.

• Kli nik ve ya rad yo lo jik kalp ye ter siz li ği işa ret le ri var sa ve ya sol ven tri kül EF <0.40 ise, ACE in hi bi tö rü
kul la na ma yan has ta lar da an ji yo ten sin re sep tör blo ker le ri kul la nı la bi lir. Val sar tan ve can de sar ta nın bu
in di kas yon ile il gi li fay da lı et ki si gös te ril miş tir.

Sı nıf II a • An te ri or in fark tüs lo ka li zas yo nu, pul mo ner kon jes yon ve ya sol ven tri kül EF <0.40 oma yan has ta lar da da 
hi po tan si yon (sis to lik ar ter ba sın cı <100 mmHg ve ya ba zal de ğe rin 30 mmHg al tın da) ol ma dık ça ve ya
bi li nen bir kon trin di kas yon bu lun ma dık ça (ha mi le lik, ACE in hi bi tör le ri ne  aşı rı du yar lık) ilk 24 sa at te oral
yol la uy gu la nan ACE in hi bi tö rü fay da lı ola bi lir; an cak bu in di kas yon ile kul la nı mın fay da sı sol ven tri kül
sis to lik dis fonk si yo nu bu lu nan has ta lar da ki kul la nı ma gö re da ha az dır (te da vi edi len 1000 has ta dan
5’i nin kur ta rıl ma sı)

Sı nıf III • İlk 24 sa at te (hi po tan si yon ris ki se be biy le) in tra ve nöz yol la ACE in hi bi tö rü ne uy gu lan ma sı (ref rak ter
hi per tan si yon muh te mel bir is tis na teş kil ede bi lir)

Kı salt ma lar: ACC/AHA: Ame ri can Col le ge of Car di ology/Ame ri can He art As so ci ati on; RA AS: Re nin an ji yo ten sin al dos te -
ron sis te mi; STE Mİ: ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü, ACE: An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim, EF: Ejek si yon frak si yo nu

Tablo 35-16. ACC/AHA ’ya Gö re STE MI ’de RA AS İn hi bis yo nu nun İn di kas yon la rı



ile tav si ye edil mek te dir. Gli se mi kon tro lün de her
ne ka dar 180 mg/dl’ nin al tı tav si ye edi li yor sa da
ide al gli se mi se vi ye le ri ile il gi li be lir siz lik ha len
de vam et mek te dir.

STE MI ’de An tit rom bo sit ve
An ti ko agü lan Te da vi

An tit rom bo sit Te da vi

As pi rin: Trom bo sit ler plak rüp tü rü ile baş la yıp
kıs men ve ya ta ma men ok lüz yo na gö tü ren trom-
 büs for mas yo nu ile so nuç la nan tüm akut ko ro ner
sen drom la rın pa to ge ne zin de önem li ro le sa hip tir.
As pi rin üze rin de en çok ça lı şı lan do la yı sıy la an-
 tit rom bo sit ajan lar için de ve ri yo ğun lu ğu nun en
faz la ol du ğu an ti-ag re gan ilaç tır. As pi ri nin STE-
 Mİ ’de kul la nı mı na iliş kin çok sa yı da ça lış ma ol-
 ma sı na kar şı lık, bu ko nu da ki en ge niş ve önem li
ça lış ma ISIS-2 ça lış ma sı dır. Bu ça lış ma da as pi rin
STE Mİ ’nin ilk 24 saa tin de uy gu lan dı ğın da mor ta -
li te yi tek ba şı na % 23 azalt mış tır. Mor ta li te azal-
 ma sı –fib ri no li tik te da vi de ki nin ak si ne- as pi ri nin
uy gu lan ma za ma nın dan ba ğım sız ola rak ger çek -
leş mek te, geç dö nem de da hi er ken dö nem de ki ne
ben zer mor ta li te azal ma sı mey da na gel mek te dir.
Ay nı ça lış ma da as pi ri ne strep to ki na zın ila ve si ile
mor ta li te azal ma sı % 42’ye çık mak ta dır. Top lam
190 ci va rın da ça lış ma yı içe ren me ta-ana li zin so-
 nu cu na gö re as pi ri nin STE MI ’nin akut dö ne min -
de, STE Mİ ge çi ren ler de, STE MI ris ki nin yük sek
ol du ğu ki şi ler de kul la nı mı ile ölüm, non fa tal mi-
 yo kard in fark tü sü ve non fa tal in me ris kin de % 22
azal ma sağ lan mak ta dır. As pi rin STE MI ’de re per -
füz yon te da vi sin den ve has ta nın mü ra ca at za ma -
nın dan ba ğım sız ola rak en te rik kap lı ol ma yan
for mu nun 162-325 mg ara sın da de ği şen bir doz -
da çiğ ne til me li ve 75-162 mg ida me do zu ile kul-
 la nı mı na ha yat bo yu de vam edil me li dir. 

Ti eno pi ri din ler: Sik lo ok si je naz sis te mi trom bo sit -
le ri kon trol eden tek sis tem de ğil dir. ADP re sep -
tör le ri nin in hi bis yo nu da trom bo sit le rin
ak ti vas yon ve ag re gas yo nu nu en gel ler. Ti eno pi -
ri din ler (tic lo pi di ne, clo pi dog rel,  pra sug rel) ve ti cag-
 re lor baş lı ca P2Y12 ADP in hi bi tör le ri dir. ADP
in hi bis yo nu ile an tit rom bo sit et ki mey da na ge ti -
ren ilaç la rın STE MI ’de as pi ri ne ila ve edil me si ha-
 lin de ba zı has ta grup la rın da ila ve fay da la rı nın
ol du ğu gös te ril miş tir. Trom bo li tik te da vi uy gu la -
nan 75 ya şın dan genç STE MI has ta la rın da as pi ri -
ne ila ve edi len clo pi dog re lin ölüm, re-in fark tüs,
in me ve açıl mış in farkt ar te ri nin tek rar tı kan ma
ris ki ni azalt tı ğı gös te ril miş tir. Çok da ha bü yük di -
ğer bir ça lış ma da mi yo kard in fark tüs lü has ta lar -
da as pi ri ne ila ve edi len clo pi dog re lin mor ta li te yi
% 7 azalt tı ğı gö rül müş tür. Söz ko nu su ça lış ma -
lar da kom bi ne an tit rom bo sit te da vi ile cid di ka-
 na ma ris kin de be lir gin bir ar tış bil di ril me miş tir.

STE MI ze mi nin de pri mer ve ya geç dö nem de PKG
uy gu la nan has ta lar da da ha ye ni ve güç lü ADP in-
 hi bi tör le ri olan pra sug rel ve ti cag re lo run clo pi -
dog re le gö re da ha fay da lı ol du ğu gös te ril miş tir.
Pra sug re lin clo pi dog re le üs tün lü ğü baş lı ca non-
 fa tal mi yo kard in fark tüs lü nün ve stent trom bo -
zu nun azal ma sı ile il gi li dir. Bu na mu ka bil cid di
ka na ma ora nı pra sug rel kul la nan lar da be lir gin
ola rak faz la bu lun muş tur. Da ha ön ce in me ve ya
ge çi ci is ke mik atak ge çi ren ler de pra sug rel ile il-
 gi li net kli nik so nuç za rar le hi ne dir; 75 ya şın üze-
 rin de ve 60 kg’ ın al tın da olan lar da ise kli nik fay da
söz ko nu su de ğil dir.

Gli kop ro te in IIb/II Ia re sep tör an ta go nist le ri: Gli-
 kop ro te in IIb/II Ia (Gp IIb/II Ia) re sep tö rü nün trom-
 bo sit ak ti vas yo nun or tak son yo lu ol du ğu
dü şü nül mek te dir. Gp IIb/II Ia re sep tör an ta go -
nistle ri nin akut ko ro ner sen drom da özel lik le PKG
uy gu la na cak has ta lar da fay da lı ol duk la rı gös te ril -
miş tir. STE MI ze mi nin de ise ön ce le ri müm kün olan
en er ken dö nem de PKG uy gu la na cak has ta la rın ta-
 ma mı na uy gu lan ma la rı tav si ye edi lir ken, -son ve-
 ri le rin ışı ğın da- er ken kul la nı mın uy gun ol ma dı ğı,
ru tin kul la nım dan el de edi le cek fay da nın ise be lir -
siz ol du ğu ifa de edil mek te dir. Ha len bu ilaç la rın
sa de ce pri mer PKG sı ra sın da ve se çil miş has ta lar -
da uy gu lan ma la rı öne ril mek te dir. Gp IIb/II Ia re sep-
 tör an ta go nist le ri nin özel lik le trom büs yü kü faz la
olan ve ti eno pi ri din yük le me do zu nun uy gu lan -
ma dı ğı has ta lar da fay da lı ol ma sı muh te mel dir. Ko-
 nuy la il gi li ça lış ma lar kul la nım da olan her üç
GpI Ib/II Ia re sep tör an ta go nis ti nin de (ab ci xi mab, ep-
 ti fi ba ti de, ti ro fi ban) ben zer et ki gü cü ne sa hip ol du -
ğu nu gös ter miş tir. 

An tit rom bo sit ilaç la rın kul la nı mı na iliş kin
ACC/AHA tav si ye le ri top lu ola rak Tab lo 35-17’de
gö rül mek te dir.

An ti ko agü lan Te da vi

Di ğer akut ko ro ner sen drom lar da ol du ğu gi bi
STE MI pa to ge ne zin de de trom bi nin mer ke zi ro lü
se be biy le an ti ko agü las yon STE MI ’de ki te mel te-
 da vi ler ara sın da dır. An ti ko agü lan te da vi nin baş-
 lı ca fay da la rı in farkt ar te ri nin açık lı ğı nın te mi ni
ve ida me si nin ya nı sı ra, de rin ven trom bo zu, pul-
 mo ner em bo li, se reb ral em bo li ve ven tri kü ler
trom büs olu şu mu nun en gel len me si dir. 

Trom bo li tik te da vi ön ce si kli nik ça lış ma lar da
İV un frak si yo ne he pa rin (UFH; “un frac ti ona ted he-
 pa ri n”) kul la nı mı ile söz ko nu su fay da lar çok da -
ha be lir gin iken, fib ri no li tik ve as pi rin ile
re per füz yo nun sağ lan dı ğı ça lış ma lar da he pa ri nin
olum lu et ki le ri iza fi ola rak azal mış tır (tek ba şı na
as pi ri ne kı yas la her 1000 has ta da 5 da ha az ölüm,
3 da ha az re-in fark tüs, 3 da ha faz la ma jör ka na -
ma). He pa ri nin fib rin-spe si fik bir fib ri no li tik ajan -
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As pi rin

Sı nıf I • STE MI ’nin ilk 24 saa ti için de en te rik kap lı ol ma yan 162-325 mg doz da as pi rin çiğ ne til me li ve gün de oral
75-162 mg doz ile sü re siz ola rak kul la nıl ma lı

• Aşı rı du yar lık ve ya cid di gas tro-in tes ti nal in to le rans se be biy le as pi rin kul la na ma yan lar da bir ti eno pi ri din 
(ter ci han clo pi dog rel) kul la nıl ma lı

Ti eno pi ri din ler (Clopidogrel, Prasugrel)

Sı nıf I • STE MI ’li has ta lar da –fib ri no li tik ile re per füz yon te da vi si uy gu la ma sın dan ba ğım sız ola rak- gün de oral
75 mg clo pi dog rel as pi ri ne ila ve edil me li; clo pi dog rel te da vi si en az 14 gün de vam et me li

• Ti eno pi ri din kul la nan has ta lar da CABG ope ras yo nu plan la nı yor sa ve 5-7 gün ge cik me si müm kün ise
clo pi dog rel ope ras yon dan 5 gün ön ce, pra sug rel ise 7 gün ön ce ke sil me li dir (re vas kü la ri zas yo nun
aci li ye ti, ka na ma ris kin den faz la ise cer ra hi müdahale ti eno pi ri din al tın da ya pı la bi lir.)

• PKG plan la nan STE MI has ta la rın da clo pi dog re lin yük le me do zu için aşa ğı da ki uy gu la ma lar dan bi ri
ter cih edil me li;
- Pri mer ve ya pri mer ol ma yan PKG’ dan ön ce müm kün olan en er ken dö nem de ve ya iş lem sı ra sın da

en az 300-600 mg clo pi dog rel*
- Pri mer PKG ön ce sin de/sı ra sın da müm kün olan en er ken dö nem de 60 mg pra sug rel
- Pri mer ol ma yan PKG uy gu la na cak STE MI has ta la rın da aşa ğı da ki re jim ler den bi ri ter cih edi lir;

• Fib ri no li tik te da vi uy gu la nan ve clo pi dog rel ve ri len has ta lar da uzun sü re li te da vi ye clo pi dog rel ile
de vam edi lir

• Ti eno pi ri din ve ril mek si zin fib ri no li tik te da vi uy gu la nan has ta lar da 300-600 mg clo pi dog rel
yük le me do zu ve ri lir.**

• Fib ri no li tik te da vi uy gu lan ma yan has ta lar da ya yük le me do zu ola rak 300-600 mg clo pi dog rel ve ri lir, 
ya da –ko ro ner ana to mi bi li ni yor ve PKG plan la nı yor ise- PKG’ den son ra ki 1 sat ten da ha geç
ol ma mak kay dı ile he men 60 mg’ lık pra sug rel yük le me do zu uy gu la nır.

• Ti eno pi ri din te da vi si nin sü re si aşa ğı da ki gi bi ol ma lı dır.
- Akut ko ro ner sen drom sı ra sın da bir stent (BMS ve ya DES) imp lan te edi len has ta la ra en az 12 ay

sü re ile gün de 75 mg clo pi dog rel ve ya 10 mg pra sug rel ve ri lir.
- Ka na ma se be biy le olu şa cak mor bi di te ris ki, ti eno pi ri din te da vi ile ön gö rü len fay da yı aşı yor ise

ti eno pi ri di nin da ha er ken ke sil me si dü şü nü le bi lir.

Sı nıf IIb • DES imp lan tas yo nu ya pı lan has ta lar da clo pi dog rel ve ya pra sug re le 15 ay dan son ra da de vam edil me si
dü şü nü le bi lir.

Gli kop ro te in IIb/II Ia re sep tör an ta go nist le ri (Abciximab, Eptifibatide, Tirofiban)

Sı nıf II a • Pri mer PKG sı ra sın da se çil miş STE MI has ta la rın da gli kop ro te in IIb/II Ia re sep tör an ta go nist le rin den bi ri ne 
baş lan ma lı dır. #

Sı nıf IIb • Gli kop ro te in IIb/II Ia re sep tör an ta go nist le ri nin STE MI has ta la rın da ka te te ri zas yon la bo ra tu arı ön ce si
dö nem de ön far ma ko lo jik ha zır lı ğın bir un su ru ola rak fay da sı be lir siz dir.

*: Clo pi dog re lin PKG ön ce si/sı ra sın da ki op ti mal yük sel me do zu be lir siz dir.
**: Fib ri no li tik te da vi son ra sı clo pi dog rel do zu: fib ri no li tik te da vi uy gu lan mış ve 24 sa at için de PKG’ e gön de ri len has ta lar da 300
mg; fib rin-spe si fik fib ri no li tik te da vi uy gu lan mış ve 24 sa at ten da ha uzun bir sü re son ra PKG uy gu la na cak has ta la ra 300-600 mg;
fib rin-spe si fik ol ma yan fib ri no li tik uy gu lan mış ve 24-48 sa at için de PKG ya pı la cak has ta la ra ra 300 mg, fib rin-spe si fik ol ma yan fib-
 ri no li tik uy gu lan mış ve 48 sa at ten da ha uzun bir sü re son ra PKG ya pı la cak has ta la ra ra 300-600 mg.
&: 60 kg’ nun al tın da ki has ta lar da ka na ma ris ki art tı ğı için her ne ka dar et ki si ve gü ve ni lir li ği ka nıt lan ma mış ise de gün lük do zun 5
mg’ a dü şü rül me si dü şü nül me li (FDA tav si ye si); 75 ya şın üze rin de ki has ta lar da pra sug rel fa tal ka na ma ris ki se be biy le ge nel lik le
tav si ye edil mez; ak tif pa to lo jik ka na ma sı, ge çi ril miş in me ve ya ge çi ci is ke mik atak hi ka ye si olan lar da pra sug rel kul la nıl ma ma lı.
#: Ab ci xi mab: yük le me do zu 0.25 mg/kg İV bo lus, ida me do zu 0,125 mcg/kg/dk (mak si mum 10 mcg/dk) 12 saa te ka dar per füz -
yon; Ep ti fi ba ti de: yük le me do zu 180 mcg/kg İV bo lus, 10 dk son ra ay nı doz İV bo lus; ida me do zu ilk bo lus tan iti ba ren baş la mak
üze re 2 mcg/kg/dk; 12-18 sa at per füz yon (krea tin kli ren si 50 ml/dk’ nın al tın da olan has ta lar da per füz yon hı zı % 50 azal tı lır). Ti ro -
fi ban: Yük le me do zu 25 mcg/kg İV bo lus, ida me do zu 0.1 mcg/kg/dk İV per füz yon; 18 saa te ka dar per füz yon per füz yon (krea tin
kli ren si 50 ml/dk’ nın al tın da olan has ta lar da per füz yon hı zı % 50 azal tı lır)

Kı salt ma lar: PKG: Per kü tan ko ro ner gi ri şim; STE MI: ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü,  BMS: “Ba re me tal sten t”; çıp lak me tal
stent; DES: “D rug elu ting sten t”; ilaç kap lı stent

Tablo 35-17. An ti-trom bo sit İlaç la rın STE MI ’de Kul la nı mı na İliş kin ACC/AHA Tav si ye le ri

la bir lik te kul la nıl dı ğın da fay da sı be lir siz dir.
UFH’ nın baş lı ca de za van ta jı an ti ko agü lan et ki nin
mo ni tö ri zas yo nu için de vam lı ak ti ve trom bop -
las tin za ma nı (aPTT)’nın ta kip edil me ge rek li li ği -
dir. UFH te da vi si sı ra sın da aPT T’ nin kon trol
de ğe ri nin 1.5-2 mis li ara sın da ol ma sı he def le nir.
Ya kın ta ki be rağ men ba zı has ta lar da uy gun an ti -
ko agü las yon et ki si güç lük le te min edi lir. Özel lik -

le uzun kul la nım da da ha be lir gin olan im mün
trom bo pe ni has ta la rın % 2-3’de gö rü lür. En önem -
li yan et ki cid di ka na ma lar ve % 1’in bi raz al tın da
bir sık lık la gö rü len in trak ra ni yal he mo ra ji dir. Söz
ko nu su mah zur la rı aş mak mak sa dıy la kul la nı ma
su nu lan di rekt trom bin in hi bi tör le rin den hi ru din
ve bi va li ru di nin mi yo kard in fark tü sü tek ra rı nı UF -
H’ ya gö re be lir gin ola rak azalt tı ğı, an cak mor ta -



li te yi de ğiş tir me dik le ri gö rül müş tür. An cak bu
fay da ma jör ka na ma ora nın da be lir gin bir ar tış
pa ha sı na ger çek leş miş tir. Pri mer PKG sı ra sın da
kı sa sü re li bi va lu ri din kul la nı mı, UFH+Gli kop ro -
te in IIb/III a re sep tör blo ke ri te da vi si ne gö re ka-
 na ma ora nı nı ve mor ta li te yi azalt mak ta, fa kat
er ken dö nem de ki akut stent trom bo zu nu be lir gin
ola rak ar tır mak ta dır. 

Dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin ler (LMWH;
“low mo le cu ler we ight he pa ri n”) nis be ten sta bil ve
ön gö rü len an ti ko agü lan et ki le ri, (UF H’ dan fark lı
ola rak) fak tör X’ a, fak tör II’ den da ha faz la et ki et-
 me si gi bi üs tün lük le ri ile akut ko ro ner sen drom -
lar da git tik çe ar tan sık lık la kul la nıl mak ta dır.
LMWH’ le ri UFH ile kar şı laş tı ran ça lış ma lar da in-
 fark tüs le iliş ki li ar te rin er ken (60-90 dk) re per -
füz yo nu ba kı mın dan iki grup ara sın da fark
bu lun ma mış, bu na mu ka bil re-in fark tüs, in farkt
ar te ri nin tek rar tı kan ma sı ve is ke mik olay la rın
LMWH’ de da ha az ol du ğu gö rül müş tür. Bu ça-
 lış ma lar da kul la nı lan baş lı ca LMWH eno xa pa -
rin’dir. Spe si fik fak tör Xa an ta go nis ti olan
fon da pa ri nu x’ un en az UFH ka dar et ki li ol du ğu
gö rül müş tür; an cak il gi li ajan PKG uy gu la nan
has ta lar da ye te ri ka dar an ti ko agü las yon sağ la ya -
ma mak ta dır. Tab lo 35-18’de an ti ko agü lan te da vi
ile il gi li ulus la ra ra sı kı la vuz tav si ye le ri gö rül -
mek te dir. 

STE Mİ ’li Has ta nın Ko ro ner Yo ğun Ba kım
Üni te sin de Ta ki bi ve Te mel Pren sip ler

Ko ro ner yo ğun ba kım üni te le ri (KYBÜ) STE MI ’li
has ta la rın ka bul edi le rek ta kip ve te da vi le ri nin
ya pıl dı ğı ilk bi rim dir. STE MI ’den ölüm le rin ço-
 ğu nun ge nel lik le ilk sa at ler de elek trik sel ka rar-
sız lık se be biy le olu şan fa tal ven tri kü ler
arit mi ler den kay nak lan dı ğı nın an la şıl ma sı üze ri -
ne te sis edi len ko ro ner yo ğun ba kım üni te le ri mi-
 yo kard in fark tüs lü has ta lar da mor ta li te yi be lir gin
ola rak azalt mış lar dır. Do la yı sıy la, KYBÜ ’nin te -
mel fonk si yo nu de vam lı ritm mo ni tö ri zas yo nu
ya pı lan has ta lar da fa tal arit mi le re he men mü da -
ha le im ka nı nın sağ lan mış ol ma sı dır. KYBÜ ’de fa -
tal arit mi ler dı şın da STE Mİ ’nin di ğer ritm ve ile ti
komp li kas yon la rı ile he mo di na mik so nuç la rı da
ta kip edi lir. Has ta la rın ço ğun da no nin va zif ar ter
ba sın cı ta ki bi ye ter li olur iken, cid di sol ven tri kül
ye ter siz li ği ve/ve ya dü şük de bi si olan ve ya inot-
 ro pik des te ğe ih ti yaç du yan has ta lar da in va zif he-
 mo di na mik mo ni tö ri zas yon ya pı lır. Has ta nın
KYBÜ ’de ne ka dar sü re ile ka la ca ğı komp li kas -
yon ge li şi mi ve sta bi li te ile il gi li dir. Her han gi bir
komp li kas yo nun (kalp ye ter siz li ği, is ke mi, pe ri -
kar dit, cid di ritm ve ile ti bo zuk lu ğu vs) ge liş me -
di ği he mo di na mik ola rak sta bil sey re den dü şük
risk li has ta lar bir ila üç gün için de ko ro ner
KYBÜ’den çı kar tı la bi lir. 

Ko ro ner yo ğun ba kım üni te sin de STE MI ’li
has ta nın ta ki bin de ba zı te mel pren sip ler söz ko-
 nu su dur. Has ta nın akut dö nem de fi zik sel ve
emos yo nel ak ti vi te si nin as ga ri se vi ye de tu tul ma -
sı esas dır. Bu nun için has ta mut lak ya tak is ti ra -
ha ti ne alı nır. Her han gi bir komp li kas yon ge li şi mi
ve ya he mo di na mik bo zul ma yok sa (ye mek ve tu-
 va let ih ti yaç la rı nın ya tak ta kar şı lan dı ğı) mut lak
ya tak is ti ra ha ti nin 12 ila 24 sa at ile sı nır lan dı rıl -
ma sı uy gun dur. Da ha son ra ayak la rı ya ta ğın dan
sar kıt mak, san dal ye ye otur mak ve ya tak çev re si -
ni adım la mak gi bi ha fif efor la ra izin ve ri lir. Has-
 ta nın ka bız lı ğı ve ıkın ma sı nın en gel len me si için
de fe kas yo nu ko lay laş tı ra cak ilaç la rın ru tin ola rak
uy gu lan ma sı uy gun dur. Ank si ye te nin azal tıl ma -
sı ve se das yo nun sağ lan ma sı için kı sa et ki li ben-
 zo di aze pam gru bu ilaç lar dan ya rar la nı lır.
Mi yo kard in fark tü sü nün hem ken di kli nik tab lo -
su, hem de opi um tü rev le ri gi bi ilaç la rın yan et ki-
 le ri se be biy le ilk sa at ler de bu lan tı ve kus ma sık ça
gö rü lür. Do la yı sıy la, has ta is tik rar lı bir kli nik tab-
 lo ya ula şın ca ya ka dar as pi ras yon ris ki ni azalt mak
için ilk 4-8 sa at ağız dan her han gi bir yi ye cek ve-
 ril mez ve ya sa de ce kon trol lü bir şe kil de sı vı içe-
 cek le re mü sa ade edi lir. Da ha son ra to tal ka lo ri nin
yak la şık ya rı sı nın kar bon hid rat lar dan, % 25-30’u -
nun yağ (doy ma mış ve ya mo no an sa tü re) ve ka-
 la nı nın pro te in den oluş tu ğu; po tas yum ve
mag nez yum gi bi elek tro lit ler den zen gin, fa kat
tuz (NaCl) ora nı nın dü şük (2 g/24 sa at) ol du ğu
sin di ri mi ko lay bir di yet le de vam edi lir. 

Ko ro ner yo ğun ba kım üni te sin de her han gi bir
cid di komp li kas yon ge liş me di ği tak dir de dü şük
risk li has ta la rın ilk 1-2 gün den son ra ara yo ğun
ba kım üni te le si (“in ter me di ate co ro nary ca re
unit)’ne çı kar tıl ma la rı uy gun dur. Bu bö lüm de
has ta la rın mo bi li zas yo nu ka de me li ola rak ar tı rı -
lır; fi zi ki ve psi şik re ha bi li tas yon prog ra mı baş la -
tı lır; mü te akip te da vi ve ta kip prog ra mı be lir le nir.
STE MI ge çi ren has ta nın has ta ne den çı kış ön ce si
risk sı nıf la ma sı no nin va zif yön tem ler le (eko kar -
di yog ra fi, ge re ki yor sa semp tom sı nır lı efor tes ti
vs) mut la ka ger çek leş ti ril me li dir. Re per füz yon te-
 da vi si nin kıs men ve ya ta ma men ba şa rı lı ol du ğu,
sol ven tri kül fonk si yon la rı nın önem li öl çü de ko-
 run du ğu, kalp ye ter siz li ği ya da cid di ta şi arit mi
ve/ve ya ile ti komp li kas yon la rı ge liş me yen has ta -
lar dü şük risk li dir ve has ta ne ya tış la rın dan iti ba -
ren 3-5 gün için de has ta ne den çı kar tı la bi lir ler 

SSTTEE  MMİİ  ’’nniinn  KKoommpp  llii  kkaass  yyoonn  llaa  rrıı  vvee  TTee  ddaa  vvii  ssii

Arit mi ler

Me ka niz ma: Mi yo kard in fark tü sü ze mi nin de
mey da na ge len arit mi le rin baş lı ca me ka niz ma sı
akut is ke mi ile mey da na ge len elek tro fiz yo lo jik
he te ro je ni te (“e lec tri cal ins ta bi lit y”) ve bu pa to lo ji
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ze mi nin de mey da na ge len re en tri (“re-ent ry”)’dir.
Ven tri kü ler ve at ri yal er ken vu ru lar, ven tri kü ler
ta şi kar di, ven tri kü ler fib ri las yon ve ak se le re idi-
 yo ven tri kü ler/idi yo no dal ta şi kar di elek trik sel ka-
 rar sız lık se be biy le mey da na ge len baş lı ca
arit mi ler dir. Ba şa rı lı re per füz yon ger çek leş ti ğin -
de yu ka rı da ki arit mi le rin önem li bir kıs mı gö rü -
le bi lir. Re per füz yon arit mi le ri nin muh te mel
se be bi in farkt ar te ri nin açıl ma sıy la bir lik te is ke -
mik ala nın yo ğun bir şe kil de tok sik me ta bo lik
mad de ler le ba zı elek tro lit le rin elek tro fiz yo lo jik

et ki le ri ne ma ruz kal ma sı dır. Di ğer yan dan, özel-
 lik le uzun sü re li si nüs ta şi kar di si ve at ri yal arit-
 mi ler (at ri yal fib ri las yon/flut ter) ge nel lik le kalp
ye ter siz li ği ve/ve ya dü şük de bi nin bir komp li -
kas yo nu ola rak or ta ya çı kar. Bra di arit mi ler ge nel-
 lik le in fe ri or ve kom şu böl ge le rin in fark tü sü
ze mi nin de gö rü lür. Bra di arit mi le rin baş lı ca se be -
bi kal bin alt yü zün de ki va gal in ner vas yo nun et ki-
 len me si ile va gal ak ti vi te ar tı şı ve/ve ya ile ti
sis te mi is ke mi si dir. Si nüs dü ğü mü nün ar te ri ge-
 nel lik le sağ ko ro ner ar ter den (ba zen ay rı bir os ti -
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Sı nıf I • Fib ri no li tik ler le re per füz yon te da vi si ya pı lan has ta la ra en az 48 sa at ter ci han has ta ne ya tış sü re sin ce
(8 gü ne ka dar) an ti ko agü lan te da vi uy gu lan ma lı dır (48 sa att ten son ra he pa rin uy gu la na cak sa
trom bo pe ni ris ki se be biy le UFH dı şın da bir an ti ko agü lan se çil me li)
Et kin li ği gös te ril miş an ti ko agü lan re jim le ri şun lar dır :
- UFH baş lan gıç ta 60 U/kg İV bo lu su (mak si mum 4000 U) ta ki ben 12 U/kg/sa at (mak si mum 1000

U/sa at) baş lan gıç do zu ile per füz yo na baş la nır; per füz yon do zu aPTT kon tro lün 1.5-2 mis li ola cak
şe kil de (yak la şık 50-70 sa ni ye) ayar lan ma lı dır. (mev cut ve ri ler an ti ko agü las yo na de vam in di kas yo nu 
yok ise UF H’ in 48 sa at ten da ha faz la uza mış in füz yon la rı nın fay da sı nı gös ter me mek te dir. Uza mış UFH 
in füz yon la rı trom bo pe ni ris ki ni ar tı rır.)

- Eno xo pa rin; (se rum kre ati ni ni er kek ler de 2.5 mg/dl’ den, ka dın lar da 2.0 mg/dl’ den az ise) ya şı 75’in
al tın da olan has ta lar da 30 mg İV bo lus dan 15 da ki ka son ra baş la mak üze re her 12 sa at te bir
sub kü tan 1 mg/kg do zu ile de vam edi lir; ya şı 75 ve ya üze rin de olan İV bo lus doz uy gu lan maz; doz 12 
sa at te sub kü tan bir 0,75 mg/kg’ a in di ri lir. Yaş kaç olur sa ol sun kre ati nin kli ren si* 30 ml’ nin al tın da ise, 
sub kü tan ola rak 24 sa at te bir 1 mg/kg uy gu la nır. Eno xa pa ri ne ida me do zun da has ta ne ya tış sü re si 
için de (8 gü ne ka dar) de vam edil me li dir. 

- Fon da pa ri nux (se rum kre ati nin 3 mg/dl’ nin al tın da olan lar da) baş lan gıç do zu 2.5 mg İV, da ha son ra 
sub kü tan ola rak gün de bir de fa 2.5 mg/gün). Fon da pa ri nu x’ a ida me do zun da has ta ne ya tış sü re si
için de (8 gü ne ka dar) de vam edil me li dir. 

• Pri mer PKG uy gu la na cak as pi rin ve ti eno pi ri din ve ril miş has ta lar da STE Mİ has ta la rın da aşa ğı da ki
des tek le yi ci an ti ko agü lan re jim le rin den bi ri uy gu lan ma lı dır: 
- UFH te da vi si al tın da ki has ta lar da te ra pö tik ak ti ve pıh tı laş ma za ma nı (ACT)’na ulaş mak için

–g li kop ro te in IIb/II Ia re sep tör an ta go nis ti kul la nı mı da dik ka te alı na rak- ila ve bo lus in jek si yon la rı
ya pıl ma lı dır**.

- Ön ce den UFH kul la nan ve ya kul lan ma yan has ta lar da bi va lu ri din pri mer PKG için fay da lı bir
des tek le yi ci ted bir dir (UFH+GPI Ib/II Ia’ ya al ter na tif ola rak) &.

- Eno xa pa rin kul la nan has ta lar da son sub kü tan doz 8 sa at için de ya pıl mış ise ila ve bir do za ge rek
yok tur; Son süb kü tan doz 8-12 sa at için de ya pıl mış ise 0,3 mg/kg eno xa pa rin İV ola rak uy gu la nır.

- Fon da pa ri nux kul la nan has ta lar da an ti-fak tör II a ak ti vi te si olan di ğer bir İV an ti ko agü lan da
–g li kop ro te in IIb/II Ia re sep tör an ta go nis ti kul la nı mı da dik ka te alı na rak- fon da pa ri nux ile bir lik te
kul la nıl ma lı dır.

Sı nıf II a • Re per füz yon te da vi si uy gu lan ma yan STE Mİ ’li has ta la ra has ta ne ya tı şı sü re sin ce (8 gü ne ka dar) UFH
dı şın da an ti ko agü lan te da vi uy gu lan ma lı dır. Uy gun stra te ji ler (fib ri no li tik te da vi ile bir lik te ve ril dik le rin de 
uy gu la nan doz lar da) ola rak LMWH’ ler ve ya fon da pa ri nux kul la nı la bi lir.

• Pri mer PKG uy gu la na cak yük sek ka na ma ris ki bu lu nan STE MI ’li has ta lar da bi va lu ri din an ti ko agü las yo nu 
uy gun dur&.

Sı nıf III • Ka te ter trom bo zu ris ki se be biy le fon da pa ri nux PKG’ e des tek ola rak tek ba şı na kul la nıl ma ma lı; an ti II a
ak ti vi te li di ğer bir an ti ko agü lan ile bir lik te kul la nıl ma lı

*: Kre ati nin kli ren si “Coc kroft-Ga ul t” for mü lü ne gö re he sap lan ma lı dır: {(140 - yaş) x ağır lık (kg) x F} / (plaz ma kre ati ninx
0.8136) F= er kek ise 1, ka dın ise 0.85
**: UFH do zu gli kop ro te in IIb/II Ia ve ri len has ta lar da he def ACT 200 sa ni ye; gli kop ro te in IIb/II Ia ve ril me yen has ta lar da he -
def ACT 250 msan ola cak şe kil de ayar lan ma lı dır.
&: Bi va lu ri din do zu UFH al mış has ta lar da 30 dk bek le dik ten son ra 0.75 mg/kg bo lus, da ha son ra 1.75 mg/kg in füz yon do -
zu ile ida me; UFH kul lan ma ma ış has ta lar da 0.75 mg/kg bo lus da ha son ra 1.75 mg/kg in füz yon do zu ile ida me

(Kı salt ma lar: PKG: Per kü tan ko ro ner gi ri şim; STE MI: ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü, UFH: “Un frac ti ona ted he pa ri n”;
LMWH: “low mo le cu lar wight he pa ri n”, ACT: “ac ti va ted clot ting ti me ”; GP: Gli kop ro te in)

Tablo 35-18. STE MI ’de An ti ko agü lan Te da vi ye İliş kin ACC/AHA Tav si ye le ri



um ile sağ ko ro ner küs pis den) kay nak la nır; at ri -
yo ven tri kü ler dü ğü mün bes len me si de ço ğun -
luk la (sağ do mi nans gös te ren ki şi ler de; % 60-65)
sağ ko ro ner ar ter, bir kıs mın da da (% 35-40); sol
ko ro ner ar ter si se min den kay nak la nır. Do la yı sıy -
la, sağ ko ro ner ar ter ve ya sir kumf leks ar te rin tı-
 kan ma sı ile mey da na ge len in fe ri or ve pos te ri or
mi yo kard in fark tüs le ri ne sık lık la ile ti prob lem le -
ri eş lik eder.

Ven tri kü ler Arit mi ler: Mi yo kard in fark tü sü ge-
 çi ren has ta la rın he men ta ma mın da ven tri kü ler er -
ken vu ru lar gö rü lür. Ön ce le ri ven tri kü ler er ken
vu ru la rın sık ve T dal ga sı nın üs tü ne (“R on-T”)
gel di ğin de ve ya iki li (“co up le t”), üç lü (“t rip le t”)
sal vo la ra yol aç tı ğın da ven tri kül fib ri las yo nun
ve ya ven tri kül ta şi kar di nin ha ber ci si ol duk la rı
far ze di lir ve ge nel lik le “li do ca in” ile pro fi lak tik
an ti-arit mik te da vi ya pı lır idi. An cak da ha son ra -
ki göz lem ler ven tri kü ler er ken vu ru la rın ven tri -
kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler fib ri las yo nu
ön gör me de ki du yar lık ve öz gül lük le ri nin dü şük
ol du ğu nu gös ter miş tir. Da ha sı, pro fi lak tik an ti-
arit mik te da vi nin za rar lı ol du ğu da an la şıl mış tır.
Do la yı sıy la, art mış ven tri kü ler ek to pi si olan has-
 ta lar da pro fi lak tik an ti-arit mik te da vi kon trin di -
ke dir. STE MI ze mi nin de ven tri kü ler ek to pi nin
art ma sı ha lin de baş ta elek tro lit bo zuk luk la rı ol -
mak üze re, hi pok si, mi yo kard is ke mi si ve ya kalp
ye ter siz li ği gi bi pa to lo ji ler araş tı rıl ma lı ve dü zel -
til me li dir. Her han gi bir kon trin di kas yo nun ol ma-
 dı ğı hal ler de be ta-blo ker te da vi si ya pıl ma lı dır.

Ven tri kül ta şi kar di si ve ya fib ri las yo nu nun mi-
 yo kard in fark tüs lü has ta lar da ki sık lı ğı re per füz -
yon te da vi si nin yay gın ola rak uy gu lan ma dı ğı
dö nem ler de  % 5-10 ola rak bil di ril mek le bir lik te,

gü nü müz de re per füz yo nun ve ya nı sı ra be ta-blo -
ker te da vi gi bi di ğer ted bir le rin yay gın ola rak uy-
 gu lan ma sı na bağ lı ola rak söz ko nu su ora nı nın
çok da ha dü şük ol ma sı muh te mel dir. Akut is ke -
mi ze mi nin de elek trik sel ka rar sız lık ze mi nin de
olu şan ven tri kü ler fib ri las yo na “p ri mer ven tri kü -
ler fib ri las yo n”, kalp ye ter siz li ği, hi po tan si yon gi -
bi he mo di na mik prob lem le re se kon der ola rak
ge li şen ven tri kü ler fib ri als yo na “se kon der ven tri -
kü ler fib ri las yo n” adı ve ri lir. STE MI ’nin ge nel lik le
ilk sa at le rin de mey da na ge len pri mer ven tri kü ler
fib ri las yon has ta ne ön ce si ölüm le rin ço ğun dan
so rum lu dur  (Şe kil 35-14). İlk 48 sa at te olu şan pri-
 mer ven tri kü ler fib ri las yon ile STE MI ’nin ilk 48
saa tin den son ra olu şan geç ven tri kü ler fib ri las yon
ve ya ven tri kü ler ta şi kar di, fiz yo pa to lo ji ve prog-
 nos tik önem ba kı mın dan bir bi rin den ol duk ça
fark lı dır. STE Mİ ’nin ilk 48 saa ti için de olu şan pri-
 mer ven tri kü ler fib ri las yon elek trik sel ka rar sız -
lık tan kay nak la nır, nüks ih ti ma li –a kut is ke mi
tek rar la ma dık ça- yok tur. Do la yı sıy la akut dö-
 nem de ki pri mer ven tri kü ler fib ri las yo nun uzun
sü re li prog no za önem li bir et ki si söz ko nu su de-
 ğil dir. Bu na kar şı lık geç ven tri kü ler fib ri las -
yon/ven tri kü ler ta şi kar di ta ma men fark lı bir
me ka niz ma (in farkt ve sağ lam do ku sı nı rın da
elek tro fiz yo lo jik he te ro je ni te ya ra tan or ga nik
subs trat kay nak lı) ile olu şur; nük set me ih ti ma li
yük sek ol du ğu için uzun sü re li mor ta li te yi ar tı -
rır. Do la yı sıy la, söz ko nu su has ta la rın oto ma tik
de fib ri la tör (ICD) imp lan tas yo nu ile se kon der ko-
 run ma ya alın ma sı ge rek li dir (Sı nıf I in di kas yon).
Pri mer ven tri kü ler fib ri las yo nun te da vi si he men
mak si mal doz da de fib ri las yon dur (asen kron DC
şok). Tek ra rı ve ya uza ma sı ha lin de te da vi kar di -
yo pul mo ner re süs si tas yon pren sip le ri da hi lin de
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Şekil 35-14. Akut in fe ri or mi yo kard in fark tü sü ge çir mek te olan bir has ta mı zın ko ro ner yo ğun ba kım üni te sin de bi rin ci sa-
 at te alı nan EK G’ si sı ra sın da ge li şen ven tri kül fib ri las yo nu gö rül mek te dir. Has ta 360 Jou le DC şok ile de fib ri le edi le rek sinüs
rit mi sağ lan mış tır.
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Şekil 35-15. An te ri or mi yo kard in fark tü sü ge çi ren bir has ta da in fark tü sün 24. saa tin de ge li şen yük sek ven tri kül ce vap lı at-
 ri yal fib ri las yon ata ğı gö rül mek te dir.

ger çek leş ti ri lir (ba kı nız: Ani Ölüm ve kar di yo -
pul mo ner re süs si tas yon).

He mo di ma yi bo zup kol lap sa gö tü ren ven tri -
kü ler ta şi kar di nin te da vi si ven tri kü ler fib ri las yon
gi bi dir. An cak an gi na, ak ci ğer öde mi, hi po tan si -
yon (< 90 mmHg) gi bi he mo di na mik bo zuk lu ğa
yol açan an cak şuu run kay bol ma dı ğı sü rek li
(“sus ta ine d”) mo no mor fik ven tri kü ler ta şi kar di
(he men mev cut ise ter ci hen kı sa et ki li anes te zi eş-
 li ğin de) 100 Jou le sen kro ni ze kar di yo ver si yon ile
te da vi edi lir. Her han gi bir he mo di na mik bo zul -
ma nın ol ma dı ğı mo no mor fik ven tri kü ler ta şi kar -
di le rin te da vi sin de İV ami oda ro ne ter cih
edil me li dir. Ami oda ro ne 10 da ki ka da 150 mg’ lık
in füz yo nu ta ki ben 6 sa at te 360 mg (1 mg/kg), da -
ha son ra ki 18 sa at te 540 mg (0.5 mg/dk) doz la rın -
da in füz yon la ve ri lirr. Al ter na tif ola rak ilk
150-300 mg’ lık  İV do zu (10-20 dk’ da) ta ki ben ih-
 ti yaç du yul duk ça her 10-15 dk’ da bir 150 mg (10
dk’ da) İV uy gu la nır. Ami oda ro ne do zu nun 24 sa-
 at te 2.2 g’ı geç me me si uy gun dur. 

Mi yo kard in fark tü sü nün ilk sa at le rin de ve gün-
 le rin de % 20 ci va rın da bir sık lık la gö rü len ak se le re
idi yo ven tri kü ler ritm ge nel lik le kı sa nö bet ler şek-
 lin de or ta ya çı kar ve ço ğun luk la he mo di na mi yi
boz maz. Sık lık la re per füz yon arit mi si ola rak ni te -
len di ril mek le bir lik te, in farkt ar te ri nin açık lı ğı nı
gös ter me de ki öz gül lü ğü dü şük tür. He mo di na mi -
yi boz ma dık ça ak se le re idi yo ven tri kü ler ritm her-
 han gi bir mü da ha le yi ge rek tir mez.

Sup ra ven tri kü ler Arit mi ler: Akut mi yo kard in-
 fark tü sün de en sık rast la nan sup ra ven tri kü ler arit-
 mi ler at ri yal er ken vu ru lar, sinüs ta şi kar di si, at ri yal
fib ri las yon ve at ri yal “f lut te r” dir. Söz ko nu su arit-
 mi ler ge nel lik le ank si ye te, ağ rı, kalp ye ter siz li ği ve

pul mo ner em bo li gi bi sem pa tik ak ti vi te ar tı şı na yol
açan pa to lo jik sü reç le re eş lik eder ve an te ri or lo ka -
li zas yon lu in fark tüs ler de da ha sık tır. İnot rop in füz-
 yo nu, at ri yal in fark tüs ve pe ri kar dit de at ri yal
arit mi le ri te tik le yen se bep ler ara sın da yer alır. İl gili
arit mi ler ge nel lik le kalp hı zı nı yük sel te rek mi yo-
kard ok si jen ih ti ya cı nı ar tır dık la rı için dü zel til me -
le ri ve ya hız la rı nın azal tıl ma la rı ge re kir. Se bat eden
si nüs ta şi kar di si ge nel lik le kalp ye ter siz li ği, pe ri -
kar dit, hi pok si vs gi bi komp li kas yon lar  ze mi nin de
mey da na gel di ğin den kö tü prog no zu gös te rir.
Akut dö nem de be ta-blo ker kul la nı mı sup ra ven tri -
kü ler arit mi le rin hem ön len me si, hem de te da vi si
için fay da lı dır. Özel lik le an te ri or lo ka li zas yon lu in-
 fark tüs ler de, yaş lı lar da ve sol ven tri kül dis fonk si -
yo nu olan has ta lar da at ri yal fib ri las yon sık (>% 20)
gö rü lür (Şe kil 35-15). STE Mİ sı ra sın da mey da na ge -
len at ri yal fib ri las yon has ta ne-içi ve uzun sü re li
mor ta li te ar tı şı nı gös ter mek te dir. Mor ta li te ar tı şı at-
 ri yal fib ri las yo nun ken di sin den zi ya de alt ta ya tan
yük sek risk li pa ra met re ler ile il gi li dir. STE Mİ ze-
 mi nin de ki at ri yal fib ri las yo nun te da vi yak la şı mı
ge nel te da vi pren sip le rin den fark lı lık gös ter mez.
He mo di na mik bo zuk lu ğa yol açan at ri yal fib ri las -
yon da kar di yo ver si yon ile sinüs rit mi sağ lan ma lı -
dır. He mo di na mi nin bo zul ma dı ğı du rum lar da hız
kon tro lü ya pıl ma lı; hız kon tro lü için her han gi bir
kon trin di kas yo nun ol ma dı ğı hal ler de be ta-blo ker -
ler (kon trin di kas yon var sa ve ra pa mil ve ya dil ti -
azem) ter cih edil me li, kalp ye ter siz li ği olan ve ya
hi po tan si yo na eği lim li has ta lar da İV ami oda ro ne
ve/ve ya İV di gok sin kul la nıl ma lı dır. Ön ce den at ri -
yal fib ri las yon hi ka ye si ol ma yan has ta lar da has ta -
ne çı kı şı ön ce si sinüs rit mi nin sağ lan ma sı
dü şü nül me li dir. At ri yal fib ri las yo nun uzun sür dü -
ğü ve ya tek rar la dı ğı has ta lar da trom bo em bo li ris -



ki dik ka te alı na rak uzun sü re li an ti ko agü lan te da -
vi ye ka rar ve ril me li dir. Yu ka rı da ki te da vi yak la -
şım la rı at ri yal “f lut te r” için de ben zer dir. Nis pe ten
sey rek gö rü len pa rok sis mal sup ra ven tri kü ler ta şi -
kar di le rin te da vi si de ge nel te da vi pren sip le ri için -
de ya pı lır (ba kı nız: pa rok sis mal sup ra ven tri kü ler
ta şi kar di le rin te da vi si). Sık at ri yal er ken vu ru lar
için her han gi bir te da vi uy gu lan maz.   

Bra di arit mi ler: Sinüs bra di kar di si özel lik le in fe ri -
or lo ka li zas yon lu mi yo kard in fark tü sü nün ilk sa-
 at le rin de pa ra sem pa tik ak ti vas yon ar tı şı na bağ lı
ola rak ge li şir ve STE Mİ arit mi le ri nin yak la şık üç te
bi ri ni oluş tu rur. Sağ ko ro ner ar te rin re per füz yo nu
sı ra sın da da sinüs bra di kar di si ge li şe bi lir (Be zold-
Ja risch ref lek si). He mo di na mi yi boz ma yan sinüs
bra di kar di si –muh te me len mi yo kard ok si jen ih ti -
ya cı nı azal tan ko ru yu cu et ki se be biy le- prog no zu
kö tü yön de et ki le mez. He mo di na mi nin bo zul du -
ğu be lir gin sinüs bra di kar di si İV at ro pin ile te da vi
edi lir. At ro pin her 5 da ki ka da bir tek rar la nan 0.5-
1 mg doz lar la –to tal doz olan 2-2.5 mg’ı geç me mek
kay dı ile- İV yol la uy gu la nır. 

Da ha çok trom bo li tik te da vi ön ce si dö ne me
ait ka yıt lar da mi yo kard in fark tü sü sey ri sı ra sın da
at ri yo ven tri kü ler (AV) blo kun % 6 ila 14; in tra -
ven tri kü ler ile ti ge cik me si nin % 10 ila 20 ara sın da
de ği şen bir sık lık la or ta ya çık tı ğı gö rül mek te dir.
Re per füz yon te da vi si nin yo ğun ola rak uy gu lan -
dı ğı se ri ler de il gi li oran lar çok da ha dü şük tür (2-
3 mis li da ha az). STE Mİ sı ra sın da or ta ya çı kan
(bi rin ci de re ce ve ikin ci de re ce Mo bitz tip I dı şın -
da ki) AV blok lar ve in tra ven tri kü ler ile ti bo zuk -
luk la rı kö tü prog noz gös ter ge si dir. 

Mi yo kard in fark tü sün de ki AV ile ti bo zuk luk -
la rı nın öne mi, lo ka li zas yon la rı na ve eş lik et tik le ri
in farkt ala nı na gö re de ği şir. Ço ğun luk la bi rin ci ve -
ya ikin ci de re ce tip 1 blok ola rak or ta ya çı kan prok-
 si mal AV blok in tra/sup ra no dal lo ka li zas yon da dır
ve ge nel lik le in fe ri or ve pos te ri or mi yo kard in fark-
 tüs le ri ne (sağ ko ro ner ve ya sir kum-fleks ar ter tu tu-
 lu mu) eş lik eder. Prok si mal blok lar na di ren AV
tam blo ka iler ler; AV tam blok ge liş se da hi ge nel -
lik le sta bil ka rak ter de ve hı zı nis pe ten yük sek (45-
60/dk), dar QRS’ li bir ka çış rit mi söz ko nu su
ol du ğu için ge çi ci kalp pi li na di ren ge re kir; ka lı cı
kalp pi li ise bir kaç is tis na dı şın da ge rek mez. Dis tal
AV ile ti bo zuk lu ğu in fra no dal yer le şim li dir ve ge-
 nel lik le sol ön inen ar te rin sep tal dal la rı nın et ki -
len di ği an te ri or mi yo kard in fark tüs le ri ne eş lik
eder. Dis tal blok lar ge nel lik le tip 2 ikin ci de re ce ve -
ya üçün cü de re ce AV blok ola rak or ta ya çı kar lar;
sık lık la asis to li ye iler le dik le ri ve ya dü şük hız lı (<
40/dk) ka rar sız bir ka çış rit mi rit mi ge liş ti ği için he -
men dai ma ge çi ci kalp pi li ge re kir. İl gi li has ta la rın
önem li bir kıs mı ka lı cı kalp pi li ada yı dır. Prok si -
mal AV blok la rı nın ak si ne, dis tal AV ile ti bo zuk -
luk la rı –ge niş in farkt ala nı nın bir gös ter ge si

ol duk la rı için- mor ta li te ar tı şı na işa ret eder ler. Bi-
 rin ci de re ce de AV blok ge nel lik le her han gi bir gi-
 ri şi mi ge rek tir mez. PR sü re sin de ki uza ma be lir gin
(>0.24 sn) de ğil ise il gi li du rum be ta-blo ker kul la -
nı mı na en gel de ğil dir ve ya be ta-blo ker kul la nan
has ta lar da –b lok de re ce si art ma dık ça- ila cın ke sil -
me si ni ge rek tir mez. An cak be ta-blo ker ve ya non-
di hid ro pi ri din gru bu ilaç kul la nan has ta lar da doz
dik kat li şe kil de tit re edil me li ve blok de re ce si nin
ar tıp art ma dı ğı ya kın dan ta kip edil me li dir. 

İn ter ven tri kü ler ile ti sis te mi nin sol an te ri or fa si-
 kü lü sol inen ar ter den, sağ da lı ve sağ pos te ri or fa-
 si kü lü ise iki li (hem sağ, hem de sol ko ro ner
sis tem den) bes len me ye sa hip tir. Do la yı sıy la, in tra -
ven tri kü ler blok lar (izo le fa si kül ve ya dal blok la rı,
bi fa si kü ler blok) ge nel lik le ge niş bir in fark tın gös-
 ter ge si ol duk la rın dan kö tü prog no zu gös te rir ler.

AV blok la ra bağ lı he mo di na mi yi bo zan bra di -
arit mi ler de blok in tra/sup ra His lo ka li zas yon da ise
at ro pin (te da vi ama cıy la ve ya ge çi ci pil uy gu la ma -
sı na bir köp rü ola rak) fay da lı ola bi lir. İn fra-His lo-
 ka li zas yon lu blok lar da ise at ro pi nin pa ra dok sik
ola rak (blo ku et ki le mek si zin sup ra ven tri kü ler hı zı
ar tı ra ca ğın dan) hı zı azal ta bi le ce ği ha tır lan ma lı dır.
İn tra ven tri kü ler ve ya AV blok lar da ge çi ci kalp pi li
pro fi lak tik ve ya te da vi ama cıy la uy gu la nır. Trans-
 kü tan “pa cin g” in müm kün ol ma sı pro fi lak tik uy gu-
 la ma yı ön pla na çı kar mış tır; an cak bu tip bir ge çi ci
kalp pi li uy gu la ma sı nın ağ rı lı ve ra hat sız edi ci ol-
 du ğu; do la yı sıy la uzun sü re li kul la nı la ma ya ca ğı da
bi lin me li dir. Trans ve nöz ge çi ci kalp pi li ne ka rar ve-
 ri lir ken has ta ya uy gu la nan, an ti ag re gan, an ti ko -
agü lan ve fib ri no li tik ilaç la rın ya ra ta ca ğı ka na ma
ris ki de göz önün de bu lun du rul ma lı dır. Tab lo 35-
19’de in tra ven tri kü ler ve AV ile ti bo zuk luk la rın da
ge çi ci kalp pi li in di kas yon la rı gö rül mek te dir.

He mo di na mik Komp li kas yon lar

Mi yo kard in fark tü sü ge çi ren has ta da ge li şe bi le cek
baş lı ca he mo di na mik prob lem ler kalp ye ter siz li ği,
hi po tan si yon ve kar di yo je nik şok tur. İl gi li du rum-
la rın teh di di ve ya ge liş me si ha lin de has ta la rın ha-
 ya ti bul gu la rı nın da ha ya kın dan ta ki bi, sık sık kalp
ve ak ci ğer mu aye ne si, sı vı den ge si ve kan ga zı de-
 ğer le ri nin iz len me si ge rek li dir. Söz ko nu su has tala -
rın önem li bir kıs mın da no nin va zif pa ra met re le rin
ya nı sı ra in va zif he mo di na mik pa ra met re le rin de
ya kın dan ta ki bi ge rek li olur. Risk li has ta lar da ki in-
 va zif he mo di na mik mo ni tö ri zas yon ar ter ba sın cı -
nın in tra-ar te ri yel ta ki bi, Swan-Fa na ka te te ri ile sağ
at ri yum, pul mo ner ar ter ve pul mo ner ar ter ka pi ler
tı ka lı ba sınç la rı nın ve ter mo di lüs yon yön te mi ile he-
 sap la nan kar di yak de bi nin ta ki bi ni içe rir. İn va zif he-
 mo di na mik ta kip in di kas yon la rı Tab lo 35-20’de
gö rül mek te dir. İn va zif mo ni tö ri zas yon ka te ter le ri
in fek si yon ris ki se be biy le ay nı yer de 4-5 gün den
faz la kal ma ma lı dır.
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Kalp Ye ter siz li ği: Mi yo kard in fark tü sü nün yay-
 gın lı ğı öl çü sün de sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve
iliş ki li kli nik tab lo la rı nın gö rül me ih ti ma li ar tar.
Kalp ye ter siz li ği sa de ce sis to lik de ğil dir; ge nel -
lik le hem sis to lik hem di yas to lik, ba zen de sa de -
ce di yas to lik ni te lik te dir. STE Mİ ’de ki kalp
ye ter siz li ği nin tek se be bi mi yo kard do ku su nun
akut ola rak kay bı de ğil dir; ya nı sı ra akut ge li şen
mit ral ye ter siz li ği, me ka nik komp li kas yon lar, sı -
vı yük len me si gi bi se bep ler de kalp ye ter siz li ği ne
gö tü re bi lir. Di ğer yan dan, ön ce den sol ven tri kül
dis fonk si yo nu ve/ve ya kalp ye ter siz li ği olan has-
 ta lar da ge niş ol ma yan mi yo kard nek roz la rın da

ve ya ha fif sı vı yük len me le rin de bi le pul mo ner
kon jes yon ge li şe bi lir. İn va zif mo ni tö ri zas yon ya-
 pı lı yor sa sis to lik pul mo ner ar ter ve pul mo ner ar -
ter ka pi ler tı ka lı ba sın cın yük sel di ği (>18 mmHg)
ve kar di yak in dek sin ha fif çe azal dı ğı (<2-2.5 li-
 ters/dk/m2) gö rü lür. Te da vi pren sip le ri di ğer hal-
 ler de ge li şen kalp ye ter siz li ğin den fark lı de ğil dir.
Na zal ok si jen uy gu la ma sıy la ar te ri yel ok si jen sa-
 tü ras yo nu nun % 90’ın üze rin de kal ma sı he def le -
nir. Cid di pul mo ner kon jes yo nu olan has ta lar da
İV 2.5-5 mg mor fin sül fat uy gu la nır; ih ti yaç ha-
 lin de 10-15 dk ara lar la bir kaç de fa tek rar la na bi -
lir. İV fu ro se mid özel lik le vo lüm yük len me si olan
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Nor mal Es ki-Ye ni Es ki Dal Blo ku Ye ni Dal Blo ku RBBB+Fa si kül Al ter ne RBBB 
Fa si kül Blo ku Blo ku ve LBBB

Bi rin ci De re ce de
AV Blok

An te ri or Mİ Ta kip (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans ve nöz (I)
Trans kü tan (IIb) Ta kip (IIb) Trans ve nöz (IIb) Trans ve nöz (II a) Trans ve nöz (II a) Trans kü tan (IIb)

Non-an te ri or Mİ Ta kip (I) Trans kü tan (II a) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans ve nöz (I)
Trans kü tan (IIb) Ta kip (IIb) Trans ve nöz (IIb) Trans ve nöz (II a) Trans ve nöz (II a) Trans kü tan (IIb)  

Mo bitz I-İkin ci
De re ce de
AV Blok

An te ri or Mİ Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans ve nöz (I)
Ta kip (IIb) Ta kip (IIb) Trans ve nöz (IIb) Trans ve nöz (II a) Trans ve nöz (II a) Trans kü tan (IIb)

Non-an te ri or Mİ Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans ve nöz (I)
Ta kip (II a) Ta kip (IIb) Trans ve nöz (IIb) Trans ve nöz (II a) Trans kü tan (II a) Trans kü tan (IIb)  

Mo bitz II-İkin ci
De re ce de AV Blok

An te ri or Mİ Trans ve nöz (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans ve nöz (I) Trans ve nöz (I) Trans ve nöz (I)
Trans kü tan (II a) Trans ve nöz (II a) Trans ve nöz (II a) Trans kü tan (IIb) Trans kü tan (IIb) Trans kü tan (IIb)

Non-an te ri or Mİ Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans kü tan (I) Trans ve nöz (I) Trans ve nöz (I) Trans ve nöz (I)
Trans ve nöz (II a) Trans ve nöz (IIb) Trans ve nöz (II a) Trans kü tan (IIb) Trans kü tan (IIb) Trans kü tan (IIb)  

Her ku tu cuk için de öne ri len te da vi ve ya nın da (pa ran tez için de) in di kas yon de re ce si ile bir lik te ve ril miş tir. 
Mİ: Mi yo kard in fark tü sü, AV: At ri yo ven tri kü ler, RBBB: Sağ dal blo ku, LBBB: Sol dal blo ku

Tablo 35-19. STE Mİ Ze mi nin de Ge li şen İle ti Bo zuk luk la rı ile İl gi li Te da vi Tav si ye le ri

Sı nıf I • Aşa ğı da ki du rum lar da pul mo ner ar ter ka te ter mo ni tö ri zas yo nu ya pıl ma lı dır.
- Sı vı uy gu la ma sı na ce vap sız prog re sif hi po tan si yon
- Me ka nik komp li kas yon* şüp he si

• Aşa ğı da ki du rum lar da in tra-ar te ri yel ba sınç mo ni tö ri zas yo nu ya pıl ma lı dır
- Cid di hi po tan si yon lu has ta lar (sis to lik ar ter ba sın cı<80 mmHg)
- İn tra ve nöz va zop res sör ve/ve ya inot ro pik ajan kul la nan has ta lar
- Kar di yo je nik şok

Sı nıf II a • Aşa ğı da ki du rum lar da pul mo ner ar ter ka te ter mo ni tö ri zas yo nu fay da lı ola bi lir.
- Sı vı te da vi si ne ce vap ver me yen pul mo ner kon jes yon suz hi po tan si yon
- Kar di yo je nik şok
- Te da vi ye he men ce vap ver me yen cid di ve ya prog re sif kalp ye ter siz li ği ve ya pul mo ner ödem
- Hi po tan si yon ve ya pul mo ner kon jes yon ol mak sı zın se bat eden hi po per füz yon bul gu la rı
- İn tra ve nöz va zop res sör ve/ve ya inot ro pik ajan kul la nan has ta lar

• İn tra-ar te ri yel ba sınç mo ni tö ri zas yo nu İV sod yum nit rop rus si de ve ya di ğer güç lü va zo di la ta tör ve ri len
has ta lar da fay da lı ola bi lir  Sı nıf IIb in tra-ar te ri yel ba sınç mo ni tö ri zas yo nu İV sod yum nit rop rus si de ve ya
di ğer güç lü va zo di la ta tör ve ri len has ta lar da dü şü nü le bi lir.

Sı nıf III İn tra-ar te ri yel ba sınç mo ni tö ri zas yo nu İV sod yum nit rop rus sid ve ya di ğer güç lü va zo di la ta tör ve ri len
has ta lar da dü şü nü le bi lir.

Tablo 35-20. STE Mİ ’li Has ta lar da İn va zif He mo di na mik Mo ni tö ri zas yon İn di kas yon la rı (AHA/ACC Kı la vu zu)



has ta lar da fay da lı dır. Sis to lik ar ter ba sın cı nın 100
mmHg’ den faz la ol du ğu ve ya ba zal de ğe re gö re
30 mmHg’ den faz la düş me di ği has ta lar da İV nit-
 rat ve dü şük doz lar dan baş la ya rak kı sa et ki li ACE
in hi bi tör le ri (kap top ril, ena lap ril) kul la nıl ma lı dır.
Ar ter ba sın cı nın dü şük ve ya düş me ye eği lim li ol-
 du ğu has ta lar da İV inot rop ve va sop res sör ajan-
 la ra ge rek var dır. Yu ka rı da ki ted bir le re rağ men
kli nik tab lo nun se bat et ti ği has ta lar da in tra-aor tik
ba lon uy gu la ma sı na ih ti yaç du yu lur. Kalp ye ter -
siz li ği kon trol al tı na alın dık tan son ra has ta has-
 ta ne den çı ka rıl ma dan do zu tit re edi le rek
be ta-blo ker te da vi ye baş lan ma lı dır. Kalp ye ter -
siz li ği ge li şen ve ya sol ven tri kül dis fonk si yo nu
(sol ven tri kül EF < % 40) bu lu nan has ta lar da be -
ta-blo ker le rin ya nı sı ra ACE in hi bi tör le ri ve al dos-
 te ron an ta go nist le ri de uzun sü re li te da vi de
mut la ka kul la nıl ma sı ge re ken ilaç lar ara sın da dır.
Al dos te ron an ta go nist le ri nin uy gu la na bil me si
için be lir gin kre ati nin yük sek li ği nin (er kek ler de
2.5 mg/dl, ka dın lar da 2.0 mg/dl’ nin al tın da) ol-
 ma ma sı ve hi per po ta se mi (>5 mEq/L)’nin bu lun -
ma ma sı ge re kir. 

Hi po vo le mik Hi po tan si yon: STE Mİ sey rin de
bir çok me ka niz ma ile hi po tan si yon ge li şe bi lir. Er -
ken dö nem de ar ter ba sın cı nı dü şü ren ve vo lüm
kay bet ti ren te da vi le rin (di lal tı ve ya İV nit rat, di -
üre tik ler vs) et ki si dü şü nül me li dir. Ay rı ca yo ğun
va zo kons trik si yon se be biy le no nin va zif kan ba-
 sın cı öl çüm le ri ol du ğun dan da ha dü şük bu lu na -
bi lir. Yi ne er ken dö nem de aşı rı ter le me, kus ma,
uzun sü re sı vı alı na ma ma sı gi bi fak tör ler de sık-
 lık la hi po tan si yo na yol aça bi lir. STE Mİ ’nün iler le-
 yen saf ha la rın da hi po vo le mi se bep le ri ara sın da
fib ri no li tik ve/ve ya an tit rom bo tik/an ti ag re gan te-
 da vi ile oluş ma sı muh te mel ka na ma lar (özel lik le
gas tro-in tes ti nal) da ak la gel me li dir. Hi po tan si -
yon sağ ven tri kül in fark tü sü nün de önem li bir be-
 lir ti si dir. Cid di mi yo kard ha sa rı na yol açan
mi yo kard in fark tüs le rin de be lir gin sol kalp ye ter-
 siz li ği ne bağ lı ola rak ar te ri yel hi po tan si yon ve
kar di yo je nik şok tab lo su ge li şe bi lir. Özel lik le in-
 fe ri or ve/ve ya pos te ri or mi yo kard in fark tü sü ze-
 mi nin de ge li şen ve bra di kar di nin eş lik et ti ği
be lir gin va go to ni de önem li ve sık ça rast la nan bir
hi po tan si yon se be bi dir. Sol kalp ye ter siz li ğiy le il-
 gi li ar ter ba sın cı dü şük lü ğün de sol ven tri kül do -
luş ba sın cı yük sek (>18 mmHg) iken, hi po vo le mi
ve sağ ven tri kül in fak tü sü ne bağ lı hi po tan si yon -
da nor mal sı nır lar da dır (<12 mmHg). Sağ at ri yum
ve sağ ven tri kül do luş ba sınç la rı nın yük sek olu şu
sağ ven tri kül mi yo kard in fark tü sü nü ger çek hi-
 po vo le mi den ayı rır. Hi po tan sif bir has ta da pul-
 mo ner ka pi ler tı ka lı ba sın cın dü şük (<8-10
mmHg) ol ma sı (sağ ven tri kül mi yo kard in fark tü -
sü ol ma dık ça) dai ma hi po vo le mi yi dü şün dü rür;
an cak 18 mmHg’ nin al tın da ki de ğer ler de bi le kıs -

mi bir sı vı ek sik li ği dü şü nü le rek sı vı te da vi si ile
vas kü ler vo lüm dol du rul ma lı dır. 

Sağ Ven tri kül İn fark tü sü: Sağ ven tri kü lün önemli
bir ke si mi ni per fü ze eden dal sağ ko ro ner ar ter den
kay nak lan dı ğı için sağ ko ro ner ar te rin prok si mal -
den tı kan dı ğı in fe ri or mi yo kard in fark tüs le ri ne ge-
 nel lik le sağ ven tri kül in fark tü sü de eş lik eder.
İn fe ri or mi yo kard in fark tüs le ri nin yak la şık ya rı sın -
da sağ ven tri kül is ke mi si be lir len di ği hal de az bir
kıs mın da (% 10) sağ ven tri kül mi yo kard in fark tü -
sü nün he mo di na mik ve kli nik bul gu la rı nın ge liş -
me si, sağ ven tri kül per füz yo nu nun sol ven tri kü le
gö re da ha olum lu şart la ra (sağ ven tri kü lün dü şük
ba sın cı, da ha az ok si jen ih ti ya cı, da ha faz la kol la te -
ral do la şım vs) sa hip ol ma sı ile açık lan mak ta dır.
He mo di na mik bo zuk luk la ra yol açan sağ ven tri kül
in fark tü sü nün eş lik et ti ği in fe ri or mi yokard in fark -
tü sü nün mor ta li te si (% 25-30), bu pa tolo ji nin bu-
 lun ma dı ğı in fe ri or mi yo kard in fark tü sün de ki
mor ta li te ye (% 6) gö re ol duk ça yük sek tir. Do la yı -
sıy la in fe ri or mi yo kard in fark tüs lü has ta la rın ta ma-
 mın da sağ pre kor di al de ri vas yon lar dan EKG kay dı
ya pıl ma lı dır. V1 ve V4R de ri vas yon la rın da 1 mm ve -
ya da ha faz la ST seg ment yük sel me si sağ ven tri kül
is ke mi si/in fark tı nı ön gör dü ren ye ga ne EKG bul gu-
 su dur. Eko kar di yog ra fi de sağ ven tri kü lün di la tas -
yo nu ve du var ha re ket bo zuk lu ğu nun ol ma sı sağ
ven tri kül in fark tü sü nü dü şün dü ren fa kat di yag -
nos tik ol ma yan bul gu lar dır. Kli nik te ti pik ola rak
hi po tan si yon, ak ci ğer alan la rın da be lir gin os kül -
tas yon bul gu su nun ol ma ma sı, jügüler ve nöz ba sın-
 cın yük sek li ği ni gös te ren jügüler ve nöz dol gun luk
ve Kuss ma ul be lir ti si (ins pi ras yon la jügüler dol-
 gun lu ğun be lir gin leş me si) gö rü lür. Te da vi nin te -
mel pren sip le ri sağ ven tri kül ön yü kü nü (“p re lo ad”)
ko ru mak, ard yü kü nü (“af ter lo ad”) azalt mak, inot-
 ro pik des tek ve müm kün olan en er ken dö nem de
re per füz yon dur. Nit rat ve di üre tik ler sağ ven tri kül
ön yü kü nü azal tıp tab lo yu da ha da kö tü leş tir me
po tan si yel le ri se be biy le kul la nıl ma ma lı dır lar. Baş-
 lan gıç ta sağ ven tri kül do luş vo lü mü nü dü zelt mek
ama cıy la hız lı izo to nik NaCl per füz yo nu ya pı lır;
1000 cc ka dar sı vı ya be lir gin bir he mo di na mik ce -
vap yok sa İV inot ro pik (özel lik le do bu ta mi ne) te-
 da vi ye baş la nır. AV sen kro ni zas yo nun ko run ma sı
te da vi nin di ğer önem li bir un su ru dur. AV tam blo-
 kun ge liş ti ği has ta lar da bu se bep le sa de ce sağ ven-
 tri kül den de ğil, ya nı sı ra at ri yum dan da “se qu en ti al
pa cin g” ya pıl ma lı dır. At ri yal fib ri las yon he mo di -
na mi yi ge nel lik le da ha da kö tü leş ti rir; do la yı sıy la
kar di yo ver si yon la aci len sinüs rit mi sağ lan ma lı dır. 

Dü şük De bi Du ru mu ve Kar di yo je nik Şok: Kar-
 di yo je nik şok ön ce si ar ter ba sın cı he nüz düş me -
miş iken ge li şen ara kli nik tab lo pre şok ve ya
dü şük de bi du ru mu ola rak ad lan dı rıl mak ta dır..
Bu dö nem de eks tre mi te ler so ğuk ve so luk tur, si-
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 ya noz ve oli gü ri mev cut tur. Ay nı za man da men-
 tal fonk si yon lar da da bo zul ma baş la mış tır. Kar-
 di yo je nik şok te da vi si ne ge cik me den bu
dö nem de baş lan ma lı dır. 

Mi yo kard in fark tüs lü has ta lar da % 5-8 ci va -
rın da bir sık lık la gö rü len kar di yo je nik şo kun en
önem li se be bi yay gın in fark tü sün yol aç tı ğı cid di
sol ven tri kül dis fonk si yo nu dur. Has ta la rın kü çük
bir kıs mın da ise kar di yo je nik şok me ka nik komp-
 li kas yon lar dan kay nak la nır. Kar di yo je nik şok ta
yu ka rı da ki be lir ti ve bul gu la ra ila ve ten sis to lik
ar ter ba sın cı nın 80 mmHg’ nın al tı na is tik rar lı bir
şe kil de (>30 da ki ka) düş me si söz ko nu su dur.
Kar di yak in dek sin be lir gin ola rak düş müş (<1.8
li ters/dk/m2) ve pul mo ner ka pi ler tı ka lı ba sınç ile -
ri de re de (>18 mmHg) yük sel miş tir. Kar di yo je nik
şok ta he mo di na mik pa ra met re ler (ar ter ba sın cı,
pul mo ner ar ter ve pul mo ner ka pi ler tı ka lı ba sınç)
in va zif ola rak ta kip edil me li dir. Muh te mel bir
me ka nik komp li kas yo nu (kor da rüp tü rü, ven tri -
kü ler sep tal de fekt, ser best du var rüp tü rü, tam-
 po nat) be lir le ye bil mek için şok ta ki tüm has ta la ra
eko kar di yog ra fik in ce le me ya pıl ma lı dır. Ön ce -
lik le he mo di na mik ka rar lı lı ğı sağ la mak ama cıy la
inot ro pik ve/ve ya va sop res sör baş la nır. Sis to lik
ar ter ba sın cı nın 70-100 mmHg ara sın da ol du ğu
has ta lar da; di ğer şok be lir ti ve bul gu la rı nın ol ma-
 ma sı ha lin de İV do bu ta mi ne (2-20 mcg/kg/dk),
şok bul gu ve be lir ti le ri nin var lı ğın da İV do pa mi -
ne (5-15 mcg/kg/dk); sis to lik ar ter ba sın cı nın 70
mmHg’ nin al tın da ol ma sı ha lin de ise İV no re pi -
nef rin (0.5-30 mcg/dk) ter cih edi lir. He men dü zel-
 me nin ol ma ma sı ha lin de ko ro ner per füz yo nu
dü zelt mek ama cıy la in tra-aor tik ba lon pom pa sı
(İABP) kul la nı lır. İABP kar di yo je nik şok ta ki has-
 ta la rın PKG ile re vas kü la ri zas yo nu sı ra sın da has-
 ta yı ka rar lı ha le ge tir mek ve do la yı sıy la gi ri şi min
ba şa rı sı nı ar tır mak ama cı na da hiz met eder. İAB -
P’ ın di ğer bir kul la nım ala nı me di kal te da vi ye
ref rak ter is ke mi dir. Kar di yo je nik şok ta mor ta li -
te ye olum lu et ki eden ye ga ne te da vi yön te mi
PKG ve ya CABG ile er ken re vas kü la ri zas yon dur.
İn va zif gi ri şi me uy gun ol ma yan has ta la ra fib ri -
no li tik te da vi uy gu lan ma lı dır. Acil re vas kü la ri -
zas yon ile (has ta la rın ön ce ka ra lı ha le ge ti ril me ye
ça lı şıl dı ğı gru ba gö re) mor ta li te % 56’dan % 46’ya
in di ri le bil miş tir. 

Me ka nik Komp li kas yon lar

Mi yo kard in fark tüs lü has ta nın sey rin de ne fes dar-
 lı ğı, gö ğüs ağ rı sı, sen kop gi bi semp tom la rın ve ani-
 den or ta ya çı kan üfü rü mün eş lik et ti ği ani ge li şen
he mo di na mik kö tü leş me söz ko nu su ol du ğun da
STE Mİ ’nin me ka nik komp li kas yon la rın dan şüp-
 he le nil me li dir. Aci len eko kar di yog ra fik in ce le me
(trans to ra sik, ge re kir se tran sö zo fa ge al) ya pıl ma lı -
dır. Baş lı ca me ka nik komp li kas yon lar ven tri kü ler

sep tum rüp tü rü, pa pil ler kas rüp tü rü ve ser best
du var rüp tü rü dür. Her üçün de de mey da na gel -
me za ma nı ba kı mın dan bi mo dal da ğı lım söz ko-
 nu su dur: bi rin ci zir ve ilk 24 sa at, ikin ci zir ve 3. ve
5. gün ler ara sın da dır; bu nun la bir lik te söz ko nu su
komp li kas yon lar 14. gü ne ka dar gö rü le bi lir.  Ön ce-
 le ri da ha yük sek oran lar ve ri lir ken trom bo li tik te-
 da vi dö ne min den son ra gö rül me sık lık la rı % 1’in
al tı na in miş tir. 

Pa pil ler Kas Rüp tü rü: Da ha çok in fe ri or mi yo -
kard in fark tü sü ze mi nin de pos te ri or pa pil ler ka -
sın par si yel rüp tü rü söz ko nu su dur. Pa pil ler
ka sın to tal rüp tü rü ha yat la bağ daş maz. Ven tri -
kü ler sep tum rüp tü rü nün ak si ne has ta la rın ço-
 ğun da ge niş bir in farkt ala nı yok tur. Mit ral
ye ter siz li ği üfü rü mü ba zen (özel lik le şok tab lo -
sun da) be lir gin ol ma ya bi lir. Teş his ge nel lik le eko-
 kar di yog ra fik in ce le me ile te yid edi lir. Me di kal
te da vi ile mor ta li te çok yük sek tir (>% 70); do la yı -
sıy la has ta aci len cer ra hi ka pak ta mi ri ve ya rep-
 las ma nı na ve ril me li dir. Cer ra hi ha zır lık la rı
ya pı lır ken İV inot ro pik des tek, ard yü kü azal tı cı
te da vi ve İABP ile has ta da he mo di na mik is tik rar
sağ lan ma ya ça lı şı lır ve ko ro ner an ji yog ra fi ya pı -
lır. Ge rek du yu lur sa ka pak cer ra hi si ile bir lik te
ko ro ner by-pass cer ra hi si de uy gu la nır. Cer ra hi -
ye ulaş tı rı la bi len va ka lar da bi le iş lem mor ta li te si
yük sek tir (% 20-40). An cak cer ra hi nin ba şa rı lı ol-
 ma sı ha lin de uzun sü re li prog noz iyi dir (5 yıl lık
ha yat ta kal ma ora nı % 70 ci va rın da).

Ven tri kü ler Sep tum Rüp tü rü: Ge nel lik le sep tal
per fo ra tör dal la rı da il gi len di ren ge niş bir in farkt
ze mi nin de mey da na ge lir (Şe kil 35-16). Has ta la -
rın bir kıs mın da baş lan gıç ta be lir gin bir he mo di -
na mik bo zul ma ol ma ya bi lir. An cak bu du rum
al da tı cı ol ma ma lı dır. Çün kü he mo di na mi si bo zu-
 lan has ta lar ka dar baş lan gıç ta sta bil olan lar da -
za man için de nek ro tik do ku nun ge niş le me si ve
ani he mo di na mik kö tü leş me ih ti ma li se be biy le-
cid di risk al tın da dır; do la yı sıy la il gi li du rum tes-
 pit edil dik ten son ra has ta la rın ta ma mın da aci len
cer ra hi ta mir (ge re kir se ko ro ner ar ter “by-pas s”
cer ra hi si ile bir lik te) plan lan ma lı dır. Cer ra hi mü-
 da ha le ile has ta la rın yük sek mor ta li te le ri ni (% 70-
95) önem li öl çü de azalt mak (% 30-50) müm kün
ola bil mek te dir. Has ta la rın cer ra hi ye ha zır lan ma -
sı ve sta bil leş ti ril me si pa pil ler kas rüp tü rün de ol-
 du ğu gi bi dir. Do zu dik kat li bir şe kil de tit re edi len
“af ter lo ad” azal tı cı sod yum nit rop rus si de te da vi -
sin den sık lık la ya rar la nı lır.  

Sol Ven tri kül Ser best Du var Rüp tü rü: Ti pik ola rak
gö ğüs ağ rı sı, EK G’ de ST-T de ği şik li ği ve he men
aka bin den cid di he mo di na mik kö tü leş me ye (kol -
laps, elek tro me ka nik di sos si yas yon) gö tü ren acil
tab lo dur (Şe kil 35-17). Pe ri kar di yo sen tez, sı vı rep-
 las ma nı ve (aci li yet se be biy le ko ro ner an ji yog ra fi
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ya pıl mak sı zın) acil cer ra hi gi ri şim ye ga ne te da vi
yön te mi dir. Bu nun la bir lik te tab lo nun aci li ye ti ve
hız lı ge liş me si se be biy le cer ra hi ye ve ri le bi len has -
ta sa yı sı çok az dır. Ge niş an te ri or du var tu tu lu mu,
ilk mi yo kard in fark tü sü, yaş lı lık, ka dın cin si yet,
kor ti kos te ro id ve ya nons te ro id an ti-inf la ma tu ar
ilaç kul la nı mı, ön ce den an gi na ve/ve ya kol la te ral
ge li şi mi nin ol ma ma sı sol ven tri kül ser best du var

rüp tü rü için risk teş kil eden fak tör ler dir. Ge nel ola-
 rak ba kıl dı ğın da trom bo li tik te da vi ser best du var
rüp tü rü nü azal tır; an cak geç (>14 sa at) uy gu la nan
fib ri no li tik te da vi ile rüp tür ris ki art mak ta dır. Sol
ven tri kül ser best du var rüp tü rü –rüp tür çev re si -
nin trom büs ile sı nır lan dı rıl ma sı so nu cu- psö do-
anev riz ma ile so nuç la na bi lir. Psö do-anev riz ma
ger çek bir sol ven tri kül anev riz ma sı de ğil dir; trom-
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Şekil 35-16. A. An te ri or mi yo kard in fark tü sü ge çi ren bir has ta da ven tri kü ler sep tu mun apek se ya kın ke si min de iki adet de-
 fekt (be yaz ok) gö rül mek te dir. AB. Söz ko nu su de fekt ten renk li Dopp ler ile sol dan sa ğa doğ ru ge çi şin (sa rı ok) gös te ril -
me si. (RV: sağ ven tri kül; LV: sol ven tri kül) (İs tan bul Tıp Fa kül te si Ekokardiyografi koleksiyonundan Prof. Dr. Z. Buğ ra ’nın
iz ni ile alın mış tır)

Şekil 35-17. An te ri or mi yo kard in fark tü sü ve apek si anev riz ma tik olan has ta da api kal böl ge de ser best du var rüp tü rü ve bu-
 ra dan özel lik le her sis tol de pe ri kard boş lu ğu na ge çen akı mın renk li Dopp ler ile gös te ril me si  (be yaz ok). Or ta de re ce de bir
pe ri kard efüz yo nu mev cut tur (sa rı ok). RV: sağ ven tri kül; LV: sol ven tri kül (İs tan bul Tıp Fa kül te si Eko kar di yog ra fi ko lek si -
yo nun dan Prof. Dr. Z. Buğ ra ’nın iz ni ile alın mış tır)



 büs ve pe ri kard anev riz mal du va rı sı nır la ya rak ka-
 na ma yı en gel le miş tir; an cak her an ye ni bir rüp tür
teh di di de vam et ti ği için il gi li du rum da da acil cer-
 ra hi ge rek li dir. 

Sol Ven tri kül Anev riz ma sı

Ven tri kü ler anev riz ma ven tri kü lün bir bö lü mü nün
dı şa rı ya doğ ru ba lon laş ma sı dır. Du va rı in ce fib ro -
tik bir do ku dan olu şan sol ven tri kül anev riz ma sı
ge nel lik le dis ki ne tik bir ha re ke te sa hip tir. Uzun
dö nem de anev riz ma du va rın da kal si fi kas yon gö-
 rü le bi lir. Sol ven tri kül anev riz ma la rı ge nel lik le sol
ön inen (LAD; “left an te ri or des cen din g”) ar te rin tı-
 kan ma sıy la olu şan ge niş an te ri or mi yo kard in fark-
 tüs le ri ni ta ki ben api kal böl ge de ge li şir. Has ta la rın
kü çük bir kıs mın da (% 10-20) in fe ri or ve pos te ri or
böl ge ler de de anev riz ma ge li şe bi lir. Ba şa rı lı re per -
füz yon te da vi si anev riz ma sık lı ğı nı be lir gin ola rak
azalt mış tır. Trom bo li tik te da vi nin ba şa rı lı ol du ğu
has ta lar da sol ven tri kül anev riz ma sı nın ge liş me
ris ki % 7.2 iken, fib ri no li tik te da vi ile in farkt ar te -
rin de açık lık sağ la na ma yan has ta lar da söz ko nu -
su risk % 18 bu lun muş tur. Sol ven tri kül
anev riz ma sı ge li şen has ta lar da (ay nı ejek si yon
frak si yo nu na sa hip ol sa lar bi le) ge liş me yen le re gö -
re mor ta li te be lir gin ola rak art mış tır. Sol ven tri kül
anev riz ma sı nın öne mi kon jes tif kalp ye ter siz li ği -
ne yol aç ma sı ve ya ze min de ki kalp ye ter siz li ği ni
kö tü leş tir me si, için de sık lık la trom büs oluş tu ğun -
dan sis te mik trom bo em bo li ris ki ni ar tır ma sı ve ba -
zı has ta lar da fa tal ven tri kü ler arit mi le re ze min
ha zır la ma sı dır. İl gi li komp li kas yon la rın me di kal
te da vi ye ce vap ver me me si ha lin de anev riz ma cer-
 ra hi si (pli kas yon, li ne er ta mir ile bir lik te ek siz yon,
en do ven tri kü ler ya ma lar la ven tri kü ler re kons -
trük si yon vs) ya pıl ma lı dır. Cer ra hi gi ri şi min mor-
 ta li te si % 3.5-7 ara sın da de ğiş mek le bir lik te cid di
sol ven tri kül dis fonk si yo nu olan lar da risk çok da -
ha yük sek tir (% 15-20). Cer ra hi ba şa rı sı bü yük öl-
 çü de sağ lam mi yo kar dın mik ta rı ve fonk si yo nu ile
ya kın dan iliş ki li dir. Cer ra hi nin ba şa rı lı ol du ğu
has ta la rın önem li bir kıs mın da fonk si yo nel ka pa -
si te ve sür vi de dü zel me mey da na ge lir. 

Sol ven tri kül anev riz ma sı nın en önem li komp-
 li kas yon la rın dan olan trom büs ge li şi mi ve trom-
 bo em bo li ris ki ni azalt mak için has ta la rın ço ğun da
uzun sü re li an ti ko agü lan te da vi ge rek li dir. Da ha
ön ce trom bo em bo lik olay ge çi ren ler ile için de
trom büs ba rın dır ma sın dan ba ğım sız ola rak an te -
ri or in fark tü se se kon der ge li şen ge niş sol ven tri kül
anev riz ma sı olan has ta lar da 3-6 ay sü re ile oral an-
 ti ko agü lan te da vi uy gu lan ma lı dır.  

Pe ri kar dit

Akut mi yo kard in fark tüs lü has ta lar da bir çok se-
 bep le pe ri kar dit olu şa bi lir. Me ka nik komp li kas -

yon la ra se kon der olan lar ile STE Mİ sı ra sın da ki
in va zif gi ri şim le rin bir komp li kas yo nu ola rak or-
 ta ya çı kan pe ri kar dit ler bir ke ne ra bı ra kı la cak
olur sa, STE Mİ es na sın da baş lı ca iki tip pe ri kar dit
gö rü lür: Trans mu ral mi yo kard in fark tü sü ne se-
 kon der akut pe ri kar dit ve Dress ler Sen dro mu.

Akut Fib ri nöz Pe ri kar dit: Mi yo kard in fark tü sü -
nün ilk 24 saa tin den 6. haf ta sı na ka dar olan bir sü-
 re de or ta ya çı ka bi len akut fib ri nöz pe ri kar dit
ge nel lik le ge niş an te ri or in fark tla ra eş lik eder ve
ha sar lı epi kar di umun kom şu pe ri kard do ku sun da
mey da na ge tir di ği inf la mas yo na se kon der ola rak
mey da na ge lir. Has ta la rın ço ğun da pe ri kar dit tab-
 lo su nun ti pik bul gu la rı (ağ rı, EKG bul gu la rı) gö-
 rül mez ve ya si lik tir. Has ta la rın sa de ce % 40
ka da rın da –ge nel lik le he mo di na mik bo zuk lu ğa
yol aç ma yan- efüz yon ge li şir. Bu na mu ka bil pe ri -
kar dit li has ta la rın ço ğun da –sık ara lık lar la os kül -
tas yon ya pı lır sa- pe ri kard frot ma nı nı duy mak
müm kün dür. Pe ri kar dit ge nel lik le ge niş bir in fark-
 tü se işa ret et ti ği için kö tü prog nos tik bul gu dur.
Ay rı ca sık lık la post-mi yo kard in fark tü sü an gi na -
yı tak lit ede bil di ğin den ayı rı cı ta nı ya pıl ma lı dır.
Pe ri kar dit ağ rı sı nın ti pik özel lik le ri (ağ rı nın sır ta
tra pez ka sı nın ke na rı bo yun ca ya yıl ma sı, so lu -
num la de ği şik lik vs) ve di ğer bul gu lar ayı rı cı ta nı -
da yar dım cı olur (ba kı nız: pe ri kard has ta lık la rı).
Te da vi de as pi rin den (4-6 sa at te bir 500 mg) ya rar -
la nı lır. Di renç li va ka lar da kol şi sin kul la nı la bi lir.
STE Mİ ’de ki kö tü et ki le ri se be biy le nons te ro id an -
ti-inf la ma tu ar ilaç lar ve kor ti kos te ro id ler kul la nıl -
ma ma lı dır. Pe ri kard frot ma nı nın du yul ma sı
an ti ko agü lan te da vi nin ke sil me si ni ge rek tir mez.
Bu na mu ka bil, pe ri kard efüz yo nu be lir len di ği tak-
 dir de an ti ko agü las yon –zor la yı cı bir in di kas yon
yok sa- ke sil me li dir. PKG gi bi an ti ko agü lan te da -
vi nin ha ya ti önem ta şı dı ğı hal ler de pe ri kard efüz-
 yo nu ve tam po nad bul gu la rı ya kın dan ta kip
edi le rek te da vi ye de vam edi le bi lir. 

Dress ler Sen dro mu: Muh te me len oto-im mün
bir me ka niz ma ile olu şan Dress ler sen dro mun da
pe ri kar dit bul gu la rı na ila ve ten akut faz gös ter ge -
le rin de (se di men tas yon, hCRP) ar tış söz ko nu su -
dur. Mi yo kard in fark tü sü nün 1 ila 8. haf ta la rı
ara sın da gö rü len Dress ler sen dro mu nun % 4 ci-
 va rın da olan sık lı ğı trom bo li tik te da vi ile bir lik te
be lir gin ola rak azal mış tır. Te da vi yak la şı mı mi-
 yo kard in fark tü sü son ra sı er ken pe ri kar dit te ol-
 du ğu gi bi dir. 

Pul mo ner Em bo li

Pul mo ner em bo li ge nel lik le STE Mİ ’li has ta la rın
uzun sü re yat ma la rı nı ge rek ti ren kalp ye ter siz li -
ği ve di ğer he mo di na mik komp li kas yon lar ze mi -
nin de mey da na ge lir. Do la yı sıy la, has ta lar ilk 24
saat ten son ra müm kün olan en er ken dö nem de

416



ha re ket li ha le ge ti ril me li ve re ha bi li tas yon prog-
 ra mı na baş lan ma lı dır. Uzun sü re yat ma sı ge re -
ken has ta lar da an ti ko agü lan te da vi uza tıl ma lı dır.
Ön ce le ri STE Mİ ölüm le ri nin %10’u nu oluş tur -
mak ta olan ma sif pul mo ner em bo li sık lı ğı er ken
mo bi li zas yon ve uza mış an ti ko agü lan re jim le ri ile
be lir gin de re ce de azal mış tır.

Mi yo kard İn fark tü sü Son ra sı İs ke mi/İn fark tü sü

Mi yo kard in fark tü sü nün ilk ağ rı sı geç tik ten son ra -
ki sa at ve gün ler de or ta ya çı kan gö ğüs ağ rı sı nın bir-
 çok se be bi ola bi lir. Pe ri kar dit, pul mo ner em bo li,
in farkt ya yıl ma sı (eks pan si yon), in fark tın tek rar la -
ma sı (re-in fark tüs) ve in farkt son ra sı an gi na (post-
mi yo kard in fark tü sü an gi na) kli nik tab lo la rı
ara sın da ayı rı cı ta nı ya pıl ma lı dır. Ti pik gö ğüs ağ rı -
sı ile bir lik te ST seg men ti nin tek rar yük sel me si ve
ye ni Q dal ga la rı nın oluş ma sı re-in fark tü sün teş hi -
sin de ya rar la nı lan baş lı ca pa ra met re dir. İlk 18 ila 24
sa at te nek roz gös ter ge le ri nin re-in fark tüs teş hisin -
de ki ye ri sı nır lı iken; 24 sa at ten son ra il gi li gös ter -
ge le rin tek rar yük sel me si ge nel lik le re-in fark tü se
işa ret eder. Trom bo li tik te da vi uyu la nan has ta lar -
da re-in fark tüs ora nı % 4-5, pri mer PTCA/stent ile
re per füz yon sağ la nan has ta lar da ise % 2 ci va rın da
bir sık lık la mey da na ge lir. Pri mer PKG uy gu la nan
has ta lar da re-in fark tü sün  ön gör dü rü cü le ri Kil lip
sı nı fı nın ile ri ol ma sı, sol ven tri kül sis to lik dis fonk -
si yo nu ve op ti mal ol ma yan PKG so nu cu dur. Re-in -
fark tüs uzun dö nem prog no zu be lir gin ola rak
olum suz et ki ler. ST seg ment yük sel me si nin eş lik et-
 me di ği is ke mik tip te gö ğüs ağ rı sı nın (post-mi yo -
kard in fark tü sü is ke mi) var lı ğın da is ke mi nin
se kon der se bep le ri (ane mi, hi pok si vs) araş tı rı lıp
dü zel til me li, me di kal te da vi yo ğun laş tı rıl ma lı (nit -
rat, be ta-blo ker vs), an ti ko agü lan te da vi uy gu lan -
mı yor sa baş lan ma lı dır. İs ke mi nin kon trol al tı na
alı na ma dı ğı ve/ve ya ya nı sı ra he mo di na mik prob-
 lem le rin (hi po tan si yon, kalp ye ter siz li ği) ve ya di-
 renç li ven tri kü ler arit mi le rin ge liş ti ği has ta la ra
aci len ko ro ner an ji yog ra fi uy gu lan ma lı dır. İs ke mi -
nin me di kal te da vi ile kon trol al tı na alın dı ğı has ta -

lar da ka te te ri zas yo nun elek tif şart lar da ya pıl ma sı
uy gun dur. Re-in fark tü sün (is ke mik tip te gö ğüs ağ-
 rı sı ve ST seg ment yük sel me si) ge liş ti ği has ta lar da
acil (bir sa at için de) ka te te ri zas yon im ka nı yok ise
ve ya has ta re vas kü la ri zas yo na aday de ğil ise fib ri-
no li tik te da vi nin (ilk ve ya ikin ci de fa) uy gu lan ması
dü şü nül me li dir. Bir sa at için de ko ro ner an ji yog ra -
fi nin ya pı la bil di ği mer kez ler de has ta iş le me alı nır
ve ko ro ner ana to mi ye gö re re vas kü la ri zas yon (PKG
ve ya CABG) plan la nır. Mi yo kard in fark tü sü son ra -
sı ge li şen is ke mi ve ya re-in fark tü se he mo di na mik
bo zuk lu ğun eş lik et ti ği has ta lar da İABP te da vi si
dü şü nül me li dir. İn farkt ya yıl ma sı (“in farct ex pan si -
on”) sık lık la re-in fark tüs ve ya is ke mi yi tak lid eder.
İn farkt ya yıl ma sın da gö ğüs ağ rı sı ile bir lik te
EKG’de non-spe si fik re po la ri zas yon anor mal lik le -
ri ve he mo di na mik bo zul ma gö rü le bi lir; fa kat ST
seg men tin de be lir gin yük sel me ve nek roz gös ter -
ge le rin de an lam lı bir de ği şik li ğe ge nel lik le rast lan -
maz. İn farkt eks pan si yo nu nun te da vi sin de ACE
in hi bi tör le ri ni de içe ren sol ven tri kül yük le ri ni az-
al tı cı te da vi uy gu la nır. 

SSTTEE  MMİİ  SSoonn  rraa  ssıı  TTee  ddaa  vvii  YYaakk  llaa  şşıı  mmıı

Mi yo kard İn fark tü sü Son ra sı Risk Sı nıf la ma sı

Mi yo kard in fark tü sü nün has ta ne içi ve uzun sü re -
li ris ki ni be lir le yen bir çok fak tör söz ko nu su dur.
Has ta nın de mog ra fik özel lik le ri, mü ra ca at EK G’ si,
kli nik sey ri ve ya tış sü re si sı ra sın da ki he mo di na -
mik ve arit mik komp li kas yon la rın ge li şip ge li şip
ge liş me me si ris ki be lir le yen fak tör ler dir (Tab lo 35-
21). Sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu, mi yo kard in-
 fark tü sü son ra sı kı sa ve uzun sü re li risk ta yi ni
ba kı mın dan söz ko nu su fak tör ler ara sın da en
önem li si dir. Sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu ge-
 nel lik le is ti ra hat te trans to ra sik eko kar di yog ra fi ile
be lir le nen “e jek si yon frak si yo nu ” ola rak ifa de edi-
 lir. Sol ven tri kül fonk si yon la rı nın ta yi nin de di ğer
gö rün tü le me yön tem le ri (rad yo nük lid ven tri kü -
log ra fi, kar di yak MR vs) de kul la nı la bi lir. STE Mİ
son ra sı sol ven tri kül fonk si yon la rı nın di na mik ve
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De mog ra fik/kli nik özel lik ler Kli nik se yir de ki komp li kas yon lar
• Yaş >65 • Ye ni ge li şen dal blok la rı
• Di abe tes mel li tus • 2. de re ce tip II ve 3. de re ce AV blok
• Ge çi ril miş mi yo kard in fark tü sü • At ri yal fib ri las yon
• Ön ce den an gi na var lı ğı • He mo di na mik komp li kas yon lar (kalp ye ter siz li ği, şok vs)  

EKG bul gu la rı Mi yo kard in fak tü sü son ra sı in ce le me ler/bul gu lar
• An te ri or lo ka li zas yon • Sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu (EF<%40)
• İn fe ri or mi yo kard in fak tü sü nün sağ ven tri kül • Kon jes tif kalp ye ter siz li ği

mi yo kard in fark tü ne eş lik et me si • NYHA sı nıf >I
• ST yük sek li ği gös te ren de ri vas yon sa yı sı • İlk 48 sa at ten son ra “sus ta ine d” ven tri kü ler arit mi
• Top lam ST yük sek li ği • Stres tes tin de is ke mi var lı ğı
• Q dal ga sı gös te ren de ri vas yon sa yı sı

Tablo 35-21. ST-Yük sel me li Mi yo kard İn fark tü sü nün Kı sa ve Uzun Sü re li Ris ki ni Ar tı ran Fak tör ler



de ğiş ken ta bi atı se be biy le mi yo kard in fark tü sü -
nün ilk gün le rin de ger çek leş ti ri len öl çüm ler has-
 ta ne çı kı şı ön ce si ve ya mü te akip haf ta ve ay lar da
tek rar lan ma lı dır. Prog no zu ta yin eden di ğer
önem li fak tör ge ri ye ka lan sağ lam mi yo kar dın per-
 füz yo nu, il gi li alan da is ke mi teh di di nin olup ol-
 ma ma sı dır. Bu amaç la far ma ko lo jik ve ya eg zer siz
stres test le ri ya pı lır. İl gi li test ler de is ke mi be lir le -
nir ise in va zif in ce le me ile ko ro ner ana to mi be lir -
le nir. Prog no zu be lir le yen üçün cü önem li fak tör
ge nel lik le ilk iki risk fak tö rü nün bir fonk si yo nu
olan fa tal ven tri kü ler arit mi po tan si ye li dir. Cid di
sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu (ejek si yon
frak si yo nu <% 35-40) olan has ta lar da yük sek ani
ölüm ris ki se be biy le ge nel lik le ICD imp lan tas yo -
nu ge rek li dir. An cak STE Mİ ’nin ilk 40 gü nü için de
ICD imp lan tas yo nu nun fay da sı gös te ri le me di ğin -
den imp lan tas yon mi yo kard in fark tü sü son ra sı 40
gün den son ra ger çek leş ti ri lir.

Ko ro ner an ji yog ra fi ve re vas kü la ri zas yon ih ti-
 ya cı nı baş lı ca has ta nın risk pro fi li ve sol ven tri kül
sis to lik fonk si yo nu be lir ler. Baş lan gıç ta ko ro ner
an ji yog ra fi ya pıl ma yan has ta la rın sol ven tri kül
sis to lik dis fonk si yo nu ve ya yük sek risk pro fi li
mev cut ise ka te te ri zas yon ge rek li dir. Bu özel lik -
le re sa hip ol ma yan has ta lar da no nin va zif test ler -
le- mi yo kard is ke mi si araş tı rı lır (Şe kil 35-18). İl gi li
test ler –has ta eg zer siz ya pa bi li yor ise- mi yo kard

in fark tü sü son ra sı fonk si yo nel ka pa si te ta yi ni ni
de müm kün kı lar. Mi yo kar di yal is ke mi araş tır -
ma sı ge nel pren sip ler için de ya pı lır (bkz: kro nik
is ke mik kalp has ta lı ğı).  EK G’ nin yo rum la na bi lir
ol du ğu has ta lar dan eg zer siz ya pa bi len le re has ta -
ne çı kı şı ön ce si sub mak si mal eg zer siz tes ti ve ya
çı kış ön ce si ve ya çık tık tan son ra “semp tom-sı nır lı
eg zer siz tes ti ” uy gu la nır. Eg zer siz ya pa ma yan la ra
ise far ma ko lo jik stres gö rün tü le me si (ade no si ne
ve ya dip yri da mol mi yo kard per füz yon sin tig ra -
fi si ve ya do bu ta mi ne eko kar di yog ra fi) ya pı lır.
EK G’ nin ST de ği şik li ği ni gös te re me di ği du rum -
lar da (pre-ek si tas yon sen dro mu, sol dal blo ku vs)
eg zer siz ya pa ma yan la ra far ma ko lo jik stres ile gö-
 rün tü le me yön tem le ri, eg zer siz ya pa bi len le re de
eg zer siz eko kar di yog ra fi ve ya eg zer siz mi yo kard
per füz yon sin tig ra fi si uy gu la nır.

Se kon der Ko run ma

Ye ni bir akut ate rosk le ro tik vas kü ler has ta lık (is -
ke mik in me, akut ko ro ner sen drom vs) için en
çok risk al tın da olan has ta lar ön ce den bu tür bir
atak ge çi ren ler dir. Do la yı sıy la, STE Mİ ge çi ren
has ta lar da se kon der ko ru ma ha ya ti önem ta şır.

Mi yo kard in fark tü sü son ra sı fi zik sel ve psi şik
re ha bi li tas yon prog ra mı er ken dö nem de (ilk gün-
 ler de) baş lan ma lı dır. Mi yo kard in fark tü sü ge çi -
ren has ta la rın dep res yo na yat kın ol duk la rı ve
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Şekil 35-18. ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sün de has ta nın ris ki ne gö re in ce le me ve te da vi se çi mi gö rül mek te dir. Re per-
 füz yon te da vi si uy gu lan ma yan lar ve ya fib ri no liz son ra sı in va zif in ce le me ya pıl ma yan lar da sol ven tri kül ejek si yon frak si yo -
nu (EF) % 40’ın al tın da olan lar ile sol ven tri kül EF >% 40 ol du ğu hal de yük sek ris ke sa hip olan lar da ko ro ner an ji yog ra fi
ge rek li dir. Sol ven tri kül EF’ si % 40’ın üze rin de olan dü şük ris ki has ta lar da mi yo kard is ke mi si araş tı rı lır; be lir gin mi yo kard
is kem isi tes pit edi len has ta lar da ko ro ner an ji yog ra fi uy gu lan ma lı, mi yo kard is ke mi si ol ma yan ve ya ha fif se vi ye de bu lu nan
has ta lar ise me di kal te da vi ile ta kip edil me li dir.

*: Mi yo kar di yal is ke mi araş tır ma sı nın de tay la rı için il gi li met ne ba kı nız.
STE Mİ: ST-yük sel me li mi yo kard in fark tü sü, PKG: Per kü tan ko ro ner gi ri şim, KA: Ko ro ner an ji yog ra fi, EF: sol ven tri kül

ejek si yon frak si yo nu, NYHA: “New York He art As so ci ato n” a gö re fonk si yo nel ka pa si te sı nıf la ma sı
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dep res yo nun in fark tüs son ra sı dö nem de ölüm
ris ki ni ar tır dı ğı bi lin mek te dir. Bu se bep le, özel-
 lik le dep res yo na me yil li has ta lar da ge rek ya kın -
la rın dan ge rek se me di kal ola rak uy gun psi şik
des tek ol duk ça önem li dir. 

Ha yat tar zı de ği şik li ği her has ta için vaz ge çil -
mez se kon der ko ru ma ted bir le ri ara sın da yer alır.
Si ga ra nın içi mi nin ke sil me si, uy gun ki lo ya inil-
 me si ve her has ta için ki şi sel leş ti ril miş eg zer siz
prog ra mı ha yat tar zı de ği şik lik le ri nin baş lı ca la rı -
dır (bkz: kro nik ko ro ner kalp has ta lı ğı). Di yet her
has ta nın özel şart la rı na gö re (dia bet, ki lo vs) dü-
 zen len mek le be ra ber ge nel ola rak az tuz lu (gün -
de 3-4 g tuz), dü şük sa tü re yağ (to tal ka lo ri nin %
7’sin den az) ve dü şük ko les te rol (gün de 200
mg’dan az) oran la rı na sa hip bir di yet esas dır.

Kan ba sın cı kon tro lü mi yo kard in fark tü sü
son ra sı se kon der ko ru ma ted bir le ri ara sın da dır.
Ar ter ba sın cı nın di ya be ti ve/ve ya böb rek ye ter -
siz li ği bu lu nan has ta lar da 140/80 mmHg; di ğer -
le rin de ise 140/90 mmHg’ nin al tın da tu tul ma sı
uy gun dur. Kan ba sın cı kon tro lü için ha yat tar zı
de ği şik li ği (uy gun ki lo, eg zer siz, di yet, tuz kı sıt -
la ma sı) ted bir le ri ile bir lik te ge re ğin de far ma ko -
lo jik te da vi ya pıl ma lı dır. Be ta-blo ker ler ve ACE
in hi bi tör le ri ilk ter cih edi le cek ilaç grup la rı ara-
 sın da yer al ma lı dır. Di abe tik has ta lar da HbA1C
se vi ye si % 7’nin al tın da ola cak şe kil de gli se mi
kon tro lü ya pıl ma lı dır. Sı vı re tan si yo nu na yol aça-
 bil dik le rin den ti azo li din ler mi yo kard in fark tü sü
son ra sı NYHA sı nıf II I-IV kalp ye ter siz li ği bu lu -
nan has ta lar da kul la nıl ma ma lı dır.

Mi yo kard in fark tü sü ge çi ren has ta la rın ta ma -
mı na ya kı nın da ömür bo yu sta tin te da vi si ge rek -
li dir. Mi yo kard in fark tü sü nün ilk 24-48 saa ti
için de li pid pro fi li ta yin edi le me miş ise 3-4 has ta
son ra li pid de ğer le ri tek rar be lir len me li dir. LDL-
ko les te ro lü 100 mg/dl’ ın üze rin de olan has ta lar da
sta tin te da vi si baş lan ma lı dır. STE Mİ ge çi ren has-
 ta lar da LDL-ko les te rol he de fi 100 mg/dl’ nin al tı -
dır. Se rum LDL-ko les te ro lü nün 70 mg/dl’ nin
al tı na dü şü rül dü ğü has ta lar da ila ve fay da la rın
sağ lan dı ğı na iliş kin bul gu lar se be biy le 70 mg/dl
ve al tın da ki de ğer ler op ti mal ka bul edil mek te dir. 

Akut ko ro ner sen drom tab lo la rın dan her han -
gi bi ri ne ma ruz kal mış has ta lar mut la ka sü rek li
ola rak gün de 75-162 mg ara sın da ki doz lar da as-
 pi rin kul lan mak du ru mun da dır. STE Mİ sı ra sın -
da stent imp lan tas yo nu ya pıl dıy sa ilk ay
as pi ri nin 300 mg/gün do zun da kul la nıl ma sı uy -
gun olur. As pi rin kul la nı mı nın tek is tis na sı na dir
gö rü len ger çek as pi rin al ler ji si dir. Bu du rum da
as pi ri nin ye ri ne clo pi dog rel kul la nıl ma lı dır. Mi-
 yo kard in fark tü sü son ra sı as pi ri nin vas kü ler
olay la rı be lir gin ola rak azalt tı ğı ve in fark tüs le iliş-
 ki li ar te ri nin açık lı ğı nı ko ru du ğu na da ir çok sa-
 yı da ve ri mev cut tur. Son ve ri ler mi yo kard

in fark tü sü son ra sı clo pi dog re lin gün de 75 mg do-
 zun da as pi rin te da vi si ne ek len me si nin ila ve fay-
 da lar sağ la dı ğı nı gös ter miş tir. Do la yı sıy la, iki li
an ti-ag re gan te da vi nin bir yıl ka dar sür me si da ha
son ra clo pi dog re lin ke si lip as pi ri ne ömür bo yu
de vam edil me si uy gun dur. PKG uy gu la nan STE-
 Mİ ’li has ta lar da –da ha kuv vet li et ki si ve ila ve risk
azal ma sı se be biy le- pra sug rel dü şü nü le bi lir. 

Mi yo kard in fark tü sü ge çir miş has ta lar da se-
 kon der ko ru ma nın en önem li le rin den bi ri be ta-
blo ker te da vi si dir. Çok sa yı da ça lış ma mi yo kard
in fark tü sü son ra sı be ta-blo ker kul la nı mı nın prog-
 no zu be lir gin ola rak dü zelt ti ği ni gös ter miş tir. İl-
 gi li ça lış ma la rın me ta-ana li zin de uzun sü re li
mor ta li te azal ma sı % 23 ci va rın da dır. Risk azal tı -
cı et ki baş lı ca re-in fark tüs ve ani ölü mün ön len -
me si ile il gi li dir ve yük sek risk li has ta lar da çok
da ha be lir gin dir. Do la yı sıy la, be lir gin bir kon trin-
 di kas yon yok ise mi yo kard in fark tü sü son ra sı be -
ta-blo ker kul lan ma mak cid di bir tıb bi ha ta dır.
Be ta-blo ke rin fay da lı et ki si özel lik le ilk gün ler ve
haf ta lar da be lir gin ol du ğun dan müm kün olan en
er ken dö nem de be ta-blo ke re baş lan ma lı ve has ta
te da vi yi iyi to le re et ti ği sü re ce ömür bo yu de vam
edil me li dir. 

ACE in hi bi tör le ri mi yo kard in fark tü sü ge çir -
miş has ta lar da sol ven tri kül dis fonk si yo nu olan
has ta lar da –baş lı ca ye ni den şe kil len me yi azal ta -
rak- uzun dö nem mor ta li te yi % 22 ci va rın da
azalt mak ta dır. ACE in hi bi tör le ri özel lik le kon jes -
tif kalp ye ter siz li ği ve/ve ya sol ven tri kül dis fonk -
si yo nu olan has ta lar da fay da lı ol mak la bir lik te,
da ha dü şük risk li has ta gru bun da da fay da de -
vam et mek te dir. Do la yı sıy la, sol ven tri kül sis to lik
fonk si yon bo zuk lu ğu bu lun ma yan has ta lar da da
her han gi bir kon trin di kas yon yok ise uzun sü re -
li ACE in hi bi tö rü kul la nıl ma lı dır. ACE in bi tör le -
ri ni kul la na ma yan has ta lar da an ji yo ten sin
re sep tör an ta go nis ti kul la nı la bi lir. Mi yo kard in-
 fark tü sü son ra sı kul la nı mı na iliş kin val sar tan ve
kan de sar ta nın fay da lı ol du ğu na da ir kli nik ve ri
mev cut tur. Cid di re nal dis fonk si yo nu ve/ve ya hi-
 per po ta se mi si bu lun ma yan kalp ye ter siz lik li ve ya
sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu (EF <%40)
olan has ta lar da al des te ron an ta go nist le ri de uzun
sü re kul la nıl ma sı ge re ken ilaç lar ara sın da dır.

Nit rat ve ya kal si yum ka nal blo ker le ri nin mi-
 yo kard in fark tü sü son ra sı uzun dö nem kul la nı -
mı nın se kon der ön le me de be lir gin bir fay da sı
bu lun ma mak ta dır. Be ta- blo ker le ri –a şı rı bronş
re ak ti vi te si se be biy le- to le re ede me yen has ta lar da
ve ra pa mil ve ya dil ti azem kul la nı la bi lir. Bu in di -
kas yo nun dı şın da söz ko nu su ilaç grup la rı nın mi-
 yo kard in fark tü sü son ra sı ru tin ola rak kul la nı mı
tav si ye edil me mek te dir. Ay rı ca an ti-ok si dan ilaç-
 la rın da mi yo kard in fark tü sü son ra sı dö nem de
her han gi bir fay da sı gös te ri le me miş tir. Mi yo kard
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in fark tü sü ge çir miş ka dın lar ös tro jen ve pro ges tin
şek lin de ki hor mon te da vi si kul lan ma ma lı dır lar;
söz ko nu su has ta lar il gi li hor mon pre pa rat la rı nı
kul la nı yor lar ise bu ilaç lar ke sil me li dir. Non-ste -
ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar mi yo kard in fark tü sü
son ra sı vas kü ler olay la rı ve kalp ye ter siz li ği ris-
 ki ni ar tır dık la rın dan kul la nıl ma ma lı dır lar. Bu
ilaç la rın mut la ka kul la nım la rı nı ge rek ti ren du-
 rum lar söz ko nu su ise semp tom la rı azal tan en
dü şük doz müm kün olan en kı sa sü re de uy gu -
lan ma lı dır.

SSTTEE  MMİİ  ’’nniinn  PPrroogg  nnoo  zzuu

ST-yük sel me li akut mi yo kard in fark tü sü nün kı -
sa ve uzun dö nem prog no zu be lir gin ola rak dü-
 zel miş tir (Şe kil 35-19). Mi yo kard in fark tü sü nün
prog no zu nu dü zel ten iki bü yük ge liş me ko ro ner
yo ğun ba kım üni te le ri nin te si si ve re per füz yon
te da vi le ri dir. Mi yo kard in fark tü sün den er ken
ölüm le rin ço ğu nun ilk sa at ler de ger çek le şen fa tal
ven tri kü ler arit mi ler le il gi li ol du ğu nun an la şıl -
ma sın dan son ra has ta lar yo ğun ba kım üni te le -
rin de ta kip edil me ye baş lan mış lar dır. De vam lı
mo ni tö ri zas yon ile er ken de fib ri las yon müm kün
ha le gel miş ve arit mik mor ta li te be lir gin azal mış -
tır. STE Mİ te da vi sin de ki ikin ci bü yük ge liş me re-
 per füz yon te da vi le ri nin müm kün ha le gel miş
ol ma sı dır. 

Ön ce trom bo li tik te da vi ve ar dın dan ge liş ti ri -
len per kü tan re vas kü la ri zas yon ile has ta la rın
önem li bir kıs mın da re per füz yon te da vi si müm-
 kün ha le gel miş tir. Re per füz yon te da vi si ile mi-
 yo kard in fark tü sü nün has ta ne-içi mor ta li te si %
15’den % 6-10’a azal mış tır. Di ğer yan dan, STE Mİ
te da vi sin de ki en önem li un su run müm kün olan
en er ken dö nem de re per füz yon ol du ğu nun an la -
şıl ma sı er ken teş hi sin öne mi ni ar tır mış ve müm-
 kün olan en op ti mal na kil stra te ji le ri nin
ge liş ti ril me si ne yol aç mış tır. An ti-ag re gan ve an-

 ti ko agü lan te da vi ler de ki ge liş me ler ile be ta-blo -
ker ve ACE in hi bi tö rü gi bi er ken ve geç dö nem de
prog no zu dü zel ten ilaç la rın da ha yay gın kul la nı -
lır olu şu da olum lu so nuç la ra önem li kat kı lar sağ-
 la mış tır. Bu nun la bir lik te, STE Mİ mor ta li te si tüm
ge liş me le re rağ men ha la yük sek tir ve di ğer kli nik
tab lo lar ile bir lik te akut ko ro ner sen drom ge liş -
miş ve ge liş mek te olan ül ke ler de baş lı ca ölüm se-
 be bi ol ma ya de vam et mek te dir. 
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TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Ka rar sız an gi na pek to ris (“uns tab le an gi na pec to -
ris”; UAP) ve ST yük sel me siz mi yo kard in fark tü -
sü (“non-ST ele va ti on myo car di al in farc ti on”;
NSTE MI) akut ko ro ner sen drom baş lı ğı al tın da
top la nan kli nik sen drom la rın baş lı ca la rı nı oluş-
 tu rur. Akut ko ro ro ner sen dro mun di ğer kli nik
tab lo su ST yük sel me li mi yo kard in fark tü sü (“ST
ele va ti on myo car di al in farc ti on”; STE MI)’dür. Akut
ko ro ner sen dro mun her üç ana kli nik tab lo su nun
or tak özel lik le ri baş lı ca ko ro ner ate rosk le ro zu se-
 be biy le ko ro ner ar ter de ge li şen to tal ve ya sub to -
tal dar lık se be biy le mey da na ge len akut
mi yo kard is ke mi si ve/ve ya nek ro zu na bağ lı kli-
 nik tab lo nun ani den (sa at ler; gün ler) or ta ya çık-
 ma sı ve er ken ve ya geç dö nem de kar di yak ölüm
ve/ve ya (tek rar la yan) mi yo kard in fark tü sü ris ki -
ni be lir gin şe kil de art ma sı dır. UAP ve NSTE MI -
’nü STE MI ’den ayı ran baş lı ca özel lik akut
mi yo kard is ke mi si ve/ve ya nek ro zun baş lı ca ST
seg ment çök me si ve T dal ga de ği şik lik le ri ile sey-
 ret me si dir. Bir STE MI tab lo su olan ve sağ pre kor-
 di yal de ri vas yon lar da ST çök me si ile or ta ya çı kan
ger çek izo le pos te ri or mi yo kard in fark tü sü söz
ko nu su tas ni fe is tis na oluş tu rur. Ay rı ca
UAP/NSTE MI ’de STE MI ’nin ak si ne so rum lu ko-
 ro ner ar ter de to tal ok lüz yon dan çok sub to tal lez-
 yon mev cut tur. An cak lez yo nun to tal ve ya
sub to tal ni te li ği –is tis na lar ve kli nik tab lo lar ara-
 sın da ki ör tüş me ler se be biy le- ST yük sel me li ve
yük sel me siz akut ko ro ner sen drom la rın ayır de -
dil me sin de bir kri ter ola rak kul la nı la maz. Di ğer
yan dan akut ko ro ner sen dro mu oluş tu ran kli nik
tab lo la rın has ta lı ğın sey ri sı ra sın da bü yük öl çü -
de bir bi ri ne ge çiş ya pa bi le ce ği de bi lin mek te dir
(Ba kı nız Bö lüm 35, Şe kil 35-1). UAP ve NSTE MI
fiz yo pa to lo ji le ri nin ya nı sı ra kli nik gö rü nüm le ri,
EKG bul gu la rı ve se yir le ri ba kı mın dan da bü yük
ben zer lik gös te rir. İki kli nik tab lo yu bir bi rin den
ayır te den ye ga ne du rum akut mi yo kard is ke mi -
si nin mi yo kard ha sa rı na yol aça cak ka dar cid di
olup ol ma dı ğı dır. ST yük sel me si ol mak sı zın ge-

 li şen akut ko ro ner sen drom tab lo sun da bir bi rin -
den en az 6 sa at ara ile ba kı lan mi yo kard nek roz
gös ter ge le ri nin (Tro po nin I; TnI, Tro po nin T, TnT
ve ya krea tin ki naz MB; CK-MB) yük sel me si du-
 rum da kli nik tab lo NSTE MI; ne ga tif kal ma sı du-
 ru mun da ise UAP ola rak ni te len di ri lir. Bu nun la
bir lik te, mi yo kard nek roz gös ter ge le ri nin kan da -
ki yük sek li ği nin –ö zel lik le kü çük nek roz lar da-
ge çi ci ve kı sa sü rey le gös te ri le bil di ği dik ka te alın-
 dı ğın da has ta nın mü ra ca at za ma nı na bağ lı ola rak
iki tab lo nun bir bi rin den ayır te dil me si nin ço ğu
ke re im kan sız ol du ğu aşi kar dır. Do la yı sıy la, UAP
ve NSTE MI kli nik tab lo la rı ge nel lik le tek bir an ti -
te ola rak bir lik te de ğer len di ri lir.

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

Akut ko ro ner sen drom is ke mik kalp has ta lı ğı nın
baş lı ca or ta ya çı kış şek li dir. İs ke mik kalp has ta -
la rı nın en az üç te bi rin de has ta lı ğın akut ko ro ner
sen drom tab lo su ile baş la dı ğı bi lin mek te dir. Ben-
 zer oran da ki has ta da ilk gö rün tü nün ani ölüm ol-
 du ğu ve ani ölüm ile kay be di len has ta la rın
ta ma mı na ya kı nın da fa tal arit mi den so rum lu kli-
 nik tab lo nun mi yo kard in fark tü sü ve ya akut mi-
 yo kard is ke mi si ol du ğu dik ka te alın dı ğın da,
is ke mik kalp has ta lı ğı nın has ta la rın ço ğun da
akut ko ro ner sen drom ile or ta ya çık tı ğı söy le ne -
bi lir. 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ’n de 2004 yı lı ka yıt -
la rı na gö re 1.5 mil yon dan faz la ki şi nin akut ko ro -
ner sen drom teş hi siy le has ta ne ye ya tı rıl dı ğı
bil di ril mek te dir. Söz ko nu su has ta la rın % 40’dan
faz la sı nı UAP tab lo su oluş tur mak ta dır. UAP ve
NSTE MI ’nün akut ko ro ner sen drom tab lo la rı için-
 de ki sık lı ğı za man için de git tik çe art mış ve son yıl-
 lar da tüm akut ko ro ner sen drom lu has ta la rın
yak la şık ola rak üç te iki si ni oluş tu rur ha le gel miş -
tir. UAP ve NSTE MI ’nin akut ko ro ner sen drom la -
rın ço ğun dan so rum lu ol ma sı muh te me len yaş lı ve
di abe tik has ta po pü las yo nu nun art ma sı ile bir lik -
te has ta ve he ki min er ken teş his ile il gi li da ha dik-
 kat li ol ma la rın dan kay nak lan mak ta dır. Er ken
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teş his akut ko ro ner sen drom lu has ta lar da ki ka rar -
sız an gi na ve NSTE MI ora nı nı ar tır mak ta dır.
UAP/NSTE MI gru bun da ka dın has ta ora nı nın
STE MI ’ye gö re da ha faz la ol du ğu bil di ril mek te dir
(% 30-40’a kar şı lık % 20). Ay rı ca UAP/NSTE MI ’lü
has ta lar STE MI ’li has ta la ra gö re da ha yaş lı dır ve
da ha faz la oran da dia bet ve sta bil an gi na ya sa hip -
tir ler. Ya nı sı ra, ko ro ner re vas kü la ri zas yo nun uy-
 gu lan ma sık lı ğı da UAP/NSTE MI ’li has ta lar da
STE MI ’li has ta la ra gö re da ha faz la dır.

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Di ğer is ke mik kalp has ta lı ğı tür le rin de ol du ğu gi -
bi UAP/NSTE MI ’de de te mel fiz yo pa to lo jik me ka -
niz ma mi yo kar da ok si jen te mi ni ile mi yo kar dın
ok si jen ih ti ya cı ara sın da ki den ge siz lik tir. Va ka la -
rın ço ğun da mi yo kar da ok si jen ar zın da ani bir
azal ma so rum lu dur. Ko ro ner kan akı mı nın ani ve -
ya prog re sif ola rak azal ma sı nın en sık se be bi çat la-
 yan ve ya eroz yo na uğ ra yan bir ka rar sız plak
ze mi nin de ge li şen ve ge nel lik le sub to tal ok lüz yo -
na yol açan trom büs ve/ve ya söz ko nu su trom büs -
den kay nak la nan dis tal ko ro ner em bo li zas yon dur.
UAP/NSTE MI ’den so rum lu lez yon ge nel lik le sub-
 to tal ni te lik te ol mak la bir lik te ba zı hal ler de ko ro -
ner ar ter de tam tı kan ma ya rast la na bi lir. Söz
ko nu su du rum da ST yük sel me si ile sey re den
trans mu ral bir in fark tü sün ge liş me me si nin il gi li

mi yo kard ke si mi ni per fü ze eden kol le te ral da mar-
 lar dan ve ya ki şi ye özel ko ro ner ana to mi sin den
kay nak lan ma sı muh te mel dir. Has sas pla ğın özel-
 lik le ri ve akut ko ro ner sen drom ile iliş ki si STE MI
bö lü mün de ay rın tı lı ola rak an la tıl mış tır (Ba kı nız:
Bö lüm 35, Fiz yo pa to lo ji). 

Di ğer yan dan, ko ro ner ar te re trom bo em bo li na-
 di ren ko ro ner plak dı şın da baş ka bir kay nak tan (in -
fek tif en do kar dit, ma ran tik trom büs vs) ge le bi lir.
Ko ro ner ar ter spaz mı ve ya va zo kons trik si yo nu ile
olu şan di na mik obs trük si yon, me ka nik obs trük si -
yo nun prog res yo nu ile ko ro ner kan akı mı nın cid di
şe kil de azal ma sı, ko ro ner ar ter dis sek si yo nu ve ko-
 ro ner ar ter inf la mas yo nu UAP/NSTE MI ’nin di ğer
na dir et yo lo ji le ri ni oluş tu rur (Şe kil 36-1). Ko ro ner
ar ter spaz mı epi kar di yal ko ro ner ar ter ler de fo kal
spazm (Prinz me tal-Ek mek çi an gi na sı) ve ya in tra -
mu ral re zis tans da mar la rın yay gın en do tel dis fonk-
 si yo nu se be biy le ge li şen dif füz mik ro vas kü ler
dis fonk si yon şek lin de ola bi lir. Ko ka in de ko ro ner
ar ter ler de spaz ma yol aça rak UAP/NSTE MI tab lo -
su oluş tu ra bi lir. Mi yo kar da ok si jen ar zı nın sa bit
kal dı ğı ve mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı nın art tı ğı ye-
 ga ne UAP ti pi se kon der ka rar sız an gi na dır. Se kon -
der ka rar sız an gi na da mi yo kard ok si jen ih ti ya cı nı
be lir gin ola rak ar tı ran ateş, ta şi kar di, ti ro tok si koz
gi bi fak tör ler söz ko nu su dur. UAP/NSTE MI ’nin
mey da na ge li şin de ba zen bir den faz la fak tör rol oy-
 na ya bi lir.
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Şekil 36-1. UAP/NSTEMI’nin fizyopatolojisi. Vakaların çoğundan genellikle hassas karakterde olan bir plağın rüptürü veya
erozyonu ile tetiklenen agregasyon ve koagülasyon kaskadının meydana getirdiği koroner trombüsü sorumludur. Daha
seyrek olarak koroner spazm ve koroner artere tromboemboli gibi faktörler de UAP/NSTEMI oluşumunda rol oynayabilir.
Genel olarak, UAP/NSTEMI fizyopatolojisinde koroner kan akımının azalması söz konusu iken, sekonder kararsız angina
pektorisde temel mekanizma miyokard oksijen ihtiyacındaki artıştır. MVO2: Miyokard oksijen ihtiyacı.
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KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Mi yo kard is ke mi si ne bağ lı gö ğüs ağ rı sı nın özel lik-
 le ri, STE MI ve sta bil an gi na bö lüm le rin de ay rın tı -
lı ola rak an la tıl mış tır. UAP/NSTE MI has ta la rın da
da STE MI has ta la rı na ben zer şe kil de da ha çok is-
 ti ra hat te ve ya mi ni mal efor da ge len ve sta bil an gi -
na ya gö re ge nel lik le da ha şid det li ve da ha uzun
(NSTE MI ve is ti ra hat an gi na sın da ge nel lik le 20
dk’ dan faz la) an gi na kli nik tab lo nun baş lı ca semp-
 to mu dur. An gi na nın ni te lik le ri ve sey ri özel lik le
ka rar sız an gi na ti pi nin be lir len me sin de (ar tan an-
 gi na, ye ni baş la yan an gi na vs) önem li dir. Teş his te
an gi na nın var lı ğı te mel un sur ol mak la bir lik te, mi-
 yo kard in fark tüs lü has ta la rın en az üç te bi rin de ti -
pik gö ğüs ağ rı sı nın ol ma dı ğı ve has ta la rın ati pik
kli nik tab lo lar ile (an gi na eş de ğe ri, disp ne vs) mü-
 ra ca at ede bil dik le ri unu tul ma ma lı dır. Ati pik kli-
 nik tab lo lar la mü ra ca at eden has ta la rın da ha yaş lı
ol du ğu ve ya nı sı ra di abe tes mel li tus, kalp ye ter -
siz li ği ve ka dın cin si yet oran la rı nın ti pik an gi na lı
has ta la ra gö re da ha faz la ol du ğu bil di ril miş tir. Ati-
 pik kli nik gö rü nüm ler için de özel lik le an gi na eş-
 de ğe ri ola rak or ta ya çı kan ne fes dar lı ğı, gö ğüs te
sı kın tı ve bo ğul ma his si gi bi be lir ti ler dik kat li bir
şe kil de yo rum lan ma lı dır. Ati pik kli nik tab lo lar ne -
fes dar lı ğı, fe na lık his si, ge nel hal siz lik, in me, sen-
 kop, pre sen kop, men tal du rum de ği şik li ği ve
bo ğul ma his si gi bi semp tom lar dır. Ati pik kli nik
tab lo lar la mü ra ca at eden has ta lar da teş hi sin
önem li öl çü de ge cik me si ve et ki li te da vi yön tem -
le ri nin da ha sey rek uy gu la na bil me si se be biy le
mor ta li te oran la rı nın ti pik kli nik tab lo ya sa hip has-
 ta la ra gö re en az 2 mis li art tı ğı bil di ril mek te dir.
Do la yı sıy la, ati pik kli nik mü ra ca at la rın dik kat li bir
şe kil de de ğer len di ril me si ha ya ti önem ta şır. Has ta-
 nın sa de ce şi ka yet le ri de ğil, ya nı sı ra risk pro fi li,
ön ce den ko ro ner ve ya di ğer bir vas kü ler has ta lı ğı -
nın ve ya kalp ye ter siz li ği nin var lı ğı sor gu lan ma lı
ve araş tı rıl ma lı dır. Özel lik le di abe tik, yaş lı, ön ce -
den re vas kü la ri zas yon gi ri şi mi ge çir miş ve ya yük-
 sek risk pro fi li ne sa hip has ta lar ti pik an gi na la rı
ol ma sa da hi akut ko ro ner sen drom ge li şi mi ba kı -
mın dan dik kat li bir şe kil de in ce len me li dir. 

Fi zik Mu aye ne

Has ta lar da mi yo kard is ke mi si ne bağ lı fi zik mu aye -
ne bul gu la rı dı şın da her han gi bir bul gu yok tur. Ge-
 nel lik le mi yo kard is ke mi si nin cid di ye ti ni ifa de eden
an gi na sı ra sın da 3. ses ve di ğer kalp ye ter siz li ği bul-
 gu la rı, pa pil ler kas is ke mi si ne bağ lı mit ral ye ter siz -
li ği üfü rü mü be lir le ne bi lir. Mi yo kar dın önem li bir
kıs mı nı il gi len di ren ve ge nel lik le sol ana ko ro ner ar -
ter ve ya mu adi li lez yon la rın yol aç tı ğı yay gın is ke -
mi ha lin de kalp ye ter siz li ği bul gu la rı nın ya nı sı ra
hi po tan si yon ve şok tab lo su da ge li şe bi lir. 

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

Baş lı ca EKG bul gu la rı olan ST dep res yo nu, T dal-
 ga sı ne ga tif li ği ve –var yant an gi na lı has ta lar da gö-
 rü len- ge çi ci ve kı sa sü re li (<20 dk) ST yük sel me si
UAP/NSTE MI ’li has ta la rın yak la şık ya rı sın da gö rü -
lür. UAP/NSTE MI ’de EKG bul gu la rın dan sa de ce
teş his için de ğil, ya nı sı ra risk sı nıf la ma sın da da ya-
 rar la nı lır. Ge nel lik le va zos pas tik an gi na ve ya trans-
 mu ral is ke mi mey da na ge ti ren cid di lez yon lar da
rastlanan ge çi ci ST yük sel me si UAP/NSTE MI ’li has-
 ta la rın sa de ce % 10 ka da rın da gö rü lür ve ge nel lik le
kö tü prog no za işa ret eder. İki ve ya da ha faz la kom -
şu de ri vas yon da -ba zal EK G’ ye gö re- 0.05 mV (0.5
mm)’lik ST seg ment çök me si bi le hem akut is ke mi -
yi gös ter me de, hem de mor ta li te ar tı şı nı ön gör me -
de an lam lı bir bul gu ola rak ka bul edi lir.
UAP/NSTE MI ’de ST çök me si mor fo lo jik ola rak düz
ve ya aşa ğı ya doğ ru (“down slo pin g”), ge çi ci ve di na -
mik ka rak ter de dir. Ba zen T dal ga ne ga tif li ği de ST
çök me si ne eş lik eder. ST çök me si nin se vi ye si art tık -
ça prog noz da be lir gin ola rak kö tü le şir (Şe kil 36-2).
Üç ve ya da ha faz la kom şu de ri vas yon da 2 mm ve -
ya da ha faz la ST seg ment çök me si ge nel lik le üç da -
mar has ta lı ğı ve ya sol ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı na
eş lik eder ve da ha az ST çök me si gös te ren has ta la -
ra gö re prog no zun be lir gin ola rak kö tü ol du ğu nu
gös te rir (per kü tan gi ri şim ol mak sı zın 30 gün lük
mor ta li te % 35’e kar şı lık % 15-20). 

ST dep res yo nu ve/ve ya T dal ga de ği şik lik le ri -
ne yol açan çok sa yı da kar di yak ve kalp dı şı se bep
mev cut tur. Do la yı sıy la UAP/NSTE MI şüp he si olan
has ta lar da ki EKG bul gu la rı kli nik tab lo ile iliş ki li
ola rak de ğer len di ril me li ve UAP/NSTE MI ’de ki de-
 ği şik lik le rin ge nel lik le di na mik (de ğiş ken) ka rak -
ter de ol du ğu dik ka te alın ma lı dır. Tab lo 36-1’de
ge niş ola rak akut ko ro ner sen drom lar da rast la nan
ST seg men ti ve T dal ga de ği şik li ği ile pa to lo jik Q
dal ga sı bul gu la rı nın ayı rı cı teş hi sin de dü şü nül me -
si ge re ken has ta lık lar gö rül mek te dir.

T dal ga ne ga tif li ği nin is ke mi yi gös ter me de ki
du yar lı lı ğı dü şük tür ve ST dep res yo nun dan fark -
lı ola rak be lir gin de re ce de ol ma dık ça kö tü prog-
 no zu gös ter mez. V2-4 de ri vas yon la rın da R
dal ga sı nın var lı ğın da ge li şen de rin (≥3 mm) ve ya
ter mi nal T dal ga sı ne ga tif li ği “Wel lens sen dro mu ”
ola rak ad lan dı rı lır ve ge nel lik le sol ön inen ko ro -
ner ar ter de ki cid di dar lı ğa işa ret eder (Şe kil 36-3).
Söz ko nu su has ta la rın ço ğu nun per kü tan ko ro ner
gi ri şim uy gu lan ma dı ğı tak dir de an te ri or in fark -
tü se iler le di ği gös te ril miş tir.

Kar di yak Nek roz Gös ter ge le ri

Kar di yak nek roz gös ter ge le ri nin UAP/NSTE MI
tab lo su ile mü ra ca at eden has ta lar da ki baş lı ca
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öne mi da ha yük sek risk li NSTE Mİ has ta la rı nın
ta nım lan ma sı dır. Tro po nin T (TnT) ve tro po nin I
(TnI)’nın mi yo kard nek ro zu nu gös ter me de ki du-
 yar lı lı ğı ve spe si fik li ği di ğer gös ter ge le re gö re çok
da ha yük sek ol du ğu için STE MI ’de ol du ğu gi bi
UAP/NSTE MI kli ni ği ile mü ra ca at eden has ta lar -
da da nek roz gös ter ge si ola rak kar di yak spe si fik
tro po nin ler (TnT, TnI) ter cih edil me li dir. Tro po -
nin ta yin im ka nı nın ol ma dı ğı hal ler de kul la nı la -
bi le cek di ğer bir nek roz gös ter ge si olan krea tin
ki naz MB (CK-MB)’nin du yar lı lı ğı ve spe si fik li ği
kar di yak tro po nin ler den da ha dü şük tür. İs ti ra hat
ağ rı sı ile mü ra ca at eden ve ST yük sel me si ol ma -
yan, CK-MB se vi ye le ri nor mal bu lun du ğu için
ka rar sız an gi na pek to ris teş hi si ko nu lan has ta la -
rın yak la şık % 30’u nun tro po nin se vi ye le ri nin
yük sek ol du ğu, do la yı sıy la bu has ta la rın ger çek
teş hi si nin NSTE MI ol du ğu gös te ril miş tir. Tro po -
nin ta yin im ka nı nın var lı ğın da CK-MB sa de ce

bir kaç spe si fik amaç la kul la nı la bi lir. Bun lar dan
bi ri -se rum da bu lun ma sü re si tro po nin ler den da -
ha kı sa ol du ğu için- mi yo kard in fark tü sü nün ge-
 niş le me si (“ex ten si on”)’nin be lir len me si, di ğe ri ise
per kü tan ko ro ner gi ri şim sı ra sın da ki in fark tüs le -
rin araş tı rıl ma sı dır. Son kul la nım ala nın da CK-
MB’ nin öne mi bu ko nu da prog nos tik ve
di yag nos tik öne mi ne işa ret eden çok sa yı da ça lış-
 ma nın ol ma sı ile iliş ki li dir. 

Kar di yak tro po nin ler semp tom la rın baş la ma -
sın dan iti ba ren 3-4 sa at için de yük sel me ye baş lar
ve –in fark tın bü yük lü ğü ne gö re- bir kaç gün ila 2
haf ta ya ka dar kan da yük sek ka lır. UAP/NSTE MI -
’li has ta lar da kar di yak tro po nin yük sel me si ve
yük sek li ği nin de re ce si ile oran tı lı ola rak kı sa ve
uzun dö nem mor ta li te ve mor bi di te si ar tar. Kar-
 di yak tro po nin ler UAP/NSTE MI ’li has ta lar da di -
ğer risk gös ter ge le rin den ba ğım sız ola rak kö tü
prog no zu ön gör me le ri nin ya nı sı ra da ha ag re sif
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Şekil 36-2. ST segment çökmesi ile seyreden iki akut koroner sendrom hastasının EKG örnekleri görülmektedir. Üstteki
EKG (A) 52 yaşında istirahat anginası olan bir erkek hastadan alınmıştır. Troponin T değeri 0.2 ng/ml bulunan hastanın
koroner anjiyografisinde LAD arterin ortasında subtotal darlık tesbit edilmiş ve stent implantasyonu ile tedavi edilmiştir.
Alttaki EKG (B) 65 yaşında diabetik bir kadın hastaya aittir. V2-4 derivasyonlarında belirgin (2-4 mm) ST çökmeleri görülen
hastanın troponin T değeri 0.9 ng/ml bulunmuştur. Koroner anjiyografisinde distal LMCA lezyonu (% 80) ve yaygın damar
hastalığı belirlenen hastada revaskülarizasyon by-pass cerrahisi ile yapılmıştır.



te da vi ye ih ti yaç gös te ren has ta gru bu nun be lir -
len me si ne de yar dım cı olur lar. UAP/NSTE MI ’li
has ta gru bu için de kar di yak tro po nin yük sek li ği
be lir le nen ler de gli kop ro te in IIb/II Ia (GP IIb/II Ia)
in hi bi tör te da vi si nin, re gü ler he pa rin ye ri ne dü -
şük mo le kül lü he pa rin kul la nı mı nın ve er ken in-
 va zif stra te ji nin tro po ni ni yük sel me yen le re gö re
daha fay da lı ol du ğu gös te ril miş tir. 

Tro po nin T ile TnI ara sın da du yar lı lık ve öz-
 gül lük ba kı mın dan be lir gin bir fark lı lık ol ma -
mak la bir lik te, kro nik böb rek ye ter siz li ği bu lu nan
has ta lar da TnI’ nın TnT’ ye üs tün lü ğü mev cut tur.
TnT mi yo kard nek roz bul gu su ol ma yan son
dönem böb rek ye ter siz lik li has ta la rın % 15 ila
50’sin de yük sek bu lu nur iken, TnI’ nın ay nı po pü-
 las yon da ki yük sek bu lun ma ora nı % 10’un al tın -
da dır. Kar di yak tro po nin le rin böb rek ye ter siz li ği
dı şın da yük se le bil di ği di ğer du rum lar; ta şi kar di -
ler, mi yo kar dit, sol ven tri kül hi per tro fi si, pe ri -
kar dit, sep sis, ya nık lar, pul mo ner hi per tan si yon,
pul mo ner em bo li, akut nö ro lo jik has ta lık lar ve
ilaç tok si si te si dir. Söz ko nu su hal le rin ço ğun da

mi yo kar di yal is ke mi dı şın da ki me ka niz ma lar la
mi yo kard nek ro zu ge liş mek te dir.

Mi yo kard nek ro zu nun be lir len me sin de di ğer
gös ter ge le rin ye ri ol duk ça sı nır lı dır ve ru tin kul-
 la nım la rı tav si ye edil me mek te dir. Bun la rın için de
mi yo kard nek ro zun da en er ken (ilk 1-2 sa at te)
yük se len ler den bi ri olan mi yog lo bin kalp ka sı ya-
 nın da is ke let ka sın da da bol ca bu lun du ğu için
dü şük spe si fik li ğe sa hip tir; ay rı ca yük sek kal ma
sü re si nin 24 sa at ten az ol ma sı se be biy le mi yo kard
in fark tü sün de ki se ri öl çüm le rin de ğe ri kı sıt lı dır.
CK-MB alt form la rı nın ve di ğer ye ni nek roz gös-
 ter ge le ri nin kar di yak tro po nin le re her han gi bir
üs tün lü ğü yok tur. 

Son za man lar da, nek roz gös ter ge le ri nin 6-8
sa at ara lık lar la ta yi ni şek lin de ki kla sik yak la şım
ye ri ne da ha sık (2-3 sa at te bir) ara lık lar la be lir -
len me si nin de yük sek du yar lı lık ve öz gül lük le
mi yo kard nek ro zu nu be lir le di ği gös te ril miş tir.
Bu tür bir yak la şı mın risk li gru bun da ha er ken
be lir len me si ba kı mın dan önem li ol du ğu dü şü -
nül mek te dir.
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ST SEGMENTİ T DALGASI Q DALGASI

Yükselme Çökme Belirgin Negatif/Düz Patolojik

Erken repolarizasyon Sol ventrikül hipertrofisi Hiperkalemi Dal blokları Sol dal bloku

Sol ventrikül Dijital etkisi Erken Perikardit/miyokardit Hipertrofik
anevrizması repolarizasyon kardiyomiyopati

Perikardit Dal blokları Akut miyoperikardit Pulmoner emboli/ Pre-eksitasyon
kor pulmonale sendromu

Brugada Sendromu Ventriküler “pace” ritmi Dal blokları Sol ventrikül Sol ventrikül  
hipertrofisi hipertrofisi

Dal blokları Elektriksel KV sonrası Sol ventrikül Dijital etkisi Miyokardit
hipertrofisi

Ventriküler “pace” ritmi MSS hasarı Konjenital AV blok MSS hasarı Pulmoner emboli

Kardiyomiyopati/ Miyokard travmaları İnme Ventriküler Amfizem
Miyokardit “pace” ritmi

Pre-eksitasyon Metabolik Alkolizm Batın-içi patolojiler Duchenne müsküler
sendromu distrofi

Hiperkalemi Pre-eksitasyon Sporcu kalbi Hipokalemi Restriktif 
sendromu Alkolizm kardiyomiyopati 

Hipotermi Taşikardiye bağlı Vagotoni Pre-eksitasyon Konjenital  
sendromu anomaliler&

Elektriksel KV sonrası Juvenil patern Geçici apikal 
balonlaşma

MSS hasarı Taşikardi sonrası

Miyokard travmaları Miksödem

Aritmojenik sağ Sporcu kalbi
ventrikül displazisi

&: Dekstrokardi, büyük damarların transpozisyonu, koroner arter anomalileri, ostium primum vs. Kısaltmalar: MSS: Mer-
kez sinir sistemi, AV: Atriyoventriküler; KV: Kardiyoversiyon

Tablo 36-1. Akut Koroner Sendrom EKG Bulgularının Ayırıcı Teşhisi.ST-T Değişikliği ve Patolojik Q Dalgası’nın 
Akut Koroner Sendrom Dışındaki Sebepleri



KKllii  nniikk  TTaabb  lloo  llaa  rrıınn  SSıı  nnııff  llaann  ddıı  rrııll  mmaa  ssıı

Ka rar sız an gi na pek to ris li has ta lar fark lı kli nik
tab lo lar ile mü ra ca at ede bi lir (Tab lo 36-2). Ka rar -
sız an gi na tür le ri nin ayırt edil me sin de an gi na
anam ne zi ve has ta nın gö ğüs ağ rı sı ba kı mın dan
CCS (“Ca na di an Car di ovas cu lar So cet y”) sı nıf la ma -
sı na gö re fonk si yo nel ka pa si te si nin be lir len me si
önem ta şır (Ba kı nız Bö lüm 3, Tab lo 3-2).

Akut ko ro ner sen drom lu has ta lar semp tom la -
rın ni te li ği nin ya nı sı ra di ğer özel lik le ri de dik ka -
te alı na rak sı nıf lan dı rıl mak ta dır. UAP/NSTE MI ile
il gi li prog nos tik bil gi de sağ la yan bu tür sı nıf lan -
dır ma la rın en bi li ne ni “B ra un wal d” sı nıf la ma sı dır

(Tab lo 36-3). Bra un wald sı nıf la ma sı na gö re prog-
 no zu en kö tü UAP/NSTE MI ti pi “post-Mİ ” an gi -
na, en se lim prog no zu olan ise ye ni baş la yan
an gi na dır (yıl lık ölüm ve ya Mİ ris ki il kin de % 18.5,
ikin ci sin de % 7.3). 

Prinz me tal-Ek mek çi (Var yant) An gi na sı
Prinz me tal-Ek mek çi an gi na sı va zos pas tik an gi na,
var yant an gi na, pe ri yo dik an gi na gi bi isim ler le de
anı lır. İs tan bul Tıp Fa kül te si ’nin emek li öğ re tim
üye le rin den Prof. Dr. Ali Ek mek çi ’nin Bir le şik
Dev let ler de ger çek leş tir di ği in tra se lü ler elek tro -
fiz yo lo ji ça lış ma la rı so nun da söz ko nu su kli nik
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Angina Türü Tanımlama

İstirahat anginası (“rest” angina) Tipik angina istirahatte oluşur ve genellikle 20 dk’dan uzun sürelidir

Yeni başlayan angina İki aydan daha kısa süre önce başlayan ve fonksiyonel kapasitesi en az CCS
III olan hastalar

Artan (progresif) angina Önceden anginası olan hastalarda angina sıklığı ve süresinin artması, eşiğinin
azalması (CCS sınıfının en az III olacak şekilde 1 veya daha fazla derece artması

Mİ sonrası (post-Mİ) angina Akut miyokard infarktüsünden sonraki 2 hafta içinde gelişen angina

Prinzmetal-Ekmekci Anginası Vazospazm ve geçici ST yükselmesi ile seyreden angina

Mİ: Miyokard İnfarktüsü, CCS:Canatian Cardiovascular Socety

Tablo 36-2. Klinik Tabloların Sınıflandırılması

Şekil 36-3. Son 48 saatte yoğun istirahat anginaları sebebiyle koroner yoğun bakım ünitesine yatırılan 72 yaşındaki bir has-
tadan alınan EKG görülmektedir. Prekordiyal derivasyonlarda belirgin T dalga negatiflikleri görülen hastada troponin T se-
viyesi 0.8 ng/ml’dir. Koroner anjiyografisinde sol ön inen (“left anterior descending”: LAD) arterde proksimal subtotal darlık
tesbit edilen hasta stent implantasyonu ile tedavi edilmiştir. Hastane çıkışında sol ventrikül fonksiyonları normale yakın (sol
ventrikül ejeksiyon fraksiyonu % 56) bulunmuştur.



tab lo nun fiz yo pa to lo jik te mel le ri ni ilk de fa ta rif
et me si (Ba kı nız 34, 82 ve 83 no’ lu li te ra tür ler)
Türk Tıb bı nın onur tab lo la rın dan bi ri ola rak ha-
 tır lan ma lı dır.

Var yant an gi na bir ve ya bir den faz la ko ro ner
ar ter seg men ti nin fo kal spaz mı ve bu na eş lik
eden ge çi ci ST seg ment yük sel me si ile ka rak te ri -
ze olan fa kat Mİ’ nün ge liş me di ği bir kli nik tab lo -
dur. Te mel pa to lo ji en do tel dis fonk si yo nu
se be biy le va zo di la ta tör (pros ta sik lin, nit rik ok sit)
ve va zo kons trik tör (en do te lin, an ji yo ten sin II)
fak tör ler ara sın da ki den ge nin spazm le hi ne bo-
 zul ma sı dır. Oto nom si nir sis te mi ile il gi li pa to lo -
ji le rin de so rum lu ola bi le ce ği ne iliş kin ba zı ve ri ler
mev cut tur. Ge nel lik le ka rar sız an gi na pek to ri sin
bir alt bi ri mi ola rak de ğer len di ri len söz ko nu su
kli nik tab lo ST yük sel me siz akut ko ro ner sen-
 drom lar için de –ST yük sek li ği ile sey ret ti ği için-
bir is tis na oluş tu rur. Ko ro ner spazm ta ma men
nor mal gö rü nüm lü ko ro ner ar ter ler de de gö rü le -
bil mek le bir lik te, va ka la rın ço ğun da hem spaz-
 mın ger çek leş ti ği seg ment ler de, hem de di ğer
ko ro ner ar ter ler de obs trük tif ve non-obs trük tif
ate rosk le ro tik lez yon la ra sık lık la rast la nır. Di ğer
an gi na tip le ri ne gö re ko ro ner ar ter risk fak tö rü -
nün baş lı ca yo ğun si ga ra içi mi ol du ğu da ha genç
po pü las yon da gö rü lür. Atak lar sık lık la stres, eg-
 zer siz, so ğuk ha va gi bi et ken ler le ve ya spon tan
ola rak ge le bi lir ve bel li za man di lim le rin de yo-
 ğun la şıp da ha son ra haf ta lar ve ya ay lar ca kay bo -
la bi lir. Kli nik tab lo ge nel lik le mi yo kard
in fark tü sü ne iler le mez; bu nun la bir lik te uza mış
an gi nal atak la rın mi yo kard in fark tü sü, fa tal arit-
 mi ler ve ani ölü me yol aça bil di ği bil di ril miş tir.

Teş his ti pik an gi na sı ra sın da ST seg ment yük-
 sel me si ve da ha son ra Mİ evo lüs yo nu ol mak sı zın
nit rat ve ya spon tan ola rak ST seg men ti nin izo-
 elek trik hat ta dö nü şü nün mü şa he de siy le ko nu -

lur. Eg zer siz tes ti sı ra sın da has ta la rın üç te bi rin -
de ST yük sel me si, üç te bi rin de ST çök me si gö rü -
lür; ka lan üç te bir lik grup ta ise test ne ga tif tir.
Ko ro ner an ji yog ra fi sı ra sın da ko ro ner ar ter ler de
spon tan spaz mın göz len me si kli nik tab lo yu des-
 tek ler ni te lik te dir. Bu nun la bir lik te, ka te ter te ma -
sı na bağ lı ola rak sık ça mey da na ge len ko ro ner
ar ter spaz mı nons pe si fik bir bul gu ola rak kay de -
dil me li dir. Ko ro ner an ji yog ra fi sı ra sın da so ğuk
sı vı in jek si yo nu, ase til ko lin ve er go no vin gi bi
mad de le rin uy gu lan ma sı ile de spazm oluş tu ru -
la bi lir. An cak özel lik le far ma ko lo jik spazm in-
 dük si yo nu nun ba zen nit rat la ra ce vap ver me me si
ve ya ce va bın ge cik me si se be biy le söz ko nu su pro-
 vo ka tif test ler is tis nai hal ler de uy gu la nır. Pro vo -
ka tif test ler sa de ce ko ro ner an ji yog ra fi de be lir gin
dar lı ğın bu lun ma dı ğı, kli nik şüp he nin kuv vet li
ol ma sı na kar şı lık ge çi ci ST yük sel me si nin tes bit
edi le me di ği ve teş hi sin ha ya ti önem ta şı dı ğı hal-
 ler de tat bik edil me li dir (sı nıf IIb in di kas yon).

Var yant an gi na lı has ta la rın ço ğu nit rat ve uzun
et ki li kal si yum an ta go nis ti te da vi si ne iyi ce vap ve -
rir. İlk te da vi se çe ne ği ola rak ka bul edi len kal si -
yum an ta go nist le ri has ta nın to le re ede bi le ce ği
yük sek doz lar da kul la nıl ma lı dır. Di renç li has ta -
lar da nit rat ile bir lik te fark lı iki grup tan iki ay rı kal-
 si yum an ta go nis ti bir lik te kul la nı la bi lir. Te da vi ye
ce va bın ye ter li ol ma dı ğı hal ler de al fa-blo ker le rin
fay da lı ola bi le ce ği gös te ril miş tir. Be ta-blo ker le rin
et ki si tar tış ma lı dır. İs ke mik kalp has ta lı ğı nın di ğer
tab lo la rın da ol du ğu gi bi baş ta si ga ra nın bı ra kıl -
ma sı ol mak üze re risk mo di fi kas yo nu ya pıl ma lı -
dır. Stan dart te da vi ye di renç li has ta la ra na di ren
mar ji nal te da vi yön tem le ri (AV blok lar la sey re den
va ka lar da kalp pi li ve ya akut is ke mi ye ani ölü mün
eş lik et ti ği has ta la ra de fib ri la tör imp lan tas yo nu,
spazm böl ge si ne stent imp lan tas yo nu, kar di yak
de ner vas yon) uy gu lan mış tır. Prog no zu be lir le yen
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Sınıf Tanımlama

UAP/NSTEMI CİDDİYETİ
• Sınıf I • Yeni başlayan ciddi angina veya progresif angina (istirahat anginası yok)
• Sınıf II • Subakut istirahat anginası (son 1 ayda istirahat anginası var fakat son 48 saatte angina yok)
• Sınıf III • Akut istirahat anginası (son 48 saatte istirahat anginası)

KLİNİK ŞARTLAR
• Sekonder Angina • Miyokard oksijen ihtiyacını artıran kalp-dışı bir patolojinin gelişimi

(anemi, hipertiroidi, arteriovenöz fistül vs)
• Primer Angina • Kalp-dışı bir patoloji olmadan gelişen angina
• Post-Mİ angina • Mİ sonrası iki hafta içinde gelişen angina

TEDAVİ YOĞUNLUĞU Kararsız anginanın (1) tedavisiz hastalarda gelişmesi; (2) kronik stabil angina tedavisi
altında gelişmesi; (3) maksimum anti-iskemik tedavi altında gelişmesi

EKG ST-T değişikliği olan ve olmayan kararsız angina

Kısaltmalar: UAP/NSTEMI: Kararsız angina pektoris ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü, Post-Mİ: Miyokard infarktüsü
sonrası; Mİ: Miyokard infarktüsü, EKG: Elektrokardiyografi

Tablo 36-3. UAP/NSTEMI’nin Braunwald Sınıflaması



en önem li fak tör ko ro ner ar ter ler de an lam lı dar lık
var lı ğı dır. Ko ro ner ar ter le rin nor mal ol du ğu ve ya
yay gın ko ro ner ate rosk le ro zu nun ol ma dı ğı (tek
da mar has ta lı ğı) has ta lar da prog noz çok da mar
has ta la rı na gö re be lir gin ola rak da ha iyi dir (5 yıl-
 lık sür vi sı ra sıy la % 95 ve % 80).

Teş his Al go rit ma sı

Gö ğüs ağ rı sı, an gi na eş de ğe ri ve ya ati pik kli nik
tab lo lar ile mü ra ca at eden has ta lar da ya pı la cak
ilk iş dik kat li bir anam nez al mak tır. Akut ko ro -
ner sen dro mun her han gi bir tü rü nün (uza mış is-
 ti ra hat ağ rı sı, ye ni baş la yan an gi na, post-Mİ
an gi na, prog re sif an gi na) ti pik an gi na şek lin de ta-
 ri fi ge nel lik le ke sin (“de fi ni te ”) UAP/NSTE MI ’i
gös ter mek le bir lik te, ati pik tab lo lar UAP/NSTE -
MI ih ti ma li ni ber te raf et me mek te dir. Mü ra ca at ta
an gi na sı bu lun ma yan, ya kın geç miş te ti pik ol ma -
yan is ti ra hat an gi na sı nın ta rif edil di ği, EKG ve bi-
 yo kim ya sal gös ter ge le rin ne ga tif ol du ğu has ta lar
muh te mel (“p ro bab le ”) akut ko ro ner sen drom ola-
 rak de ğer len di ril mek te dir. Has ta is ter ke sin is ter -
se muh te mel an gi na tab lo su ile mü ra ca at et sin
EKG ve nek roz gös ter ge le ri ne ga tif ise acil bi rim -
de bir sü re ta kip edil me li dir ler. Akut ko ro ner sen-
 drom ih ti ma li nin han gi se vi ye de ol du ğu na ka rar
ve ri lir ken çok sa yı da kli nik ve la bo ra tu ar pa ra -
met re dik ka te alı nır (Tab lo 36-4).

Akut ko ro ner sen drom şüp he si ile mü ra ca at
eden has ta lar da sor gu la ma ve in ce le me ler den
son ra baş lı ca 4 teş hi se ula şı lır: 1. Kro nik sta bil an-
 gi na pek to ris, 2. Ke sin akut ko ro ner sen drom, 3.
Muh te mel akut ko ro ner sen drom, 4. Akut ko ro -
ner sen drom dı şın da kar di yak ve ya non kar di yak

pa to lo ji (pe ri kar dit, pul mo ner em bo li, aort dis-
 sek si yo nu; mi yal ji, özo fa ge al spazm, gas tro özo -
fa ge al ref lü vs). STE Mİ ve ya sta bil an gi na
pek to ris be lir len di ğin de ta kip ve te da vi le ri il gi li
kı la vuz la ra gö re ya pı lır. ACC/AHA (Ame ri can
Col le ge of Car di ology/ Ame ri can He art As so ci ati on)
ve ESC (Av ru pa Kar di yo lo ji Der ne ği)’nin
UAP/NSTE MI ile il gi li 2011 ta rih li kı la vuz la rı
dik ka te alı na rak akut ko ro ner şüp he si ile mü ra -
ca at eden has ta la rın teş his ve risk sı nıf la ma sı ile
il gi li tav si ye ler aşa ğı da sı ra lan mış tır (in di kas yon
ve tav si ye le rin ço ğu her iki kı la vuz da da or tak tır;
ES C’ nin fark lı tav si ye le ri ve in di kas yon sı nıf la rı -
na me tin için de işa ret edil miş tir):

• Akut ko ro ner sen drom şüp he si olan has ta lar -
da ilk kli nik sor gu la ma ve EK G’ si nin çe ki lip
yo rum lan ma sı için ön gö rü len ide al sü re 10
da ki ka nın al tın da dır (sı nıf I).

• İlk EKG teş his koy du ru cu ni te lik te de ğil, fa -
kat has ta semp to ma tik ve do la yı sıy la akut ko-
 ro ner sen drom şüp he si de vam et mek te ise 15
ila 30 da ki ka ara lık lar la EKG ta ki bi ya pıl ma lı -
dır (sı nıf I). Se ri EKG ta ki bi ye ri ne de vam lı 12
de ri vas yon lu EKG mo ni tö ri zas yo nu da ya pı -
la bi lir (sı nıf II a).

• İlk EK G’ nin non-di yag nos tik ol du ğu has ta -
lar da sağ ven tri kül in fark tü sü ve ya sol sir-
 kümf leks ar ter ok lüz yo nu nu or ta ya çı kar mak
(ve ya ber ta raf et mek) için V3R, V4R ve V7-9 de-
 ri vas yon la rı da alın ma lı dır (sı nıf II a)

• Gö ğüs ağ rı sı/sı kın tı sı ve ya an gi na eş de ğe ri ile
mü ra ca at eden her has ta da kar di yak nek roz
gös ter ge si ta yi ni ya pıl ma lı dır. Se çi le cek gös-
 ter ge kar di yak tro po nin ler ol ma lı dır (sı nıf I).
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Yüksel ihtimal Orta İhtimal Düşük İhtimal

Anamnez • Önceden olan anginaya benzer • Göğüs/sol kol ağrısı • Muhtemel iskemik semptomlar
şekilde göğüs/sol kol ağrısı • Yaş >70 • Kokain kullanımı

• Koroner kalp hastalığı • Erkek Cinsiyet
varlığı (Mİ dahil) • Diabetes mellitus

Fizik muayene • Geçici mitral yetersizliği • Ekstrakardiyak • Palpasyonla artan göğüs ağrısı
• Hipotansiyon vasküler hastalık
• Terleme
• Pulmoner ödem
• Akciğerlerde raller

EKG • Yeni/geçici ST depresyonu • Sabit Q dalgaları • R dominant derivasyonlarda T 
(≥1 mm) veya multipl • ST-T depresyonu düzleşmesi/negatifleşmesi
prekordiyal T negatifliği (0.5-1. mm veya T • Normal EKG

negatifliği >1 mm

Nekroz Yüksek TnI, TnT veya CK-MB • Normal • Normal
Göstergeleri

Her ihtimal sütunundaki özelliklerden herhangi birinin olması ve diğer ihtimal özelliklerinin bulunmaması UAP/NSTEMI ih-
timalini ilgili kategoriye sokar. Kısaltmalar: Mİ: Miyokard infarktüsü, Tn: Troponin, CK-MB: Kreatin kinaz MB. UAP/NSTEMI
ile ilgili 2011 ACCF/AHA kılavuzundan değiştirilerek alınmıştır (Circulation 2011;123:e426–e579).

Tablo 36-4. Akut Koroner Sendrom Şüphesi Olan Hastalarda Anamnez, Fizik Muayene ve Laboratuar Bulgularına
Göre UAP/NSTEMI İhtimali



• Akut ko ro ner sen drom semp tom la rı nın baş-
 lan gı cın dan iti ba ren ilk 6 sa at te ba kı lan nek roz
gös ter ge si nin ne ga tif kal ma sı ha lin de –semp -
tom baş lan gı cın dan son ra ki- 8-12 sa at için de
tek rar ta yin ya pıl ma lı dır. (Tro po nin test so nuç-
 la rı en geç 60 dk için de alın ma lı dır, ilk öl çüm
ne ga tif ise 6-9 sa at son ra tek rar edil me li; kli nik
şüp he de vam edi yor sa 12-24 sa at son ra tek rar
ta yin edil me li dir; ESC-2011; sı nıf I)

• Nek roz gös ter ge le ri nin po zi tif ol du ğu has ta -
lar da –in fark tüs bü yük lü ğü nü ön gör mek ve
nek roz di na mik le ri ni ta kip et mek için- 6-8 sa -
at ara lık lar la 2-3 de fa da ha nek roz gös ter ge le -
ri nin ta yi ni uy gun dur (sı nıf II a).

• Yük sek du yar lı lık lı tro po nin mev cut ise teş hi -
sin hız lı ko nul ma sı (ve ya ber ta raf edil me si)
için mü ra ca at ve 3. sa at te (yük sek du yar lı lık -
lı) tro po nin ta yi ni (ESC-2011; sı nıf I) 

• Sol ven tri kül böl ge sel ve glo bal sis to lik fonk si -
yon la rı nın de ğer len di ril me si ve di ğer muh te -
mel hastalıkların ayı rı cı teş hi si nin ya pı la bil me si
için tüm has ta la ra eko kar di yog ra fi ya pıl ma lı dır
(sı nıf I).

• Hem ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın yay gın lı ğı,
hem de akut ko ro ner sen dro ma yol açan lez-
 yo nun tes bi ti ve uy gun sa per kü tan gi ri şim ile
te da vi si için ko ro ner an ji yog ra fi (non-in va zif
test le rin po zi tif ol du ğu ke sin akut ko ro ner
sen drom lu has ta la rın tü mü ne) ge rek li dir (sı -
nıf I).

• Tro po nin ve EKG ta kip le ri nin ne ga tif kal dı ğı
ko ro ner ar ter has ta lı ğı ih ti ma li nin dü şük ve -
ya or ta de re ce de ol du ğu has ta lar da akut ko-
 ro ner sen drom teş hi si ni ber ta raf et mek için
in va zif an ji yog ra fi ye al ter na tif ola rak ko ro ner
bil gi sa yar lı to mog ra fi (“CT: Com pu ted To mog -
raph y”) an ji yog ra fi iş le mi dü şü nü le bi lir; (ESC-
2011; sı nıf II a).

• Ağ rı nın nük set me di ği, EKG ve tro po nin test-
 le ri nin ne ga tif kal dı ğı ve risk sko ru nun dü şük
ol du ğu has ta lar da (in va zif stra te ji nin ge rek li
olup ol ma dı ğı nı ayin için) non-in va zif stres
test uy gu lan ma lı dır (sı nıf I).

Son yıl lar da akut ko ro ner sen drom şüp he si
olan has ta la rın ilk de ğer len dir me ve kı sa sü re li ta-
 kip le ri nin ya pıl dı ğı “gö ğüs ağ rı sı mer kez le ri ”
(“chest pa in cen te r”)’nin (acil üni te sin de ve ya ta ma -
ma en ba ğım sız) bir bi rim ola rak te sis edil me si tav-
 si ye edil mek te dir. Çe şit li göz lem ler ve ça lış ma lar
ko nu sun da uz man laş mış bu tür bi rim le rin yan lış
po zi tif/ne ga tif teş his le rin azal tıl ma sı, has ta ya mu-
 ay yen bir al go rit ma ile yak la şıl ma sı ve ma li ye tin
azal tıl ma sı ko nu sun da fay da lı ol du ğu nu gös ter-
miş tir. Hep sin den önem li si akut ko ro ner sen drom -
da ön ce lik ar ze den er ken teş his ve te da vi im ka nı nı
ar tır ma sı gö ğüs ağ rı sı mer kez le ri nin en önem li
fonk si yo nu ola rak gö rül mek te dir.

Muh te mel ve ya ke sin UAP/NSTE MI ’li has ta -
lar dan EKG ve/ve ya nek roz gös ter ge le ri nin po zi tif
ol du ğu, de vam eden is ti ra hat ağ rı sı ve ya he mo di -
na mik anor mal lik le rin bu lun du ğu has ta lar il gi li
bi rim le re ya tı rı lır. Söz ko nu su gös ter ge le rin ne ga -
tif ol du ğu has ta lar en az 12 sa at ta kip edil me li dir.
Bu sü re için de an gi na nın tek rar la ma dı ğı ve
EKG/nek roz gös ter ge le rin ne ga tif kal dı ğı has ta lar
has ta ne çı kı şı ön ce si ve ya po lik li nik şart la rın da ya-
 pı la cak stres tes ti (ge nel lik le eg zer siz tes ti) ile de-
 ğer len di ri lir; mü şa he de sü re sin de ağ rı nın
tek rar la ma sı ve ya EKG/nek roz gös ter ge si po zi tif -
li ği be lir le nen ler ise has ta ne ye ya tı rı lır ve te da vi -
le ri ne baş la nır (Şe kil 36-4). Has ta ne ye ya tış ka ra rı
ve ri len has ta lar dan ak tif ve de vam ede ge len is ke -
mi si bu lu nan lar ile he mo di na mik ve ya elek trik sel
ka rar sız lık tab lo su için de olan lar ko ro ner yo ğun
ba kım üni te sin de ta kip edil me li dir ler.

Po lik li nik şart la rın da stres tes te ta bi tu tu la cak
dü şük risk li has ta la ra test so nuç la rı alı na na ka -
dar ted bi ren uy gun far ma ko te ra pi (as pi rin, nit-
 rat, be ta-blo ker) baş lan ma lı dır. Stres tes ti ola rak
eg zer siz tes ti yap tı ra ma yan la ra “far ma ko lo jik stres
tes ti ” uy gu la nır. Kar di yak nek roz gös ter ge le rin
nor mal ol du ğu ve EKG de ği şik lik le ri nin ge liş me -
di ği dü şük/or ta ih ti mal li akut ko ro ner sen drom
şüp he si bu lu nan has ta la ra stres tes te al ter na tif
ola rak ko ro ner bil gi sa yar lı to mog ra fi gö rün tü le -
me si de uy gu la na bi lir (sı nıf II a in di kas yon). An -
cak söz ko nu su uy gu la ma nın ma li ye ti yük sek tir;
di ğer yan dan has ta nın al dı ğı (ve ila ve ten di ğer in-
 ce le me ler ile ala ca ğı) rad yas yon do zu da dik ka te
alın ma lı dır.

Risk Sı nıf la ma sı

Risk sı nıf la ma sı UAP/NSTE MI tab lo su ve ya şüp-
 he si ile mü ra ca at eden has ta lar da mut la ka ya pıl -
ma sı ge re ken bir de ğer len dir me dir. Uy gun bir
risk sı nıf la ma sı has ta la rın uzun ve kı sa dö nem -
de ki prog noz la rı nı ön gör mek le kal maz, ya nı sı ra
ya tış ve ta kip pro to ko lü nün (yo ğun ba kım, ara-
yo ğun ba kı ma ya tış ve ya po lik li nik şart la rın da ta -
kip) be lir len me si ve te da vi yo ğun lu ğu nu
plan lan ma sın da da (GP IIb/II Ia, dü şük mo le kül
ağır lık lı he pa rin kul la nı mı, er ken in va zif stra te ji)
bi rin ci de re ce de be lir le yi ci rol oy nar.

Ge niş ça lış ma lar dan el de edi len çok sa yı da
risk sı nıf la ma sı pro to ko lü mev cut tur. Bun la rın
baş lı ca la rı; “TI MI ” (Throm boly sis In Myo car di al In-
 farc ti on), “G RA CE ” (Glo bal Re gistry of Acu te Co ro -
nary Events), “PUR SU IT” (the Pla te let Glycop ro te in
IIb/II Ia in Uns tab le An gi na: Re cep tor Sup pres si on
Using In teg ri lin The rapy) risk sı nıf la ma mo del le ri -
dir. Söz ko nu su mo del ler de de ği şen ağır lık ta risk
ar tı şı nı gös te ren pa ra met re le rin baş lı ca la rı, ile ri
yaş, EKG de ği şik lik le ri, nek roz gös ter ge le ri nin
yük sek li ği, mü ra cat ta ki ar ter ba sın cı ve di ğer fi -
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zik mu aye ne bul gu la rı, se rum kre ati nin se vi ye si,
akut olay sı ra sın da as pi rin kul la nı mın olup ol ma-
 dı ğı gi bi fak tör ler dir. Bu fak tör ler için de en önem-
 li si nek roz gös ter ge le ri nin yük sek li ği ile EK G’ de
ST de ği şik li ği dir. UAP/NSTE MI ’li has ta lar için de
TnI de ğe ri <0.4 ng/ml olan lar da 42 gün lük mor-
 ta li te % 1 iken, il gi li de ğe rin >9 ng/ml ol du ğu has-
 ta lar da ay nı dö ne me ait mor ta li te ora nı % 7.5’e
çık mak ta dır. Ben zer şe kil de, ST çök me si ile sey re-
 den UAP/NSTE MI ’de 30 gün lük mor ta li te % 10
iken, be lir gin T ne ga tif li ği olan lar da ay nı oran %
4.5, EK G’ si nor mal sı nır lar da olan lar da ise % 1 ci-
 va rın da dır. 

Tab lo 36-5’de söz ko nu su pa ra met re ler dik ka -
te alı na rak ACC/AHA (Ame ri can Col le ge of Car di -
ology/Ame ri can He art As so ci ati on) ta ra fın dan
öne ri len risk sı nıf la ma sı tab lo su gö rül mek te dir. 

Risk sı nıf la ma sın da kar di yak tro po nin ler dı şın -
da di ğer bi yo kim ya sal pa ra met re le rin de kul la nı -
la bi le ce ği gös te ril miş tir. Söz ko nu su pa ra met re ler
C re ak tif pro te in, lö ko sit sa yı sı, mi ye lo pe rok si daz,
nat ri üre tik pep tit ler, glu koz, he mog lo bin a1 c
(Hba1c), trom büs ön cü sü pro te in (“t hrom bus pro-
 cur sor pro te in”)’dir. Bu pa ra met re le rin UAP/NSTE -
MI ’de tek ba şı na ve ya bir lik te kı sa ve/ve ya uzun
dö nem li prog no zu ön gör me de ki de ğer le ri fark lı

ça lış ma lar la or ta ya ko nul muş tur. Bu nun la bir lik -
te, ru tin kli nik uy gu la ma da söz ko nu su bi yo kim -
ya sal pa ra met re le rin kul la nı mı he nüz kuv vet li bir
in di kas yon ile tav si ye edil me mek te dir (sı nıf IIb in-
 di kas yon).

TTee  ddaa  vvii

Ge nel Te da vi Pren sip le ri

Has ta ne ye ya tı rıl ma sı na ka rar ve ri len UAP/NSTE -
MI ’li has ta lar risk de re ce si ne gö re ko ro ner yo ğun
ba kım, ara (“in ter me di ate ”) yo ğun ba kım ve ya mo-
 ni tör lü bir ser vis ya ta ğı na ya tı rı lır. De vam eden an-
 gi na sı ve ya he mo di na mik ve arit mik prob lem le ri
bu lu nan has ta lar mut la ka ko ro ner yo ğun ba kım
üni te sin de ta kip edil me li dir ler. STE MI ’de ol du ğu
gi bi de vam lı EKG mo ni tö ri zas yo nu ve sık ara lık -
lar la ha ya ti fonk si yon la rın (ar ter ba sın cı, ar te ri yel
ok si jen sa tü ras yo nu, sı vı den ge si) mü şa he de si
esas tır. An gi na nın tek rar la ma dı ğı komp li kas yon -
suz has ta lar da 12-24 sa at son ra has ta nın mut lak
ya tak is ti ra ha ti son lan dı rı la bi lir. 

Nit rat ve be ta-blo ker te da vi ile an gi na nın kon -
trol al tı na alı na ma dı ğı du rum lar da ih ti yaç ha lin -
de 5-30 da ki ka ara lık lar la tek rar edi le bi len 2-5 mg
do zun da mor fin sül fat İV ola rak kul la nıl ma lı dır.
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Şekil 36-4. Akut koroner sendrom şüphesi ile müracaat eden hastalarda teşhis algoritması (açıklama için metne bakınız)

Kısaltmalar: AKS: Akut koroner sendrom; ACC/AHA: American College of Cardiology/American Heart Association; LV: sol
ventrikül, KYBÜ: Koroner yoğun bakım ünitesi, STEMI: ST yükselmeli miyokard infarktüsü. 
UAP/NSTEMI ile ilgili 2011 ACCF/AHA kılavuzundan değiştirilerek alınmıştır (Circulation. 2011;123:e426–e579).

AKS’yi destekleyen semptomlar

Nonkardiyak teşhis Kronik stabil angina Muhtemel AKS Kesin AKS

ST elevasyonu yokTeşhise göre
tedavi

ACC/AHA kılavuzu
Stabil angina tedavisi

Ağrı tekrarlamıyor
Takip incelemeleri (-)

Non-invazif stres test
İskemi varsa LV fonksiyonlarının tayini

(Test çıkış öncesi veya poliklinik şartlarında yapılabilir)

Tekrarlayan angina veya
pozitif takip incelemesi

AKS tanısının teyidi

Pozitif: AKS
teşhisinin teyidi

Negatif: Potansiyel
teşhisler: noniskemik

hastalık düşük risk AKS

Poliklinik takibi
KYBÜ yatış

Antiiskemik/antitrombotik tedavi

Nondiyagnostik EKG
Normal inisyal serum
nekroz göstergeleri

ST ve/veya T değişikliği
Devam eden ağrı

Pozitif nekroz göstergeleri
Hemodinamik anormallikleri

Reperfüzyon
tedavisi

ACC/AHA kılavuzu
STEMİ tedavisi

Müşahede
(12 saat veya daha fazla)
EKG, nekroz göstergeleri

ST elevasyonu yok



Mor fin bir ta raf tan ağ rı ve ank si ye te yi ge çi rir ken,
di ğer yan dan ve nöz di la tas yon ile kal bin ön-yü -
kü nü azal ta rak –ö zel lik le kalp ye ter siz lik li has ta -
lar da- ila ve olum lu et ki ler de sağ lar. Ge niş (has ta
sa yı sı>50 bin) bir göz lem sel ça lış ma da mor fin sül-
 fat kul la nı lan has ta la rın ölüm ris ki nin da ha faz la
(İza fi risk 1.41; gü ven lik ara lı ğı 1.26-1.57) ol du -
ğu nun gös te ril me si UAP/NSTE MI ile il gi li son
ACC/AHA te da vi kı la vu zun da mor fin kul la nı -
mı nın kuv vet li (sı nıf I) in di kas yon dan bi raz da ha
za yıf in di kas yo na (sı nıf II a) kay dı rıl ma sı na yol
aç mış tır. Bu nun la bir lik te, ran do mi ze ça lış ma lar -
la il gi li du rum ay dın la tı lın ca ya ka dar söz ko nu su
ve ri ye ih ti yat lı yak la şıl ma lı dır. 

Si ya no zu, kalp ye ter siz li ği olan ve ar te ri yel
ok si jen sa tü ras yo nu nun % 90 ve al tı na düş tü ğü
has ta lar da na zal ok si jen te da vi si ya pıl ma lı dır (sı -
nıf I in di kas yon). Söz ko nu su has ta lar da par mak
ucun dan ok si jen sa tü ras yo nu (“pul se oxi metr y”)
de vam lı ta kip edil me li dir. Di ğer yan dan tüm has-

 ta la ra ru tin ola rak ilk 6 sa at na zal ok si jen uy gu -
lan ma sı da dü şü nü le bi lir (sı nıf II a in di kas yon)

An ti-İs ke mik Te da vi

Nit rat lar: Nit rat lar ham ar te ri yel, hem de ve nöz di-
 la tas yon ya pa rak et ki eder ler. Mi yo kar dın ön ve ar -
ka yü kü nü (“p re lo ad”, af ter lo ad”) ve du var ge ri li mi ni
(“wall stres s”) dü şü re rek mi yo kard ok si jen ih ti ya cı -
nı azal tır lar; di ğer yan dan ko ro ner ar ter va zo di la -
tas yo nu ile mi yo kar da ok si jen ar zı nı ar tı rır lar.
An gi na ha lin de nit rog li se rin –ağ rı de vam et tik çe-
5 da ki ka ara lık lar la 0.4 mg do zun da sub lin gu al ve -
ya sprey tar zın da en faz la 3 ke re uy gu la nır. Mi yo -
kard is ke mi si de vam eden ve ya tek rar la yan
has ta lar ile kalp ye ter siz li ği ve ya hi per tan si yo nu
olan lar da in tra ve nöz nit rog li se rin 5-10 mcg/dk do-
 zun da baş la nıp ar ter ba sın cı dik ka te alı na rak 5-10
da ki ka da bir 5-10 mcg/dk doz ar tış la rı ile in füz yon
şek lin de uy gu la nır (Tab lo 36-6). İn füz yon do zu 200
mcg/dk’ yı geç me me li, in füz yon sı ra sın da sis to lik
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Parametre Yüksek Risk Orta Derecede Risk Düşük risk
(aşağıdakilerden (Aşağıdakilerden birinin olması (Aşağıdakilerden birinin olması 
en az biri olmalı) yüksek risk tablosu olmaması) yüksek ve orta risk tablosu

olmaması)

Anamnez Son 48 saatte iskemik • Eski MI, CABG
semptomların artması • Serebro-vasküler veya

periferik arter hastalığı
• Aspirin kullanımı

Ağrının Uzamış (>20 dk) devam • Uzamış (>20 dk), ancak • Yeni başlayan angina 
niteliği edegelen istirahat ağrısı halen olmayan; orta-yüksek (2 hafta –2 ay)

ihtimalli AKS • Düşük efor seviyesinde angina
• Nitrat ile rahatlayan istirahat • Artan angina 
(>20 dk) anginası sıklığı/süresi/şiddeti 

• Noktürnal angina
• Yeni başlayan veya CCS III/IV
progresif angina + orta-yüksek
ihtimalli AKS

Klinik • İskemi sebebiyle pulmoner ödem • Yaş : 70-75
bulgular • Yeni veya kötüleşen MY

üfürümü/S3 veya  AC bazallerde
raller; hipotansiyon; bradikardi;
taşikardi

• Yaş > 75

EKG • İstirahat anginası ile birlikte • T dalga değişiklikleri Normal EKG
geçici ST çökmesi >0,5 mm • Patolojik Q dalgaları veya 

• Yeni/yeni olduğu farzedilen multipl derivasyonlarda 
dal bloku 1 mm’den az ST çökmeleri

• “Sustained” VT

Nekroz • TnT, TnI veya CK-MB de • TnT, TnI veya CK-MB de Normal
göstergeleri yükselme (TnT veya TnI hafif yükselme (TnT veya

>0.1 ng/ml) TnI: 0,01— 0,1 ng/ml)

Kısaltmalar: MI: Miyokard infarktüsü, CABG: “coronary artery by-pass graft” operasyonu; AKS: Akut koroner sendrom,
MY: Mitral yetersizliği, AC: Akciğer; Tn: Troponin; CK: Kreatin kinaz.
UAP/NSTEMI ile ilgili 2011 ACCF/AHA kılavuzundan değiştirilerek alınmıştır (Circulation 2011;123:e426–e579).

Tablo 36-5. Erken Dönemde UAP/NSTEMI Risk Sınıflaması



ar ter ba sın cı nın 100 mmHg’ nin al tı na düş me si ne
izin ve ril me me li dir. Nit rat in to le ran sı sü rat le ge li -
şe ce ğin den nit rat per füz yo nu en çok 12-24 sa at ile
sı nır lan dı rıl ma lı, bu sü re den son ra doz azal tı la rak
ke sil me li dir. Nit rat te da vi si sü rü dü rü le cek ise te-
 da vi ye uzun et ki li nit rat pre pa rat la rıy la (iso sor bid
di nit rat, iso sor bid mo no nit rat) ve (nit rat to le ran -
sın dan ko run mak ama cıy la) gü nün 8-10 saa ti nit-
 rat sız ka la cak şe kil de de vam edil me li dir. Sis to lik
ar ter ba sın cı nın 90 mmHg’ nin al tın da ol ma sı, be-
 lir gin bra di kar di ve ta şi kar di nit rat kul la nı mı na
kon trin di kas yon oluş tu rur. Nit rat te da vi si nin
UAP/NSTE MI ’li has ta lar da mor ta li te ye her han gi
bir olum lu et ki si bu lun ma mak ta dır. 

Be ta-blo ker ler: Be ta-blo ker ler bir ta raf tan mi yo -
kard kon trak ti li te si ni azal ta rak,di ğer ta raf tan ile ti
sis te mi ni bas kı la ya rak baş lı ca mi yo kard ok si jen ih-
 ti ya cı nı ve arit mi le ri azalt mak yo luy la UAP/NSTE-
MI ’de olum lu et ki le ri ni gös te rir ler. Er ken dö nem de
be ta-blo ker ku la nı mı re-in fark tü sü, is ke mi nin nük-
 set me si ni ve ven tri kül fib ri las yo nu nu azalt mak ta -
dır. Be ta-blo ker le rin akut ko ro ner sen drom da
kul la nı mı na iliş kin ilk ça lış ma lar da be ta-blo ker te-
 da vi si nin  be lir gin mor ta li te azal tı cı et ki le ri gös te -
ril miş iken, son 10-15 yıl için de ya pı lan ge niş
ça lış ma lar da (yu ka rı da ki fay da la ra ila ve ten) mor-
 ta li te fay da sı or ta ya ko nu la ma mış tır. Be ta-blo ker -
le rin er ken dö nem de non-se lek tif ola rak İV yol la
kul la nıl dı ğı “CI Opi dog rel and Me top ro lol in Myo car -
di al In farc ti on Tri al” (COM MIT) ça lış ma sın da kalp
ye ter siz li ği olan ve ya şo ka eği lim li has ta lar da ru tin
be ta-blo ker ku la nı mı nın za rar lı ola bi le ce ği bil di ril -
miş tir. An cak, il gi li ça lış ma da has ta po pü las yo nu -
nun ço ğu nu STE MI has ta la rı nın oluş tur du ğu (% 93
STE MI, % 7 NSTE MI) dik ka te alın ma lı dır. Son dö-
 nem de ger çek leş ti ri len ve bü yük öl çü de GP IIb/IIIa
kul la nı mı ile per kü tan ko ro ner gi ri şi min uy gu lan -
dı ğı UAP/NSTE MI ’li has ta la rı içe ren ça lış ma la rın
[Eva lu ati on of c7E3 for the Pre ven ti on of Isc he mic Com-

p li ca ti ons (EPIC), Eva lu ati on of PTCA and Im pro ve
Long-term Out co me by c7E3 GP IIb/II Ia re cep tor bloc ka -
de (EPI LOG), Eva lu ati on of Pla te let IIb/II Ia In hi bi tor for
STEN Ting (EPIS TENT), c7E3 Fab An tip la te let The-
 rapy in Uns tab le Ref rac tory An gi na tri al (CAP TU RE),
Re oP ro in Acu te myo car di al in farc ti on and Pri mary
PTCA Or ga ni za ti on and Ran do mi za ti on Tri al (RAP -
PORT)] bir lik te de ğer len di ril di ği bir ana liz de be ta-
blo ker kul la nan lar da kul lan ma yan la ra gö re be lir gin
bir mor ta li te azal ma sı gö rül müş tür.

Akut ko ro ner sen dro mun er ken dö ne min de
be ta-blo ker kul la nı mı na iliş kin bul gu lar bir lik te
de ğer len di ril di ğin de be ta-blo ker le rin öne mi nin
azal ma dı ğı gö rül mek te dir; an cak bu ilaç la rın kul-
 la nı mın da sol ven tri kül sis to lik fonk si yon la rı ve
kalp ye ter siz li ği bul gu la rı nın dik ka te alın ma sı ve
has ta se çi min de dik kat li olun ma sı ge rek mek te dir.
Bu se beple kalp ye ter siz li ği bul gu la rı, dü şük kar-
 di yak atım (“o ut pu t”) du ru mu, art mış kar di yo je -
nik şok ris ki ha lin de UAP/NSTE MI ’li has ta lar da
be ta-blo ker kul la nı mı kon trin di ke dir. Kar di yo je -
nik şok için risk fak tör le ri ile ri yaş (>70), sis to lik
ar ter ba sın cı nın 120 mmHg’ den dü şük ol ma sı, si -
nüs ta şi kar di si (>110/dk), si nüs bra di kar di si
(<60/dk), UAP/NSTE MI semp tom la rı nın baş la -
ma sın dan son ra te da vi de ki be lir gin ge cik me ve
oli gü ri gi bi fak tör ler dir. Söz ko nu su fak tör le rin
faz la lı ğı nis be tin de kar di yo je nik şok ge liş me ih ti -
ma li de art mak ta dır. Özel lik le Kil lip sı nı fı II ve II I
olan has ta lar da kar di yo je nik şok ih ti ma li da ha
faz la dır. Bu nun la bir lik te bu has ta lar da be ta-blo -
ker kul la nı mı ile il gi li sı nır la ma nın sa de ce akut
dö nem de ol du ğu unu tul ma ma lı; kalp ye ter siz li ği
tab lo sun da ol sa lar da hi söz ko nu su has ta la ra has-
 ta ne çı kı şı ön ce si be ta-blo ker -doz dik kat le tit re
edi le rek- baş lan ma lı dır. Be ta-blo ker ilaç la rın akut
dö nem de kul la nı mı na iliş kin iza fi kon trin di kas -
yon lar ise be lir gin bi rin ci de re ce de AV blok (PR
>0.24 sn), ikin ci ve ya üçün cü de re ce de at ri yo ven -
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İLAÇ GRUPLARI İLAÇ ÖZELLİKLERİ DOZ VE UYGULANMA ŞEKLİ

NİTRATLAR

Nitrogliserin SL ve sprey formlarında etki süresi SL: 0.3-0.6 mg (toplam 1.5 mg)
1-7 dk arasındadır. İV uygulamada Sprey: 0,4 mg
genellikle ilk 12 saatte tolerans gelişir. TD: 0.2-0.8 mg/sa(12 saatte bir)

İV: 5-200 mcg/dk

İsosorbid dinitrat Uzun etkili nitratlar günde 2-4 defa SL: 5 mg (maks 5 dk ara ile 3 doz)
aralıklarla ve günün 8-10 saati PO:  5-80 mg (günde 2-3 defa)
nitratsız olacak şekilde uygulanır.

İsosorbid mononitrat PO: 20-60 mg (günde 2 defa)

Pentaeritritol tetranitrat PO: 20 mg (günde 3-4 defa)

Kısaltmalar: İV: İntravenöz, TD: Transdermal, SL: Sublingual (dilaltı); PO: Per-oral (ağız yoluyla)

Tablo 36-6. UAP/NSTEMI’de Kullanılan Nitrat Preparatları, Uygulanış Şekilleri ve Dozları



tri kü ler (AV) blok, be lir gin si nüs bra di kar di si
(<50/dk), ak tif ast ma bron şi ya le ve ya re ak tif ha va
yo lu has ta lı ğı dır. Bu has ta lar da il gi li du rum dü-
 ze lin ce be ta-blo ker baş la na bi lir. Akut dö nem de et-
 ki si gös te ri len be ta-blo ker ler me top ro lol,
prop ra no lol, ate no lol ve kar ve di lol dür. Bu nun la
bir lik te, ge nel lik le grup et ki si söz ko nu su ol du -
ğun dan her han gi bir be ta-blo ker kul la nı la bi lir
(Ba kı nız Bö lüm 34; Tab lo 34-5). An cak in tren sek
sem pa to mi me tik ak ti vi te si olan lar ter cih edil me -
me li dir. Yu ka rı da ki mut lak ve nis bi kon trin di kas -
yo nu bu lun ma yan has ta la ra ilk 24 sa at için de
be ta-blo ker te da vi yi oral yol la baş la mak da ha gü-
 ve ni lir dir (sı nıf I in di kas yon); an cak kon trin di -
kas yo nu ol ma yan hi per tan sif has ta la ra in tra ve nöz
yol la da uy gu la na bi lir (sı nıf II a in di kas yon).

Kal si yum Ka nal Blo ker le ri: Kal si yum ka nal blo-
 ker le ri vas kü ler düz kas ve mi yo kard hüc re le rin -
de trans mem bran kal si yum akı mı nı en gel le ye rek
va zo di la tas yon, mi yo kard kon trak ti li te sin de azal -
ma; AV ile ti de ve si nüs dü ğü mün de ya vaş la ma ya
yol açar lar. Ni fe di pi ne, am lo di pi ne, fe lo di pi ne,
nit ren di pi ne gi bi di hid ro pi ri din gru bu kal si yum
ka nal blo ker le ri baş lı ca ar te ri yel va zo di la ta tör et -
ki ile “af ter lo ad” azal ma sı ve ko ro ner va zo di la tas -
yon mey da na ge ti re rek fay da lı et ki le ri ni
gös te rir ler; bu na kar şı lık söz ko nu su gru bun mi-
 yo kard kon trak ti li te si ne ve ile ti sis te mi ne be lir -
gin bir et ki le ri yok tur. Non-di hid ro pi ri din gru bu
kal si yum ka nal blo ker le ri nin  üye le ri olan ve ra -
pa mil ve dil ti azem ise pe ri fe rik et ki le ri nin ya nı sı -
ra ile ti sis te mi ve mi yo kard kon trak ti li te si üze ri ne
bas kı la yı cı et ki le ri ile di hid ro pi ri din gru bun dan
fark lı lık gös te rir ler. Ko ro ner di la tas yo nu ve ya
UAP/NSTE MI ’de ki fay da la rı ba kı mın dan kal si -
yum ka nal blo ker le ri ara sın da her han gi bir fark-
 lı lık gös te ril me miş tir. Baş lı ca yan et ki le ri yüz de
kı zar ma (“f lus hin g”), pre ti bi al ödem, ka bız lık (ve -
ra pa mil), hi po tan si yon, kalp ye ter siz li ğin de kö-
 tü leş me, bra di kar di ve AV blok tur. 

Kal si yum ka nal blo ker le ri UAP/NSTE MI ’de
nit rat ve be ta-blo ker le re rağ men an gi na nın kon t-
rol al tı na alı na ma dı ğı ve ya be ta blo ker le rin kul-
 la nı la ma dı ğı du rum lar da ve va zos pas tik
an gi na da in di ke dir. İle ti sis te mi has ta lı ğı ve ya be-
 lir gin sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu bul gu -
la rı olan has ta lar da ve ra pa mil ve dil ti azem
kul la nıl ma ma lı dır. Kal si yum ka nal blo ker le ri nin
UAP/NSTE MI ’de kul la nı mı ile il gi li ça lış ma lar
baş lı ca ve ra pa mil, dil ti azem ve ni fe di pi ne ile ger-
 çek leş ti ril miş tir. Ye ni ne sil kal si yum ka nal blo ker-
 le ri nin akut ko ro ner sen drom da kul la nı mı ile
il gi li tec rü be bu lun ma mak ta dır. Söz ko nu su ça-
 lış ma la ra ba kıl dı ğın da, kal si yum ka nal blo ker le -
ri nin mor ta li te ye an lam lı bir et ki le ri nin ol ma dı ğı
fa kat semp tom la rın kon tro lün de fay da lı ol duk la -
rı gö rül mek te dir. Ve ra pa mil ve dil ti azem sol ven-

 tri kül dis fonk si yo nu ze mi nin de kul la nıl dık la rın -
da za rar lı ola bil mek te dir ler. Be ta-blo ker le rin kul-
 la nı la ma dı ğı ve sol ven tri kül dis fonk si yo nu
bul gu la rı nın ol ma dı ğı has ta lar da ve ra pa mil ve
dil ti azem ter cih edil me li dir. Ni fe di pin gi bi kı sa
et ki li di hid ro pi ri din ler ya nı sı ra be ta-blo ker kul-
 la nı mı ol ma dık ça UAP/NSTE MI ’li has ta la ra ve-
 ril me me li dir. Be ta-blo ker ve non di hid ro pi ri din
kal si yum ka nal blo ke ri kom bi nas yo nu ya pıl dı -
ğın da mi yo kard fonk si yon la rı ve ile ti sis te mi da -
ha ya kın dan ta kip edil me li dir. 
Re nin-An ji yo ten sin-Al des te ron Sis tem İn hi bi -
tör le ri: Re nin-an ji yo ten sin-al des te ron sis tem
(RA AS) in hi bi tör le ri baş lı ca an ji yo ten sin dö nüş -
tü rü cü en zim (“an gi oten sin con ver ting enz yme ”
ACE) in hi bi tör le ri ni, an ji yo ten sin re sep tör blo ker-
 le ri ni, re nin ve al des te ron an ta go nist le ri ni içe rir. 

RAAS in hi bi tör le ri nin UAP/NSTE MI ’de kul-
 la nı mı STE MI ’de ki in di kas yon lar lar ile ben zer dir.
ACE in hi bi tör le ri mi yo kard in fark tü sü ve ya dia-
 bet ze mi nin de sol ven tri kül sis to lik fonk si yon la -
rı bo zul muş ve ya sol ven tri kül dis fonk si yo nu
ol ma sa bi le yük sek ko ro ner ar ter ris ki bu lu nan
has ta lar da be lir gin mor ta li te azal tı cı et ki si se be bi
ile in di ke dir. İl gi li ça lış ma la rın me ta-ana li zi as pi -
rin alan has ta lar da da ACE in hi bi tör le ri nin fay-
 da lı et ki le ri nin de vam et ti ği ni gös ter miş tir. 

ACE in hi bi tör le ri ne gö re da ha az ve da ha za -
yıf ve ri ye sa hip an ji yo ten sin re sep tör blo ker le ri
(özel lik le ACE in hi bi tö rü nün kul la nı la ma dı ğı
hal ler de) ACE in hi bi tö rü ne ben zer in di kas yon lar
ile kul la nı la bi lir. Val sar tan ve kan de sar tan bu ko-
 nu da olumlu et ki si gös te ril miş iki an ji yo ten sin re-
 sep tör blo ke ri dir. 

Al dos te ron an ta go nist le ri nin (spi ra no lak ton,
ep le re non) sol ven tri kül dis fonk si yo nun eş lik et ti -
ği mi yo kard in fark tüs has ta la rın da (cid di ve ya ha -
fif/or ta de re ce de kalp ye ter siz li ği bul gu la rı olan
ve ya di abe tik has ta lar) mor ta li te yi azalt tık la rı gös-
 te ril dik le rin den di ğer RA AS in hi bi tör le ri gi bi akut
ve kro nik ze min de kul la nım in di kas yon la rı var dır.

Di ğer An ti-is ke mik Te da vi Yön tem le ri
Tek ba şı na ve ya di ğer an ti-is ke mik ilaç lar la bir lik -
te kul la nı la bi len ra no la zin mem bran iyon ka nal la -
rı na et ki ede rek an ti-an gi nal et ki gös te rir. QT
sü re si uzun has ta la lar da ra no la zin kul la nı mı kon t-
rin di ke dir. AT P’ ye bağ lı po tas yum ka nal la rı nı aça-
 rak et ki li olan ni ko ran dil an ti-an gi nal et ki le ri nin
ya nı sı ra arit mi le ri de azalt mak ta dır. İlg li li ça lış -
ma lar da ni co ran dil ve ra no la zi n’ in UAP/NSTE MI -
’li has ta lar da an gi na atak la rı nı azalt tı ğı, bu na
kar şı lık mor ta li te ye her han gi bir et ki le ri nin ol ma -
dı ğı gö rül müş tür. Söz ko nu su her iki ilaç da ül ke -
miz de ha len kul la nım da de ğil dir. 

An gi na nın azal tıl ma sın da kul la nı lan non-far -
ma ko lo jik yön tem ler (spi nal kord uya rıl ma sı, eks-
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 ter nal “co un ter pul sas yo n”) da ha çok di renç li an gi -
na va ka la rın da de nen miş tir. Ha len yay gın kul la -
nı mı bu lun ma yan ve ge liş ti ril me aşa ma sın da olan
söz ko nu su yön tem ler UAP/NSTE MI ’li has ta la rın
akut dö ne min de kul la nıl ma mış tır.

İn tra-aor tik ba lon pom pa sı da an ti-is ke mik te-
 da vi yön tem le ri ara sın da dır. Baş lı ca in di kas yon la -
rı kar di yo jenik şok, me ka nik komp li kas yon lar,
risk li per kü tan in va zif iş lem ler, yük sek risk li cer ra -

hi ön ce si, te da vi ye di renç li post-mi an gi na dır. Di -
ğer bir in di kas yon mak si mal te da vi ye rağ men tek-
 rar la yan ve de vam eden mi yo kard is ke mi si dir; söz
ko nu su has ta lar da re vas kü la ri zas yon ile he mo di -
na mik ve kli nik sta bi li zas yon sağ la nın ca ya ka dar
in tra-aor tik ba lon pom pa sın dan ya rar la nı lır. 

Tab lo 36-7’de ACC/AHA (“A me ri can Col le ge of
Car di ology/Ame ri can He art As so ci ati on)’nin 2011 yı-
 lın da ki kı la vu zu na gö re an ti-is ke mik te da vi ile il-
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İndikasyon
Sınıfı İndikasyon 

Sınıf I • İlk birkaç gün yatak istirahati ve devamlı EKG monitörizasyonu
• Arteriyel oksijen satürasyonunun % 90’ın altında olduğu, solunum yetersizliği veya hipoksemi riskinin 

yüksek olduğu (pnömoni, pulmoner emboli vs) hallerde oksijen tedavisi
• Anginanın devam etmekte olduğu durumlarda 5 dakikada bir en çok 3 defa SL 0.4 mg NTG
• Devam eden iskemi, kalp yetersizliği ve hipertansiyonu olan hastalarda UAP/NSTEMI’nin ilk 48 saatinde 

İV NTG (İV NTG uygulaması beta-bloker ve ACE inhibitörü tedavisine engel olmamalı, hastanın arter 
basıncı rezervi mortaliteyi azaltan söz konusu tedaviler lehine kullanılmalıdır.)

• Aşağıdaki durumların olmadığı hallerde ilk 24 saat içinde oral beta-bloker tedavi: 1. kalp yetersizliği 
bulguları, 2. Düşük kalp debisi hali, 3. kardiyojenik şok riskinin artışı**, 4. diğer nisbi beta-bloker
kontrindikasyonları (PR süresi>0.24 sn, ikinci veya üçüncü AV blok, aktif astma bronşiyale veya
reaktif havayolu hastalığı) 

• Devam eden veya sıkça tekrarlayan iskeminin olduğu UAP/NSTEMI’li hastalarda beta-blokerlerin
kullanılamaması durumunda ciddi sol ventrikül disfonksiyonu veya diğer kontrindikasyonlar yok ise
verapamil veya diltiazem

• Pulmoner konjesyon veya sol ventrikül EF<0.40 olan UAP/NSTEMI’li hastalarda sistolik arter basıncı 
100 mmHg’nin altında değil ise (veya bazal değerin 30 mmHg altına düşmemiş ise) ilk 24 saat
içinde oral ACE inhibitörü

• ACE-inhibitörünün kullanılamadığı hallerde oral anjiyotensin reseptör blokeri

Sınıf IIa • Tüm UAP/NSTEMI’li hastalara ilk 6 saat içinde oksijen tedavisi
• Nitrat ve diğer tedavilere rağmen anginanın devam ettiği hastalara IV morfin sülfat
• Müracaatta hipertansiyonu olan ve beta-bloker için sakıncaların (sınıf I, madde 5) olmadığı

UAP/NSTEMI’li hastalarda IV beta-bloker
• Beta-bloker ve nitrata rağmen tekrarlayan iskemilerin olduğu UAP/NSTEMI’li hastalarda uzun etkili

non-dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri
• Pulmoner konjesyon veya sol ventrikül EF<0,40 olmasa bile sistolik arter basıncı 100 mmHg’nin

altında değil ise (veya bazal değerin 30 mmHg altına düşmemiş ise) ilk 24 saat içinde oral ACE
inhibitörü

• Yoğun medikal tedaviye rağmen ciddi iskeminin devam ettiği veya tekrarladığı hallerde koroner
anjiyografiden önce ve sonra veya mekanik komplikasyon varlığında hemodinamik stabilizasyonu
sağlamak için intra-aortik balon pompası

Sınıf IIb • Beta-bloker yerine uzun etkili non-dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri
• İskemik semptomları devam eden veya hipertansiyonu olan UAP/NSTEMI’li hastalarda yeterli dozda 

beta-blokere ilaveten  kısa etkili dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri

Sınıf III • Nitratlar sağ ventrikül infarktı, hipotansiyon (<90 mmHg), ciddi bradikardi (<50/dk) veya taşikardi 
(>100/dk) hallerinde kullanılmamalı

• Nitratlar fosfodiesteraz inhibitörü kullanmakta olan hastalara verilmemeli
• Kısa etkili dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri beta-bloker kullanılmaksızın verilmemeli
• UAP/NSTEMI’nin ilk 24 saati içinde IV ACE-inhibitörü kullanılmamalı

(muhtemel istisna: refrakter hipertansiyon)
• İV Beta-blokerler beta-blokerlerin sakıncalı olduğu durumlarda kullanılmamalı
• Aspirin dışındaki NSAI ilaçlar UAP/NSTEMI hospitalizasyonu dışında kullanılmamalı, kullanılıyorlar ise 

kesilmelidir.

**: Kardiyojenik şok risk faktörleri: yaş >70, sistolik arter basıncının 120 mmHg’den düşük olması, sinüs taşikardisi
(>110/dk), sinüs bradikardisi (<60/dk) ve UAP/NSTEMI semptomlarının başlamasından sonra tedavideki belirgin gecikme
ve oligüri gibi faktörlerdir; nekadar fazla faktör var ise şok ihtimali o kadar yüksektir.

Kısaltmalar: UAP/NSTEMI: Kararsız angina pektoris/ ST yükselmesiz miyokard infarktüsü; NTG: Nitrogliserin; AV: atriyo-
ventriküler; EF: Ejeksiyon fraksiyonu; IV: İntravenöz; SL: Sublingual; NSAI ilaçlar: Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar.
UAP/NSTEMI ile ilgili  2011 ACCF/AHA kılavuzundan değiştirilerek alınmıştır (Circulation 2011;123:e426–e579).

Tablo 36-7. UAP/NSTEMI’de Anti-iskemik Tedavi Prensipleri ve İndikasyonları*



 gi li in di kas yon lar ve te da vi pren sip le ri su nul -
muş tur. 

An tit rom botik Te da vi

Akut ko ro ner sen dro mun fiz yo pa to lo ji si dik ka te
alın dı ğın da an tit rom bo tik te da vi nin UAP/NSTE -
MI ’de has ta lık sü re ci ni et ki le yen baş lı ca gi ri şim
ol du ğu an la şı lır. UAP/NSTE MI ’li has ta la rın ço-
 ğun da akut kli nik tab lo nun ate rosk le ro tik pla ğın
rüp tü rü ve ya eroz yo nu ile te tik le nen ag re gas yon
ve ko agü las yon kas ka dı nın ko ro ner ar ter de cid di
trom bo tik dar lık oluş tur ma sı ile baş la dı ğı bi lin -
mek te dir. Do la yı sıy la, te da vi de an tit rom bo tik
ilaç la rın ya nı sı ra an ti ko agü lan ajan la rın da kul la-
 nıl ma sı ge rek li dir (Şe kil 36-5). Son 10 yıl da hem
trom bo sit le ri, hem de ko agü las yon kas ka dı nı
fark lı mer ha le ler de et ki le yen çok sa yı da ila cın bu-
 lun ma sı ile UAP/NSTE MI ’li has ta la rın da ha et ki -
li te da vi si müm kün ha le gel miş tir. Bu nun la
bir lik te, il gi li te da vi le rin ka na ma ris ki ni ar tır ma -
sı UAP/NSTE MI te da vi sin de bir so run ol ma ya
de vam et mek te dir. UAP/NSTE MI ’de an tit rom -
botik te da vi nin ana pren si bi ka na ma ris ki nin ma -
kul öl çü ler de tu tu la rak mor ta li te ve mor bi di te nin
azal tıl ma sı dır. 

An tit rom bo tik te da vi nin han gi yo ğun luk ta uy-
 gu la na ca ğı UAP/NSTE MI ’li has ta nın ris ki, er ken
in va zif stra te ji nin uy gu lan ma sı, acil cer ra hi gi ri şim
ge rek li li ği ve yük sek ka na ma ris ki gi bi çok sa yı da
de ğiş ken ile ya kın dan iliş ki li dir. Do la yı sıy la has ta -
la rın önem li bir kıs mın da söz ko nu su fak tör ler dik-
 ka te alı na rak te da vi ki şi sel leş ti ri lir. Bu nun la bir lik te
as pi rin ve an ti ko agü lan kom bi nas yo nu na di ğer an-
 tit rom bo sit ilaç la rın ila ve si has ta la rın ço ğun da
stan dart yak la şım ha li ne gel miş tir. 

UAP/NSTE MI ’li has ta lar da fib ri no li tik te da vi -
nin fay da sız ol du ğu, hat ta Mİ ris ki ni ar tı ra rak za-
 rar lı ola bi le ce ği hem fark lı ça lış ma lar da (TI MI 11 B,
ISIS-2, GIS SI-1), hem de il gi li ça lış ma la rın me ta-
ana li zin de gös te ril miş tir. Do la yı sıy la, fib ri no li tik te-
 da vi sa de ce ST seg ment yük sek li ği, sol dal blo ku
ve pos te ri or mi yo kard in fark tü sü tab lo su ile mü ra -
ca at eden akut ko ro ner sen drom lar da in di ke dir. 

As pi rin: As pi rin trom bo sit ler de ki sik lo ek si je naz 1
(COX-1) en zi mi ni ir re ver sibl şe kil de in hi be ede rek
“t rom bo xa ne A2” nin olu şu mu nu en gel ler; do la yı -
sıy la bu yol la olu şan trom bo sit ag re gas yo nu na
ma ni olur. As pi ri nin di ğer yol lar la uya rı lan trom-
 bo sit fonk si yon la rı na her han gi bir et ki si yok tur.
As pi ri nin an tit rom bo sit et ki si ya nın da an ti-inf la -
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Şekil 36-5. UAP/NSTEMI’li hastalarda antitrombosit ve antikoagülan tedavide kullanılan başlıca ilaçlar ve etki yerleri şe-
matik olarak görülmektedir. Kısaltmalar: ADP: Adenosine diphosphate; GP: Glucoprotein; LMWH: Low molecular wight
heparin; UF: Unfractionated. Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)’nin UAP/NSTEMI’ye ilişkin 2011 tarihli kılavuzundan de-
ğiştirilerek alınmıştır (Euro Heart J 2011; 32:2999–3054.)
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ma tu ar me ka niz ma ile de is ke mik kalp has ta lı ğın -
da fay da lı ol du ğu na iliş kin gö rüş ler ol mak la bir-
 lik te, dü şük doz lar da an ti-inf la ma tu ar et ki
muh te mel gö rün me mek te dir. İs ke mik kalp has ta -
lı ğı nın me di kal te da vi sin de en es ki ve güç lü bul-
 gu lar as pi rin ile il gi li dir. 

İs ke mik kalp has ta lı ğı nın her for mun da ol du -
ğu UAP/NSTE MI ’de de akut ve kro nik dö nem de
as pi ri nin mor ta li te ve mor bi di te yi azal tı cı et ki le -
ri çok sa yı da ça lış ma da gös te ril miş tir. İl gi li ça lış -
ma lar da as pi ri nin fay da lı et ki le ri ge niş bir doz
ara lı ğın da (gün de 75 mg ila 1500 mg) gös te ril -
miş tir ve fay da lı et ki nin de ne nen fark lı doz lar da
ben zer ol du ğu gö rül müş tür. Bu na mu ka bil doz
art tık ça yan et ki art mak ta dır. Gün de 100 mg’ ın
al tın da ki doz lar da % 2 ci va rın da olan cid di ka na -
ma ora nı, gün de 200 mg’ ın üze rin de ki doz lar da
% 4’e yük sel mek te dir. Do la yı sıy la, kro nik kul la -
nım da 75-162 mg ara sın da bir do zun se çil me si
uy gun dur. Akut ko ro ner sen drom lar da ilk doz
yük sek (162-325 mg) tu tu lur. Ko ro ner stent imp -
lan tas yo nun dan son ra ki dö nem de bir sü re (ilaç -
sız stent ler de 1 ay, ilaç kap lı stent ler de 3-6 ay)
as pi rin do zu nun 162-325 mg/gün ol ma sı son za-
 man la ra ka dar ter cih edi len bir stra te ji iken ye ni
(2012 ta rih li) UAP/NSTE MI te da vi kı la vu zun da
söz ko nu su dö nem ler de de as pi ri nin dü şük doz
ile ida me si tav si ye edil mek te dir. Ay rı ca ti cag re -
lor ile bir lik te kul la nım söz ko nu su ol du ğun da
ter cih edi le cek ida me do zu gün de 81 mg’ dır.
Akut ko ro ner sen drom lu has ta lar da as pi ri nin er -
ken dö nem de ki be lir gin ve is tik rar lı fay da sı se be-
 biy le UAP/NSTE MI şüp he si olan lar da bi le
müm kün olan en er ken dö nem de (has ta ne ön ce -
si) uy gu lan ma sı te mel te da vi pren si bi ha li ne gel-
 miş tir. Han gi tür den olur sa ol sun ko ro ner ar ter
has ta la rı ömür bo yu as pi rin kul lan ma lı dır lar. As-
 pi ri nin kon trin di kas yon la rı al ler ji (na zal po lip -
ler le bir lik te ast ma), ak tif ka na ma ve he mo fi li dir.
As pi rin ile il gi li ça lış ma lar da gö rü len baş lı ca yan
et ki ler gas tro in tes ti nal dis pep si ile iliş ki li dir ve
dü şük doz en te rik kap lı form lar da sey rek tir. Bu-
 nun la bir lik te kro nik as pi rin kul la nı mın da in trak-
 ra ni yal ka na ma da ha fif bir ar tış söz ko nu su dur.
Kü çük ça lış ma lar da % 2 ila % 8 ara sın da bir oran -
da ger çek leş ti ği bil di ri len as pi rin di ren ci as pi ri -
nin trom bo sit ag re gas yo nu nu azal tı cı et ki sin de ki
ha fif bir azal ma yı ifa de eder. Kar di yo vas kü ler
olay lar as pi rin di ren ci bu lu nan lar da da ha faz la
ger çek leş mek te dir. Bu nun la bir lik te, son ve ri ler
as pi rin di ren ci nin önem li öl çü de ger çek “i laç re-
 zis tan sı ”n dan zi ya de di ğer me ka niz ma lar la
(komp li yan sın azal ma sı, emi li min bo zul ma sı,
ibup ro fen ile et ki le şim vs) il gi li ol ma sı nın muh-
 te mel ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

Ade no zin Di fos fat (ADP) Re sep tör An ta go nist -
le ri ve Di ğer An tit rom bo sit İlaç lar: Ade no zin di -

fos fat (ADP) re sep tör an ta go nist le ri trom bo sit ler
üze rin de ki ADP re sep tör le ri ne (P2Y12) bağ la nıp
in hi be ede rek trom bo sit ag re gas yo nu nu en geller-
 ler. “T hi eno pi ri di ne ” gru bun dan olan tic lo di pin,
clo pi dog rel ve pra sug rel “p rod ru g” özel li ğin de ki
ajan lar dır ve P2Y12 re sep tör le ri ni ir re ver sibl ola-
 rak in hi be eder ler. Bu na kar şı lık “t hi eno pi ri di ne”
ol ma yan “ti cag re lo r” P2Y12 re sep tör le ri ni re ver -
sibl ola rak en gel ler. Gru bun ilk üye si olan “tic lo -
di pi ne ” cid di he ma to lo jik yan et ki le ri (nöt ro pe ni,
trom bo tik trom bo si to pe nik pur pu ra) se be biy le
ha len na di ren kul la nıl mak ta dır. 

Clo pi dog rel: Clo pi dog rel akut ko ro ner sen drom,
stent trom bo zu nun ön len me si ve ate rosk le ro tik
vas kü ler has ta lı ğın se kon der ko ru ma sın da ha len
ba şa rı ile kul la nıl mak ta dır. “Tic lo di pi ne ”de gö-
 rü len nöt ro pe ni nin ol ma ma sı ve trom bo sit le re
da ha hız lı et ki et me si clo pi dog rel için ter cih se be -
bi ol muş tur. An cak her iki ajan da yük le me do zu
ol mak sı zın ve ril di ğin de an tit rom bo sit et ki be lir -
gin bir ge cik me ile mey da na ge lir (75 mg/gün clo-
 pi dog rel ile 3-5 gün de an tit rom bo sit et ki). Bu
se beb le clo pi dog re lin özel lik le akut ko ro ner sen-
 drom ve stent iş le mi sı ra sın da kul la nı mı söz ko-
 nu su ol du ğun da mut la ka yük le me do zu ile
baş lan ma sı ge rek mek te dir. Et ki li an tit rom bo sit
et ki 300 mg yük le me do zu ile 4-6 sa at için de, 600
mg yük le me do zu ile bi raz da ha kı sa bir sü re de
ger çek le şir. Bu nun la bir lik te, söz ko nu su iki yük-
 le me do zu nun kar şı laş tı rıl dı ğı bir ça lış ma da 600
mg clo pi dog rel yük le me do zu nun (600 mg yük le -
me; ta ki ben 1 haf ta sü re ile 150 mg/gün, son ra 75
mg/gün) sa de ce yük sek doz (300-325 mg) as pi rin
kul la nan grup ta 300 mg clo pi dog rel yük le me do-
 zu na (300 mg yük le me do zu nu ta ki ben 75
mg/gün ile ida me) gö re kar di yo vas kü ler olay la rı
an lam lı de re ce de (%17; p=0.036) azalt tı ğı gös te -
ril miş tir. Bu na kar şı lık, ma jör ka na ma ris ki 600
mg yük le me do zu gru bun da da ha faz la (% 2.5’a
kar şı lık % 2; p=0.01) ger çek leş miş tir. 

Clo pi dog rel ge niş bir ça lış ma da [Clo pi dog rel ver-
 sus As pi rin in Pa ti ents at Risk of Isc ha emic Events
(CAP RI E)] ate rosk le ro tik has ta lı ğın se kon der pro fi-
 lak si sin de en az as pi rin ka dar et ki li bu lun muş tur.
UAP/NSTE MI has ta la rın da as pi ri ne clo pi dog rel
ila ve si ni araş tı ran CU RE (The Clo pi dog rel in Uns tab -
le an gi na to pre vent Re cur rent isc he mic Events) ça lış -
ma sın da iki li (du al) an tit rom bo sit te da vi nin tek
ba şı na as pi rin te da vi si ne gö re kar di yo vas kü ler
ölüm, Mİ ve ya in me son lan ma nok ta la rı nı % 20
azalt tı ğı gös te ril miş tir. İki li an tit rom bo sit te da vi
gru bun da ma jör ka na ma sa de ce as pi rin alan la ra
gö re da ha faz la ger çek leş miş tir (% 3.7’ye kar şı lık %
2.7; p=0.003). Söz ko nu su fay da lı et ki er ken dö nem -
de baş la mak ta, uzun dö nem de (en az 1 yıl) de vam
et mek te ve tüm alt grup lar da (dü şük/yük sek risk li
UAP/NSTE MI; me di kal te da vi/in va zif te da vi vs)
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ger çek leş mek te dir. CU RE ça lış ma sın da has ta la rın
sa de ce % 23’ü ne re vas kü la ri zas yo nun uy gu lan mış
ol ma sı se be biy le, per kü tan ko ro ner gi ri şi min ru tin
ola rak tat bik edil di ği has ta lar da da iki li an tit rom -
bo sit te da vi nin et ki si araş tı rıl mış (“P CI-CU RE ”) ve
bu has ta gru bun da da as pi ri ne ila ve edi len clo pi -
dog re lin (CU RE ça lış ma sın da ki) son lan ma nok ta -
la rı nı % 31 ora nın da azalt tı ğı gö rül müş tür. 

UAP/NSTE MI has ta la rın da iki li an tit rom bo sit
te da vi nin ne ka dar sü re kul la nı la ca ğı na da ir net
ve ri ler ol ma mak la bir lik te; il gi li ça lış ma lar dik ka -
te alın dı ğın da (özel lik le ilaç kap lı stent uy gu la -
nan lar da) bu sü re nin bir yıl ol ma sı ma kul
gö rün mek te dir. Stent trom bo zu ris ki (ana to mik
ve kli nik) yük sek olan lar da bu sü re bi raz da ha
uza tı la bi lir. Söz ko nu su bul gu lar ve di ğer ça lış -
ma so nuç la rı nın ışı ğın da clo pi dog re lin as pi rin
kon trin di kas yo nu olan has ta lar da as pi rin ye ri ne,
akut ko ro ner sen drom lar da ve stent imp lan tas -
yo nu ön ce si/son ra sı as pi rin ile bir lik te kul la nı mı
öne ril mek te dir (Tab lo 36-8). Yük sek risk li has ta -
la rın se kon der ko ru ma sı ve UAP/NSTE MI ’li has-
 ta lar da ki ba şa rı sı na kar şı lık clo pi dog rel yük sek
risk li has ta la rın pri mer ko ru ma sın da ba şa rı lı bu-
 lun ma mış tır.

As pi ri ne ila ve edi len clo pi dog rel yu ka rı da da
işa ret edil di ği gi bi ka na ma ris ki ni ar tır mak ta dır.
Bu se bep le risk li has ta lar da pro ton pom pa in hi -
bi tö rü ile bir lik te kul la nıl ma la rı öne ril mek te dir.
İki li an tit rom bo sit te da vi nin di ğer bir sa kın ca sı
ko ro ner ar ter köp rü le me (“by-pas s”) cer ra hi si
(CABG) aci len uy gu lan mak zo run da ka lın dı ğın -
da ope ras yon sı ra sın da ki ka na ma ris ki nin, kan
tran füz yon ih ti ya cı nın ve CABG son ra sı re viz yon
ora nı nın be lir gin ola rak art ma sı dır. Ge niş bir ça-
 lış ma da clo pi dog rel al tın da CAB G’ ye ve ril mek
zo run da ka lı nan has ta lar da ka na ma ris kin de ki
ar tı şa kar şı lık ope ras yon mor ta li te sin de be lir gin
bir kötüleşmeye rast lan ma mış tır. Elek tif CAB G’ -
den en az 5 gün (ter ci han 7 gün) ön ce clo pi dog -
re lin ke sil me si tav si ye edil mek te dir. Acil CABG
ge rek ti ğin de ka na ma ris kin de ki ar tı şa rağ men,
ila ve fay da la rı se be biy le clo pi dog re lin
UAP/NSTE MI ’li has ta lar da ko ro ner ana to mi be-
 lir len me den ön ce ki er ken dö nem de baş lan ma sı
da ha uy gun gö rül mek te dir. 

Has ta la rın önem li bir kıs mın da (be yaz la rın
yak la şık üç te bi ri, As ya lı po pü las yo nun yak la şık
ya rı sı) de ği şik de re ce ler de “c lo pi dog rel di ren ci ”nin
bu lun du ğu ve söz ko nu su di ren cin var lı ğı ha lin -
de akut ko ro ner olay la rın ve stent trom bo zu nun
da ha sık gö rül dü ğü bil di ril miş tir. Clo pi dog rel di-
 ren ci clo pi dog re lin ADP va sı ta sıy la ger çek le şen
trom bo sit ag re gas yo nu nu in hi be edi ci et ki si nin
in-vit ro ola rak azal dı ğı nın gös te ril me si ne da yan -
mak ta dır. Bu nun la bir lik te trom bo sit fonk si yon -
la rı nı öl çen mev cut test le rin uy gun lu ğu ha len

tar tı şıl mak ta dır. Clo pi dog rel di ren ci baş lı ca ila cı
ak tif me ta bo li te dö nüş tü ren si tok rom P450 en zim
gru bu nun üye si CYPC19 en zi mi nin et ki si ni azal-
 tan ge ne tik de ğiş ken lik ler den kay nak lan mak ta -
dır. Ya nı sı ra si ga ra içi mi, dia bet gi bi fak tör ler de
clo pi dog re lin et ki si ni azal ta bi lir. Mev cut kı la vuz
ku ral la rı ha len ru tin ola rak tav si ye et me se de, il-
 gi li ve ri len art ma sı ha lin de clo pi dog rel ile il gi li
ge ne tik ya pı nın be lir len me si ve bu na gö re ilaç do-
 zu nun ve ya al ter na tif te da vi şek li nin dü zen len -
me si şek lin de ki stra te ji ile ri de gün de me ge le bi lir.
Clo pi dog rel di ren ci nin var lı ğı ha lin de do zun
yük sel til me si (150 mg/gün), pra sug re l’ e (10
mg/gün) ge çil me si ve ya bir fos fo di es te raz in hi bi -
tö rü olan ci los ta zo l’ ün clo pi dog re le ila ve si dü şü -
nü le bi lir.

Clo pi dog re li içe ren iki li an tit rom bo sit te da vi sı-
 ra sın da gas tro in tes ti nal komp li kas yon la rın azaltıl -
ma sı ama cıy la sık lık la kul la nı lan pro ton pom pa sı
in hi bi tör le ri (PPI)’nin clo pi dog re lin me ta bo liz ma -
sı nı et ki le ye rek et ki si ni azalt tı ğı na iliş kin in-vit ro
bul gu lar ve ret ros pek tif kli nik göz lem ler, söz ko-
 nu su kom bi nas yo nun gü ve ni lir li ği ile il gi li uzun
sü re li tar tış ma la ra yol aç mış tır. Fark lı ça lış ma lar da
clo pi dog rel ile PPI et ki le şi mi nin baş ta omep ra zol
ol mak üze re lan sop ra zol ve ra bep ra zol de da ha be-
 lir gin ol du ğu nu, bu na kar şı lık pan to pa zo lün
CYP450 CYPC19 in hi bis yo nu yap ma ma sı se bebiy -
le is ke mik vas kü ler olay la rı ar tır ma dı ğı nı des tek -
le yen bul gu lar or ta ya koy muş tur. Bu nun la bir lik te,
da ha ge niş ran do mi ze ça lış ma lar da (PRIN CIP LE
:”P ra sug rel In Com pa ri son to Clo pi dog rel for In hi bi ti -
on of Pla te let Ac ti va ti on and Ag gre ga ti on”; TI MI-44 ve
TRI TO N– TI MI 38 “P ra sug rel vs.clo pi dog rel in pa ti -
ents with acu te co ro nary syndro me s”) PPI te da vi si nin
clo pi dog re lin far ma ko di na mik et ki le ri ni azalt tı ğı,
bu na kar şı lık kli nik so nuç la rı et ki le me di ği ve il gi -
li so nu cun tüm PPI ’la rı kap sa dı ğı gös te ril miş tir. İl-
 gi li oto ri te ler clo pi dog re li içe ren iki li an tit rom bo tik
te da vi al tın da ki has ta lar da PPI ge rek li li ği nin göz-
 den ge çi ril me si ni ve H2 re sep tör blo ker le ri gi bi
hak kın da olum suz bul gu bu lun ma yan al ter na tif
te da vi le rin de dik ka te alın ma sı nı tav si ye et mek te
ve açık in di kas yon la rın var lı ğı (ge çi ril miş gas tro -
in tes ti nal ka na ma, ile ri yaş, bir lik te kor ti kos te ro id,
nons te ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar ve ya an ti ko -
agü lan kul la nı mı, he li co bac ter pi lo ri in fek si yo nu
gi bi risk fak tör le rin den bir den faz la sı nın bu lun-
ma sı) ha lin de PPI kul la nıl ma sı nı nın sağ la dı ğı
fay da nın PPI-clo pi dog rel et ki le şi min den kay nak -
la nan kü çük risk ten da ha faz la ol ma sı se be biy le
te da vi ye PPI ila ve si nin uy gun ola ca ğı nı ifa de et-
 mek te dir. 

Pra sug rel: Pra sug rel de clo pi dog rel gi bi “p rod -
rug” ni te li ğin de ol ma sı na rağ men, en zi ma tik hız-
 dan önem li öl çü de et ki len mek si zin da ha yük sek
oran lar da (clo pi dog re le gö re yak la şık 10 mis li)
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İndikasyon Kanıt
Sınıfı İndikasyon Düzeyi 

Sınıf I • Aspirin UAP/NSTEMI’li hastalara müracaatlarından itibaren mümkün olan en erken dönemde A
uygulanmalı ve hayat boyu devam edilmelidir.

• Aşırı duyarlılık veya majör gastrointestinal intolerans sebebiyle aspirin kullanamayan UAP/NSTEMI’li B, C
hastalarda clopidogrel (B), (PKG uygulananlarda) prasugrel (C) veya ticagrelor’dan (C) biri yükleme
dozu ve müteakiben idame dozunda kullanılmalıdır.

• İnvazif tedavinin tercih edildiği orta-yüksek riskli kesin UAP/NSTEMI’de biri aspirin olmak üzere ikili B, A
anti-trombosit tedavi müracaat sırasında başlanmalıdır; ikinci anti-trombosit ilaç aşağıdakilerden biri
olmalıdır:

PKG öncesi:
• Clopidogrel (B) veya
• Ticagrelor* (B) veya
• IV GP IIb/IIIa inhibitörü (A) (ebtifibatide ve tirofiban tercih edilir)

PKG sırasında
• PKG öncesi başlanmadıysa clopidogrel (A) veya
• Prasugrel& (B) veya
• Ticagrelor* (B) veya
• IV GP IIb/IIIa inhibitörü (A)

• Konservatif (non-invazif) tedavinin tercih edildiği UAP/NSTEMI’li hastalarda (yükleme dozu ve B
müteakiben idame dozunda) clopidogrel veya ticagrelor* mümkün olan en erken dönemde aspirin
ve antikoagülan tedaviye ilave edilmeli ve 12 aya kadar devam edilmelidir.

• Konservatif (non-invazif) tedavinin tercih edildiği UAP/NSTEMI’li hastalarda semptomların/iskeminin A, B
nüksetmesi, kalp yetersizliği veya ciddi aritmilerin ortaya çıkması durumunda diyagnostik anjiyografi
yapılmalıdır (A). Diyagnostik anjiyografiden önce ya IV GP IIb/IIIa inhibitörü (ebtifibatide veya tirofiban)
(A); ya clopidogrel  (yükleme dozu ve müteakiben idame dozunda) (B) ya da (yükleme dozu ve
müteakiben idame dozunda) ticagrelor (B) aspirin ve antikoagülan tedaviye ilave edilmelidir.

• PKG planlanan UAP/NSTEMI’li hastalarda P2Y12 inhibitörlerinin yükleme dozu ile verilmesi önerilir. B
Aşağıdaki rejimlerden biri kullanılmalıdır:
• Clopidogrel mümkün olan en erken dönemde veya PKG sırasında 600 mg
• Prasugrel& koroner anatomi tanımlandıktan ve PKG planlandıktan sonra hemen ve PKG’den
sonraki 1 saati geçmemek kaydı ile 60 mg

• Ticagrelor* mümkün olan en erken dönemde veya PKG sırasında 180 mg
• P2Y12 inhibitörlerinin idame dozu ve kullanım süresi aşağıdaki gibi olmalıdır:

• PKG uygulanan UAP/NSTEMI’li hastalarda en az 12 ay süre ile clopidogrel 75 mg/gün veya
prasugrel & 10 mg/gün veya ticagrelor* günde 2 defa 90 mg

• Kanama riskinin morbiditesi P2Y12 inhibitörlerinin faydasından daha fazla olduğu öngörülen
durumlarda P2Y12 inhibitörleri daha erken kesilebilir.

Sınıf IIa • Başlangıçta konservatif tedavinin seçildiği ve aspirin, P2Y12 inhibitörü (clopidogrel veya ticagrelor) C
antikoagülan altında iskeminin nüksettiği UAP/NSTEMI’li hastalarda diyagnostik anjiyografi öncesi
GP IIb/IIIa inhibitörünün ilavesi uygundur. 

• Başlangıç stratejisinin invazif olduğu UAP/NSTEMI’li hastalarda en az 300 mg clopidogrelin B
kateterizasyon veya PKG’den en az 6 saat önce verildiği ve antikoagülan tedavi olarak bivaluridinin
seçildiği durumlarda IV GPIIb/IIIa inhibitörü ihmal edilebilir.

Sınıf IIb • Başlangıçta konservatif tedavinin seçildiği UAP/NSTEMI’li hastalarda ebtifibatide veya tirofiban’ın B
oral anti-trombosit tedavi ve antikoagülan tedaviye ilavesi uygun olabilir.

• PKG’in planlandığı UAP/NSTEMI’li hastalarda CABG ihtiyacının muhtemel olmaması ve kanama C
riskinin düşük olması halinde koroner anatomi tanımlanmazdan önce 60 mg prasugrel uygulanabilir.

• İnvazif tedavinin planlandığı aspirin ve P2Y12 reseptör inhibitörü (clopidogrel veya ticagrelor)
kullanmakta olan yüksek riskli (yüksek troponin, belirgin ST segment çökmesi, diabet vs) ve kanama
riskinin yüksek olmadığı UAP/NSTEMI’li hastalarda destek tedavisi olarak başlangıçta GPIIa/IIIb
inhibitörleri düşünülebilir.

• Yüksek kanama riski bulunmayan erken invazif stratejinin tercih edildiği ve PKG’in uygulandığı B
UAP/NSTEMI’li hastalarda clopidogrelin 600 mg yükleme dozunu takiben 6 gün günde 150 mg, daha
sonra 75 mg/gün kullanılması düşünülebilir.

Sınıf III • PKG’in planlanmadığı hallerde abciximab kullanılmamalıdır (fayda yok). A
• İskemik olaylar için düşük riskli (TIMI risk skoru**<2 gibi) veya kanama riski yüksek olan ve aspirin B

ve P2Y12 reseptör inhibitörü almakta olan UAP/NSTEMI’li hastalarda temel tedavinin bir parçası
olarak GP IIb/IIIa inhibitörü tavsiye edilmez (fayda yok).

• İnme veya geçici iskemik atak geçirmiş ve PKG planlanan ve aspirin kullanmakta olan UAP/NSTEMI’li B
hastalarda prasugrel potansiyel olarak zararlıdır. 

# : 2012 ACCF/AHA “Unstable angina/non–ST-elevation myocardial infarction” isimli kılavuzdan değiştirilerek alınmıştır (Circulation. 2012;126:) 
& : Prasugrel 60 kg’den hafif hastalarda kanama riskini artırdığından –her ne kadar herhangi bir çalışmada etkisi ve güvenilirliği gösterilmemiş olsa
da- 5 mg’lık idame dozu düşünülmelidir. Prasugrel aktif patolojik kanama ve geçirilmiş inme veya geçici iskemik atak var ise kullanılmamalıdır. Pra-
sugrel 75 yaşının üzerindeki hastalarda yüksek risk (diabet, geçirilmiş MI anamnezi) olmadıkça yüksek kanama riski sebebiyle kullanımı tavsiye edil-
mez. CABG’ye gitmesi muhtemel hastalarda prasugrel kullanılmamalıdır. Mümkünse prasugrel herhangi bir cerrahi girişimden 7 gün önce kesilmelidir.
Yanısıra warfarin, heparin, trombolitik tedavi ve kronik nonsteroid anti-inflamatuar ilaçların kullanımı kanama riskini artırır
*: Ticagrelor başlanan hastalarda aspirinin önerilen idame dozu 81 mg’dır. Ticagrelorun faydası önceden clopidogrelin kullanılmasından bağımsız
olarak gerçekleşir. Mümkünse ticagrelor herhangi bir cerrahi girişimden 5 gün önce kesilmelidir. İnme veya geçici iskemik atak geçirenlerdeki intrak-
raniyal kanama riski belirsizdir; bu konudaki potansiyel risk dikkate alınmalıdır.
**: TIMI risk skoru: yaş>65, risk faktörü sayısı >3, bilinen koroner arter hastalığı (darlık>%50), son bir haftada aspirin kullanımı, ciddi angina (son 24
saatte ikiden fazla angina atağı), ST segment değişikliği>0,5 mm, nekroz göstergesi pozitifliği (her biri 1 puan; 1’den 6 puana kadar 14 günlük
ölüm+vasküler iskemik olay riski sırasıyla % 5,% 8; % 13, % 20, % 26, % 41)  
Kısaltmalar:  UAP/NSTEMI : “Unstable angina pectoris/Non ST elevation myocardial infarction”; PKG: Perkütan koroner girişim; CABG: “Coronary ar-
tery by-pass graft”; GP : Glikoprotein.

Tablo 36-8. ACC/AHA’nın Anti-trombosit Tedavi ile İlgili Önerileri#



ak tif me ta bo li te kon ver si yo nu ve da ha hız lı et ki -
ye sa hip ol ma sı gi bi üs tün lük le re sa hip tir. Do la -
yı sıy la, clo pi dog rel de rast la nan ve ge nel lik le
si tok rom P450 sis te miy le il gi li ge ne tik de ğiş -
kenlik ler den kay nak la nan “i laç di ren ci ” pra sug -
rel de söz ko nu su de ğil dir. Clo pi dog rel ile
pra sug re lin kar şı laş tı rıl dı ğı ve per kü tan ko ro ner
gi ri şi min (PKG) plan lan dı ğı akut ko ro ner sen-
 drom lu has ta la rı içe ren (% 74’ü UAP/NSTE MI)
ge niş bir ça lışma da (TRI TON-TI MI 38: “T ri al to
As sess Im pro ve ment in The ra pe utic Out co mes by Op-
 ti mi zing Pla te let In hi bi ti on with Pra sug rel-Throm -
boly sis in Myo car di al In farc ti on”) pra sug re lin (60
mg yük le me do zu nu ta ki ben 10 mg/gün ida me)
bir se ne nin üze rin de bir ta kip sü re si bo yun ca clo-
 pi dog re le (300 mg yük le me do zu nu ta ki ben 75
mg/gün ile ida me) gö re kar di yo vas kü ler ölüm,
non-fa tal mi yo kard in fark tü sü ve non-fa tal in me -
den mü te şek kil son lan ma nok ta sı nı % 19 ora nın -
da (mut lak risk azal ma sı % 2.2) azalt tı ğı
gös te ril miş tir. Risk azal ma sı baş lı ca mi yo kard in-
 fark tü sün de ki azal ma ile iliş ki li dir. Ay rı ca stent
trom bo zu da pra sug rel gru bun da clo pi dog rel
gru bu na gö re be lir gin ola rak da ha az gö rül müş -
tür. Bu na mu ka bil, pra sug rel gru bun da ma jör ka-
 na ma clo pi dog rel alan la ra gö re be lir gin ola rak
da ha faz la ger çek leş miş tir (sı ra sıy la % 2.4’e kar-
 şı lık % 1.8; p=0.03; re la tif risk % 32). Pra sug rel -
baş lı ca cid di ka na ma se be biy le- in me ve ya ge çi ci
is ke mik atak ge çi ren ler de za rar lı ol mak ta, ya şın
75 ve üze rin de ve vü cut ağır lı ğı nın 60 kg’ ın al tın -
da ol du ğu has ta lar da ise net bir kli nik fay da sağ-
 la ma mak ta dır. 

Ti cag re lor: Ti cag re lor, di ğer P2Y12 in hi bi tör lerin -
den fark lı ola rak tie nop ri din de ğil dir; ak tif ilaç dır
ve P2Y12 re sep tör le ri ne ge ri  dö nü şüm lü (“re ver -
sib le ”) ola rak bağ la nır. Ti cag re lor ile trom bo sit le -
rin ge ri-dö nü şüm lü in hi bis yo nu acil CABG
ge re ken has ta lar da di ğer P2Y12 in hi bi tör le ri ne gö -
re üs tün bir özel lik tir. Ti cag re lor ke sil dik ten 2-3
gün son ra CABG ope ras yo nu ya pı la bi lir. An cak
il gi li kı la vuz lar da ted bi ren CABG ön ce si en az 5
gün lük bir ilaç ke sil me si ni tav si ye edil mek te dir.
Gün de iki de fa alın ma ge rek li li ği ilaç uyu mu ba-
 kı mın dan de za van taj dır. Pra sug rel gi bi da ha hızlı
ve is tik rar lı bir er ken et ki söz ko nu su dur (et ki baş-
 lan gı cı clo pi dog rel de 2-4 sa at, pra sug rel ve ti cag -
re lor da yak la şık 30 dk). Has ta po pu las yo nu nun
yak la şık % 62’si ni UAP/NSTE MI ’li has ta la rı nın
oluş tur du ğu ge niş (18624 has ta) bir ça lış ma da
(PLA TO: “S tudy of Pla te let In hi bi ti on and Pa ti ent
Out co me s”) ti cag re lor (180 mg yük le me do zu nu
ta ki ben günde 2 de fa 90 mg) clo pi dog rel le (300-
600 mg yük le me do zu nu ta ki ben 75 mg/gün ida -
me)  kar şı laş tı rıl mış tır. Yak la şık bir yıl lık bir ta kip
sü re sin de vas kü ler ölüm, mi yo kard in fark tü sü ve -
ya in me olun ca ya ka dar ge çen za man şek lin de ki

pri mer so nuç ti cag re lor da clo pi dog re le kı yas la %
16 ora nın da azal mış tır (% 9.8’e mu ka bil % 11.7;
p=0,0003; mut lak risk azal ma sı % 1.9). Risk azal-
 ma sı tüm son lan ma nok ta la rın da ben zer ve an-
 lam lı se vi ye ler de dir. Pra sug rel den fark lı ola rak
risk azal ma sı in va zif ko ro ner gi ri şim ya pı lan la rın
ya nı sı ra me di kal te da vi edi len ler de de ger çek leş -
miş tir. Bu nun la bir lik te, ka rar sız an gi na pek to ris -
li has ta lar da ki fay da clo pi dog rel ile ben zer
se vi ye ler de dir. Top lam cid di ka na ma ris ki her iki
grup ta da ben zer ol mak la bir lik te, CABG-dı şı ma -
jör ka na ma ti cag re lor gru bun da clo pi dog rel gru-
 bu na gö re be lir gin ola rak (% 19; p=0,03) da ha faz la
bu lun muş tur. PLA TO ça lış ma sın da in me ge çi ren
has ta la rın ora nı dü şük ol du ğun dan ti cag re lo r’ un
bu has ta lar da ki in trak ran yal he mo ra ji ris ki ile il gi -
li fi kir edin mek müm kün de ğil dir. An cak ge nel
po pu las yon da in trak ra ni yal he mo ra ji ris ki nin clo-
 pi dog re le gö re faz la ol ma sı se be biy le in me ge çi -
ren has ta lar da da söz ko nu su ris kin art mış ol du ğu
–ke sin ve ri ler sağ la nın ca ya ka dar- var sa yıl ma lı -
dır. Di ğer yan dan, alt-grup ana liz le rin de ti cag re -
lor ile bir lik te kul la nı lan as pi rin do zu nun 100
mg’ ın üze rin de ol ma sı ha lin de fay da nın azal dı ğı
gö rül dü ğün den iki li an ti-trom bo sit te da vi de as pi-
 rin ida me do zu nun dü şük ol ma sı (<100 mg) tav si -
ye edil mek te dir.

P2Y12 re sep tör in hi bi tör le ri nin se çi mi: P2Y12 re-
 sep tör in hi bi tö rü nün ter ci hin de her şey den ön ce
ve ri le rin el de edil di ği ça lış ma po pü las yon la rı nın
özel lik le ri dik ka te alın ma lı dır. Do la yı sıy la pra-
 sug rel sa de ce PKG’ e gi den has ta la ra uy gu lan dı -
ğın dan UAP/NSTE MI ’li has ta lar da ko ro ner
an ji yog ra fi ön ce si ru tin ola rak kul la nı mı tav si ye
edil me mek te, sa de ce PKG uy gu la na cak has ta lar -
da al ter na tif ler den bi ri ola rak öne ril mek te dir. Bu -
na kar şı lık, ti cag re lor ile il gi li ve ri PKG’ in
uy gu lan dı ğı ve uy gu lan ma dı ğı tüm UAP/NSTE -
MI ’li has ta la rı içer mek te dir. UAP/NSTE MI ile il-
 gi li kı la vuz lar mev cut P2Y12 re sep tör
in hi bi tör le rin den her han gi bi ri nin di ğe ri ne ter ci -
hi ni (özel du rum lar dı şın da) öner me mek te dir.
Ye ni P2Y12 re sep tör in hi bi tör le ri nin son lan ma
nok ta la rın da clo pi dog rel den da ha iyi bu lun ma -
la rı na kar şı lık ma jör ka na ma ve in me (pra sug rel)
oran la rı nın clo pi dog rel den da ha faz la ol ma sı, ve-
 ri le rin sa de ce tek ran do mi ze ça lış ma ya da yan -
ma sı, fark lı grup lar la il gi li ve ri bu lun ma ma sı,
clo pi dog re lin yük le me do zu nun TRI TON TI MI
38’de öne ri len den da ha dü şük ol ma sı gi bi se bep -
ler söz ko nu su grup ta açık bir ter ci hi müm kün
kıl ma mak ta dır.

Gli kop ro te in IIb/II Ia İn hi bi tör le ri: Gli kop ro te -
in (GP) IIb/II Ia re sep tör le ri fib ri no jen va sı ta sıy la
trom bo sit le rin ag re gas yo nu nun sağ lan dı ğı or tak
en zi ma tik yo lu tem sil eder. GP IIb/II Ia in hi bi tör -
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le ri trom bin, ADP, kol la jen gi bi uya rı lar la te tik le -
nen trom bo sit ag re gas yo nu nu in hi be eder ler (Şe -
kil 36-5). Gru bun kli nik kul la nım için ka bul
edi len üç üye sin den ab ci xi mab mo nok lo nal an ti -
kor ya pı sın da dır; ep ti fi ba ti de ve ti ro fi ban ise kü çük
mo le kül lü re sep tör blo ker le ri dir. Her üç mo le kül
de pa ren te ral yol la ve akut dö nem de (bir kaç sa at-
bir kaç gün) kul la nıl mak ta dır. Önem li bir kıs mı
P2Y12 in hi bi tör le ri nin yay gın kul la nı mın dan ön -
ce ger çek leş ti ril miş çok sa yı da ça lış ma da akut ko-
 ro ner sen drom lu has ta lar da GP IIb/II Ia
in hi bi tör le ri nin olum lu et ki le ri gös te ril miş tir. İl-
 gi li ça lış ma la rın me ta-ana li zin de gli kop ro te in
IIb/II Ia in hi bi tör le ri ile 30 gün lük non-fa tal Mİ ve
ölüm ris kin de % 9 ora nın da (% 10.8’e kar şı lık %
11.8; p= 0.015) azal ma ol du ğu, risk azal ma sı nın
tro po nin yük sek li ği ve EK G’ de ST seg ment çök-
 me si olan has ta lar da da ha be lir gin ol du ğu gö rül -
müş tür. Me ta-ana liz bul gu la rı na gö re ko ro ner
re vas kü la ri zas yon uy gu lan ma yan UAP/NSTE MI -
’li has ta lar da GP IIb/II I in hi bi tör le ri nin be lir gin
bir fay da sı bu lun ma mak ta dır. Do la yı sıy la,
UAP/NSTE MI ’li has ta lar da trom bo tik komp li -
kas yon ris ki art tık ça GP IIb/II Ia in hi bi tör le rin den
fay da gör me ih ti ma li de art mak ta dır. Ay nı me ta-
ana li zin so nuç la rı na gö re gli kop ro te in IIb/II Ia in-
 hi bi tör le ri ma jör ka na ma ris kini be lir gin ola rak
art mak ta dır (% 2.4’e kar şı lık % 1.4; p<0.0001).

Gli kop ro te in IIb/II Ia in hi bi tör le ri nin ne za man
ve han gi şart lar da kul la nı la ca ğı nı araş tı ran ça lış -
ma lar da (EARLY ACS: “E arly Glycop ro te in IIb/II Ia
In hi bi ti on in Pa ti ents With No n–ST-Seg ment Ele va -
ti on Acu te Co ro nary Syndro me ”;  ACU ITY: “A cu te
Cat he te ri za ti on and Ur gent In ter ven ti on Tri age Stra-
 teg y”) söz ko nu su ilaç la rın ru tin ve er ken ola rak
baş lan ma sı ile ka te te ri zas yon ön ce si ve sı ra sın da
kul la nıl ma sı ara sın da is ke mik olay lar ba kı mın -
dan be lir gin bir fark lı lık gös te ri le me miş tir. Ko-
 nuy la il gi li son ça lış ma la rın bul gu la rı GP IIb/II Ia
in hi bi tör le ri nin UAP/NSTE MI ’li has ta lar da ru tin
uy gu lan ma sı nın –baş lı ca ar tan ka na ma ris ki se-
 be biy le- uy gun ol ma dı ğı nı bu na kar şı lık kli nik ve
ana to mik ba kım dan risk li grup lar da se lek tif kul-
 la nı mı nın da ha uy gun ol du ğu nu des tek ler ni te -
lik te dir. Do la yı sıy la, söz ko nu su ilaç la rın
kul la nı mı na fay da-risk ora nı dik ka te alı na rak ka -
rar ve ril me li dir. Ka na ma ris ki nin yük sek ol du ğu,
yük sek risk li gru ba da hil ol ma yan (nor mal tro po-
 nin, di abe ti ol ma yan has ta lar vs) ve ya şın 75 ve ya
üs tün de ol du ğu has ta lar da yük sek ka na ma ris ki -
nin dü şük po tan si yel fay da yı or ta dan kal dır ma sı
muh te mel ol du ğun dan söz ko nu su has ta lar da GP
IIb/II Ia in hi bi tö rü kul la nı mı ge nel lik le uy gun de-
 ğil dir. Bu na kar şı lık, yük sek risk li UAP/NSTE MI -
’li has ta lar da (yük sek tro po nin, ST-T de ği şik li ği,
di abe tes mel li tus) -baş lı ca ko ro ner an jiy og ra fi de
da ha faz la trom büs yü kü nün ol ma sı se be biy le-

GP IIb/II Ia in hi bi tör le ri nin da ha faz la fay da lı ol-
 du ğu ve söz ko nu su ila ve fay da nın ön ce den clo-
 pi dog rel kul la nan ve ya re vas kü la ri zas yon
ya pıl ma yan has ta lar da da de vam et ti ği gös te ril -
miş tir. GP IIb/II Ia in hi bi tö rü kul la nı mı sı ra sın da
% 0.5 ila % 5 ora nın da gö rü le bi len trom bo si to pe -
ni akut ve ya geç (5-11 gün) dö nem de ge li şe bi lir.
Do la yı sıy la te da vi sı ra sın da gün lük trom bo sit sa-
 yı sı ta yin edil me li dir. Trom bo si to pe ni ris ki ab ci -
xi ma b’ da en yük sek (yak la şık % 5), ti ro fi ba n’ da
ise en dü şük tür (% 0.05).

Tab lo 36-8’de UAP/NSTE MI ’li has ta lar da an ti-
trom bo tik te da vi pren sip le ri ile il gi li ACC/AHA’ nın
2012 ta ri hin de tek rar göz den ge çi ri len tav si ye le ri
gö rül mek te dir. Tab lo 36-9‘da ise an tit rom bo sit ve
an ti ko agü lan ilaç la rın UAP/NSTE MI kli nik tab lo -
sun da fark lı te da vi stra te ji le rin de han gi doz lar da
kul la nı la ca ğı na da ir tav si ye ler su nul mak ta dır.

An ti ko agü lan Te da vi

An ti ko agü las yon UAP/NSTE MI te da vi si nin vaz-
 ge çil mez te mel un sur la rın dan dır. An ti ko agü lan
ilaç lar -an ti-trom bo tik te da vi de ol du ğu gi bi-
müm kün olan en er ken za man da uy gu lan ma lı -
dır. An ti ko agü lan ilaç lar baş lı ca ko agü las yon kas-
 ka dı nın fark lı nok ta la rı nı fark lı oran lar da
et ki le mek le bir bir le rin den ay rı lır lar. 

He pa rin: Gru bun en es ki üye le rin den an frak si -
yo ne he pa rin (UFH: “un frac ti ona ted he pa ri n”) fak-
 tör II (trom bin), fak tör IX ve fak tör X’ u pro te oliz
ile inak ti ve eden an tit rom bi nin et ki si ni ar tı ra rak
an ti ko agü lan et ki gös te rir. He te ro jen ya pı da ki
UFH ba zı plaz ma pro te in le ri ne, kan ve en do tel
hüc re le ri ne bağ la nır; do la yı sıy la ön gö rü le bi len is-
 tik rar lı bir an ti ko agü lan et ki söz ko nu su de ğil dir.
Bu se beb le UFH kul la nı lır ken an ti ko agü lan et ki
ak ti ve par si yel trom bob las tin za ma nı (aPTT) ile
ta kip edil me li dir. İle ri yaş ve ka dın cin si yet ge-
 nel lik le UF H’ a da ha faz la ce vap ve rir iken, dia-
 bet li ve si ga ra kul la nan lar da ben zer an ti ko agü lan
et ki için da ha yük sek UFH doz la rı ge re ke bi lir.
UFH uzun sü re sa bit baş lan gıç bo lus (5000 U) ve
in füz yon (1000 U/sa at) doz la rıy la kul la nıl mış tır.
An cak il gi li ça lış ma lar vü cut ağır lı ğı na gö re ayar-
 la nan doz re ji mi nin da ha ön gö rü lür an ti ko agü -
las yon sağ la dı ğı na işa ret et mek te dir. Bu na gö re
baş lan gıç do zu nun 60 U/kg (mak si mum 4000 U)
ve baş lan gıç in füz yon hı zı nın 12 U/kg/sa at (mak -
si mum 1000 U/sa at) ol ma sı uy gun dur. aPTT he-
 de fi 60-80 sa ni ye ve ya ba zal aPTT de ğe ri nin
1,5-2,5 ka tı dır. İlk öl çüm ler 6 sa at ara ile ya pı lır;
iki öl çü mün te ra pö tik sı nır lar için de gel me si ha-
 lin de aPTT ta yin ara lı ğı 12-24 saa te açı la bi lir. Bec-
 ker ve ar ka daş la rı nın doz tit ras yo nu ile il gi li
ran do mi ze ça lış ma la rı na gö re UFH do zu aPTT
so nu cu na gö re aşa ğı da ki gi bi dü zen len me li dir:
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İlaç Başlangıç PKG sırasında PKG sonrası tedavi/
medikal tedavi Yorumlar

Başlangıçta medikal Başlangıçta medikal
tedavi görenler tedavi uygulanmayanlar

Oral Anti-trombosit tedavi

Aspirin 162-325 mg, İlave tedavi 162-325 mg, non-enterik, • PKG veya PKG’siz 
non-enterik, PO veya gerekmez. PO veya çiğneme hastalarda idame dozu 
çiğneme 81 mg/g (IIa)

• Ticagrelor ile birlikte
kullanıldığında idame 
dozu 81 mg/g (I)

Clopidogrel • YD:300-600 mg • Başlangıçta YD • 300-600 mg YD • DES ‘de en az 1 yıl kullanılır.
• Konservatif: 300 mg 600 mg ise takiben 75 mg/g idame • BMS’de 1 yıla kadar   
• İnvazif: 600 mg gerekmez • 6 gün idame 150 mg, kullanılabilir.

• Başlangıç YD sonra 75 mg/g • Yaş >75 olanlarda doz 
300 mg ise ilave düşünülebilir (IIb, B). belirsizdir.
bir 300 mg daha • Optimum YD belirsizdir.

• Sadece yüksek GIS
kanama riski olanlarda 
birlikte PPI verilmelidir.

• Cerrahi öncesi bırakılma
süresi en az 5 gün

Prasugrel& Veri yok Veri yok • YD: 60 mg • PKG öncesi kullanımına
• İdame 10 mg/g ilişkin veri yoktur.

• DES sonrası tedavi
süresi 1 yıl

• İnme veya GİA
geçirenlerde kontrindikedir.

• Bazı hallerde idame
dozu 5 mg/g

• Cerrahi öncesi bırakılma
süresi en az 5 gündür.

Ticagrelor* YD: 180 mg İlave tedavi • YD: 180 mg • Ticagrelor ile birlikte
(clopidogrel gerekmez. (clopidogrel kullanılan aspirinin dozu 81
kullanmakta kullanmakta olanlarda mg olmalıdır.
olanlarda YD gerekli) YD gerekli) • Önceden clopidogrel

• İdame günde 2 defa alanlarda da ticagrelor
90 mg faydalıdır.

• İntrakraniyal kanama riskini 
artırdığından inme ve GİA
geçirenlerde bu husus
dikkate alınmalıdır.

• Cerrahi öncesi bırakılma
süresi en az 5 gün

İntravenöz Anti-trombosit Tedavi

Abciximab İndike değil İndike değil • YD: 0.25 mcg/kg bolus; • İdame dozuyla infüzyon
• İdame: 0.125 mcg/ kg/dk süresi 12 saat
(maks: 10 mcg/dk) • P2Y12 kullananlarda fayda 

belirsizdir.

Eptifibatide • YD: 180 mcg/kg İnfüzyona devam • YD: 180 mcg/kg bolus • İdame dozuyla infüzyona 
bolus takiben 10 dk sonra 18-24 saat devam

• İdame: 2 mcg/ kg/dk, ikinci bir 180 mcg/kg • P2Y12 kullananlarda 
kreatinin klirensi bolus fayda belirsizdir
<50 ml/ dk ise • İdame: 2 mcg/ kg/dk,
infüzyon dozu % 50 kreatinin klirensi
azaltılmalı <50 ml/dk ise infüzyon

dozu % 50 azaltılmalı

Tirofiban • YD: 30 dk süre ile İnfüzyona devam • YD: 30 dk süre ile • İdame dozuyla infüzyona 
0,4 mcg/kg/dk 0,4 mcg/kg/dk 18-24 saat devam

• İdame: 0,1 mcg/kg/dk, • İdame: 0.1 mcg/kg/dk, • P2Y12 kullananlarda 
kreatinin klirensi <30 kreatinin klirensi <30 fayda belirsizdir
ml/ dk ise infüzyon ml/ dk ise infüzyon
dozu % 50 azaltılmalı dozu % 50 azaltılmalı

Tablo 36-9. Anti-trombosit ve Antikoagülan İlaçların UAP/NSTEMI’li Hastalardaki Başlangıç, PKG sırasında
ve İdame Dozları
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İlaç Başlangıç PKG sırasında PKG sonrası tedavi/
medikal tedavi Yorumlar

Başlangıçta medikal Başlangıçta medikal
tedavi görenler tedavi uygulanmayanlar

Antikoagülan Tedavi

UFH • YD: 60 U/kg • IV GP IIb/IIIa • IV GP IIb/IIIa PKG sonrası tedavi 
(maks: 4000 U) planlananlarda planlananlarda gerekli değil
bolus hedef ACT 50-70 U/kg bolus, 

• İdame: aPTT   200-250 sn hedef ACT:200-250 sn
kontrol değerini • IV GP IIb/IIIa • IV GP IIb/IIIa 
1.5-2 kat uzatacak planlanmayanlarda planlanmayanlarda
(yaklaşık 50-70 hedef ACT 250-300 70-100 U/kg bolus, 
sn) şekilde 12 sn (HemoTec), veya hedef ACT250-300 sn
U/kg/saat (maks. 300-350 sn (HemoTec), veya
1000 U/saat) (Hemochron) 300-350 sn (Hemochron)

Enoxoparin • YD: 30 mg IV • SK Son SK doz 8 0.50-0.75 mg/kg bolus • PKG sonrası tedavi 
bolus verilebilir. saat içinde yapılmış gerekli değil

• İdame: Her 12 ise ilave tedavi • Başlangıçta konservatif 
saatte bir 1 mg/kg gerekli değil tedavi planlananlarda 
SK, kreatinin • Son SK doz yapılalı UFH’ye göre üstünlükleri var
klirensi <30 ml/dk 8 saatten fazla oldu • Heparine bağlı
ise 24 saatte bir ise 0.3 mg/kg bolus trombositopeni daha az
1 mg/kg

Deltaparin Her 12 saatte bir • UFH ile IV GP IIb/IIIa • UFH ile IV GP IIb/IIIa • Deltaparin UAP/NSTEMI’li 
120 U/kg SK planlananlarda planlananlarda 50-70 hastalarda büyük ölçüde 
(maks: günde 2 hedef ACT U/kg bolus, hedef stent, clopidogrel ve GP 
defa 10000 ünite) 200-250 sn ACT:200-250 sn IIb/IIIa inhibitörlerinden önce

• IV GP IIb/IIIa • IV GP IIb/IIIa denenmiştir.
planlanmayanlarda planlanmayanlarda • Güncel tedavilerle birlikte 
hedef ACT 250-300 70-100 U/kg bolus, kullanımına ilişkin veri
sn (HemoTec), veya hedef ACT250-300 s bulunmamaktadır.
300-350 sn (HemoTec), veya 
(Hemochron) 300-350 s (Hemochron)

Fondaparinux Günde bir defa UFH 50-60 U/kg UFH 50-60 U/kg IV bolus PKG sonrası tedavi 
2.5 mg SK (kreatinin IV bolus gerekli değil
klirensi <30 ml/dk
olanlarda
kullanılmamalı)

Bivalirudin • 0,1 mg/kg bolus • 0.5 mg/kg bolus, • 0.75 mg/kg bolus • PKG sonrası tedavi gerekli 
• 0.25 mg/kg/saat infüzyon hızı 1.75 • 1.75 mg/kg/saat infüzyon değil veya infüzyona 4 
infüzyon mg/kg/saate artırılır saat daha devam

• UFH almakta • Bivalirudin UAP/NSTEMI’de
olanlarda: 30 dk PKG desteklemek üzere
beklenir sonra 0.75 önceden UFH kullananlarda
mg/kg bolus, 1.75 veya kullanmayanlarda
mg/kg/saat infüzyon faydalıdır.

• PKG uygulanacak  yüksek 
kanama riskli UAP/NSTEMI’li 
hastalarda bivaluridin
kullanımı uygundur.

2012 ACCF/AHA “unstable angina/non–ST-elevation myocardial infarction” kılavuzlarından değiştirilerek ve son bilgiler
ilave edilerek alınmıştır alınmıştır (Circulation. 2012;126). 

&  Prasugrel 60 kg’den hafif hastalarda kanama riskini artırdığından –her ne kadar herhangi bir çalışmada etkisi ve güvenilirliği
gösterilmemiş olsa da- 5 mg’lık idame dozu düşünülmelidir. Prasugrel aktif patolojik kanama ve geçirilmiş inme veya geçici iske-
mik atak var ise kullanılmamalıdır. Prasugrel 75 yaşının üzerindeki hastalarda yüksek risk (diabet, geçirilmiş Mİ anamnezi) olma-
dıkça yüksek kanama riski sebebiyle kullanımı tavsiye edilmez. CABG’ye gitmesi muhtemel hastalarda prasugrel kullanılmamalıdır.
Mümkünse prasugrel herhangi bir cerrahi girişimden 7 gün önce kesilmelidir. Yanısıra warfarin, heparin, trombolitik tedavi ve kro-
nik nonsteroid anti-inflamatuar ilaçların kullanımı kanama riskini artırır.

Kısaltmalar: ACT: “Activated clotting time” (aktive pıhtılaşma zamanı); g: gün, sn: saniye; U: Ünite, UFH: “Unfractionated heparin”;
SK: Subkütan, IV: İntravenöz, PKG: Perkütan koroner girişim,   UAP/NSTEMI: “Unstable angina pectoris/Non ST elevation myo-
cardial infarction”; CABG: “Coronary artery by-pass graft”; GP: Glikoprotein, BMS: “Bare metal stent” (çıplak metal stent); DES:
“Drug eluting stent” (ilaç kaplı stent); SES:Sirolimus eluting stent (sirolimus kaplı stent; PES: “Paplitaxel eluting stent” (paplitak-
sel kaplı stent); YD: Yükleme dozu.

Tablo 36-9. Devam



• aPTT<35 sn: 70 U/kg bo lus ve iv in füz yon 3
U/kg/sa at ar tı rı lır.

• aPTT 35-49 sn: 35 U/kg bo lus ve iv in füz yon 2
U/kg/sa at ar tı rı lır.

• aPTT 50-70 sn: İn füz yo na ay nı şe kil de de vam
edi lir.

• aPTT 71-90 sn: İV in füz yon 2 U/kg/sa at azal tı -
lır.

• aPTT >100 sn: İn füz yo na 30 dk ara ve ri lir, son -
ra 3 U/kg/sa at azal tı la rak tek rar UFH in füz -
yo nu na baş la nır.

İl gi li ça lış ma la rın me ta-ana li zi ne gö re
UAP/NSTE MI ’li has ta lar da UFH ve as pi ri nin tek
ba şı na as pi ri ne kı yas la ölüm ve MI ris ki ni % 33
ora nın da azalt mak ta dır. UFH te da vi si al tın da
iken özel lik le trom bo sit sa yı sı nın ta ki bi için gün-
 lük he mog ram in ce le me si ya pıl ma lı dır. Ha fif
trom bo si to pe ni sık ça (% 15-20) gö rül mek te iken
cid di trom bo si to pe ni (<100.000) % 1-5 ara sın da -
dır ge nel lik le te da vi nin 4-14 gün le ri ara sın da or-
 ta ya çı kar. Oto-im mün me ka niz ma ile olu şan
“he pa rin-in du ced throm bocy to pe ni a” (HIT) sey rek
(% 0.2) rast la nan ka na ma ve trom boz lar la sey re -
den teh li ke li bir tab lo dur. HIT ge nel lik le er ken
dö nem de, sey rek ola rak da UFH te da vi si nin geç
dö ne min de gö rü lür ve ila cın he men ke sil me si ni
ge rek ti rir.

Dü şük Mo le kül Ağır lık lı He pa rin: Dü şük mo le -
kül ağır lık lı he pa rin (LMWH: “low mo le cu lar we-
 ight he pa ri n”)’ler fak tör II a ve fak tör Xa’ yı in hi be
eder ler. Fak tör Xa ak ti vi te si nin in hi bis yo nu fak-
 tör II in hi bis yo nu na gö re da ha faz la dır. Fak tör Xa
ve do ku fak tör yo lu in hi bis yo nu nun UF H’ ya göre
da ha faz la ol ma sı trom bin olu şu mu nun da ha et-
 ki li bir şe kil de en gel len me si ni sağ lar. LMWH’le-
 rin kan hüc re le ri ne ve pro te in le re UF H’ ya gö re
çok da ha az oran da bağ lan ma sı is tik rar lı ve ön-
 gö rü le bi len bir an ti ko agü las yon ile bir lik te trom-
 bo si to pe nin de çok da ha dü şük oran lar da
ger çek leş me si ni te min eder. İs tik rar lı et ki se be -
biy le LMWH kul la nı mı nın mo ni tö ri zas yo nu na
ih ti yaç du yul maz. Bu na kar şı lık, is ten me yen aşı -
rı ka na ma la rın mey da na gel me si ha lin de
UFH’nın et ki si pro ta min ile nöt ra li ze edi le bi lir -
ken, LMWH kul la nı mın da ço ğu ke re pro ta min ile
tam nöt ra li zas yon müm kün ol maz. 

Nad ro pa rin, del ta pa rin ve eno xa pa rin LMWH’ -
le rin baş lı ca üye le ri dir. Da ha olum lu so nuç la rın
alın mış ol ma sı ve ça lış ma ve tec rü be bi ri ki mi nin
da ha faz la ol ma sı se be biy le LMWH’ ler için de en
ter cih edi le ni eno xa pa ri n’ dir. Eno xa pa ri nin stan-
 dart do zu 12 sa at te bir uy gu la nan 1 mg/kg’ dır.
Kre ati nin kli ren si nin 30 ml/dk’ nın al tın da ol du -
ğu has ta lar da söz ko nu su doz gün de bir de fa uy-
 gu la nır. Akut ko ro ner sen drom da eno xa pa rin ile
UF H’ nın kar şı laş tı rıl dı ğı ça lış ma la rın me ta-ana -

li zin de eno xa pa ri nin UF H’ ya gö re ölüm ve MI
ris ki ni UF H’ ya gö re an lam lı de re ce de (% 16)
azalt tı ğı ve fay da nın da ha çok non-fa tal MI ris-
 kin de azal ma ile il gi li ol du ğu gö rül müş tür.
LMWH ve UF H’ı kar şı laş tı ran ça lış ma lar da ka-
 na ma ris ki ne iliş kin he te ro jen so nuç lar söz ko nu -
su dur; ço ğun da ma jör ka na ma nın ben zer
oran lar da ger çek leş ti ği bil di ri lir ken bir ka çın da
mi nor ka na ma LMWH’ de UF H’ ya da ha faz la
mey da na gel miş tir. Kon ser va tif te da vi gö ren ve -
ya in va zif te da vi nin geç dö nem de plan lan dı ğı
has ta lar da LMWH’ in UF H’ e gö re ge rek et ki ge-
 rek se kul la nım ko lay lı ğı ba kı mın dan da ha üs tün
ol du ğu söy le ne bi lir. Bu na kar şı lık, per kü tan ko-
 ro ner gi ri şim uy gu la nan has ta lar da LMWH’ nin
et ki si nin ACT ile mo ni tö ri ze edi le me me si ve pro-
 ta min ile LMWH et ki si nin UF H’ ya kı yas la tam
ola rak or ta dan kal dı rı la ma ma sı gi bi se bep ler le
UFH ha la ter cih edi len an ti ko agü lan dır. Ha len
yay gın ola rak ter cih edi len kli nik uy gu la ma da
LMWH baş lan gıç ta has ta ka rar lı ha le ge lin ce ye
ka dar kul la nı lır; an ji yog ra fi sa ba hı LMWH do zu
at la na rak PKG sı ra sın da et ki si ACT ile mo ni tö ri -
ze edi len UFH pro tok lü uy gu la nır; iş lem son ra sı
tek rar LMWH’ e ge çi lir. İş lem sı ra sın da LMWH’ -
nin son do zun dan iti ba ren 12 sa at ten faz la bir sü -
re geç miş ise UF H’ nın tam do zuy la iş lem
ger çek leş ti ri lir; son LMWH do zun dan 8-12 sa at
geç ti ise iş lem sı ra sın da 3.000 U UFH ya pı lır
(LMWH ile de vam edi le cek ise 0.3 mg/kg eno xa -
pa rin uy gu la nır). PKG’ in eno xa pa rin eş li ğin de
ya pıl ma sı UFH ile ben zer oran lar da fay da sağ la -
mak la bir lik te, ma jör ka na ma ris ki UF H’ ya gö re
da ha faz la dır.  

Di rekt Trom bin İn hi bi tör le ri: Di rekt trom bin in-
 hi bi tör le ri (hi ru din, ar got ra ban, bi va lu ri din), in di -
rekt trom bin in hi bi tör le rin den (UFH, LMWH,
fon da pa ri nux) fark lı ola rak trom bi ni an tit rom bi -
ne ih ti yaç gös ter mek si zin in hi be eder ler. Akut ko-
 ro ner sen drom da hi ru din ile UF H’ i kar şı laş tı ran
ça lış ma la rın me ta-ana li zin de hi ru di nin ölüm ve
MI ris ki ni % 10 ci va rın da (p=0.015) azalt tı ğı bu na
kar şı lık ma jör ka na ma ris ki nin da ha faz la ol du ğu
gö rül müş tür. Hi ru din UFH ile HIT ge li şen has ta -
lar da ve kal ça pro te zi sı ra sın da de rin ven trom-
 bo zu pro fi lak si sin de en di ke dir. 

Ge niş bir ça lış ma da (ACU ITY: “A cu te Cat he te ri -
za ti on and Ur gent In ter ven ti on Tri age stra tegY) er ken
in va zif stra te ji uy gu la nan ça lış ma po pü las yo nun -
da bi va li ru din tek ba şı na, bi va li ru din+GP IIb/II Ia
in hi bi tö rü, UFH+GP IIb/II Ia in hi bi tö rü grup la rı
bir bi riy le kar şı laş tı rıl mış tır. Her üç grup ta da is ke -
mik olay lar ben zer oran lar da ger çek leş me si ne rağ-
 men tek ba şı na bi va li ru din gru bun da, UFH+GP
IIb/II Ia in hi bi tö rü gru bu na gö re ma jör ka na ma be-
 lir gin ola rak da ha az gö rül müş tür (sı ra sıy la % 3.0
ve % 5.7; p < 0.001). Di ğer yan dan, ti eno pi ri din kul-
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 la nıl ma ma sı ha lin de bi va li ru din gru bun da is ke -
mik olay lar da ha faz la dır. Do la yı sıy la er ken in va -
zif stra te ji nin se çil di ği has ta lar da özel lik le yük sek
ka na ma ris ki söz ko nu su ise GP IIb/II Ia in hi bi tö rü
kul lan mak sı zın an ti ko agü lan ola rak bi va lu ri din
ter cih edi le bi lir; an cak bu du rum da 600 mg yük le -
me do zuy la clo pi dog re lin de bir lik te kul la nıl ma sı
za ru ri dir.

Fak tör Xa İn hi bi tö rü: Sen te tik bir pen ta sak ka rid
olan fon da pa ri nux fak tör Xa’ yı in di rekt ola rak in-
 hi be eder. OA SIS 5 (“Fifth Or ga ni za ti on to As sess
Stra te gi es for Isc he mic Syndro me s”) ça lış ma sın da
UAP/NSTE MI ’li has ta lar da gün de bir de fa 2.5 mg
SC uy gu la nan fon da pa ri nux, gün de iki de fa 1
mg/kg SC uy gu la nan eno xo pa rin ile kar şı laş tı rıl -
mış tır. Her iki kol da da PKG ya pı la cak ise iş lem
sı ra sın da UF H’ ya ge çil miş tir. İs ke mik olay lar her
iki grup ta da er ken dö nem de (ilk 9 gün) ben zer
oran lar da bu lun muş, bu na kar şı lık ma jör ka nama
ris ki fon da pa ri nux gru bun da eno xa pa rin gru bu na
gö re be lir gin de re ce de da ha az ger çek leş miş tir (sı -
ra sıy la % 2.2’ye kar şı lık % 4.1; p < 0.001). Ay rıca
30 gün lük mor ta li te nin de fon da pa ri nux gru bun -
da da ha az ol du ğu gö rül müş tür. Fon da pa ri nu x’ -
un tek za yıf ta ra fı ka te te re bağ lı trom büs ris ki nin
çok da ha faz la ol ma sı ve ka te te ri zas yon sı ra sın da
bir di ğer he pa rin (UFH) des te ği ne ih ti yaç gös ter -
me si dir. Fon da pa ri nux özel lik le ka na ma ris ki nin
faz la ol du ğu has ta lar da önem li bir an ti ko agü lan
te da vi al ter na ti fi dir.  

Oral An ti ko agü las yon

Akut ko ro ner sen drom ge çi ren has ta lar da uzun
sü re li oral an ti ko agü las yo nun muh te mel fay da -
la rı nı araş tı ran ça lış ma lar da tek ba şı na kul la nı lan
ve ya as pi ri ne ila ve edi len war fa ri nin as pi ri ne gö -
re ölüm, Mİ ve trom bo em bo lik in me ora nı nı an-
 lam lı şe kil de azalt tı ğı, bu na mu ka bil cid di
ka na ma ris ki ni be lir gin ola rak ar tır dı ğı gös te ril -
miş tir. Akut ko ro ner sen drom lu has ta la rın önem -
li bir kıs mın da sık ça ko ro ner an ji yog ra fi
ih ti ya cı nın or ta ya çık ma sı ve as pi ri ne ila ve edi len
clo pi dog re lin de war fa rin ka dar fay da lı et ki gös-
 ter me si se be biy le uzun sü re li an ti ko agü lan te da -
vi ka bul gör me miş tir. An cak, UAP/NSTE MI ’li
has ta lar da at ri yal fib ri las yon, api kal mu ral trom-
 büs gi bi oral an ti ko agü las yo nun ke sin lik le in di -
ke ol du ğu du rum lar söz ko nu su ise uzun sü re li
as pi rin ve war fa rin kom bi nas yo nu ter cih edil me -
li dir. Stent imp lan tas yo nu ya pı lan has ta lar da
uzun sü re li an ti ko agü las yon in di kas yo nu nun (at -
ri yal fib ri las yon, sol ven tri kül trom bü sü, pul mo -
ner em bo li vs) var lı ğı ha lin de üç lü te da vi (as pi rin,
clo pi dog rel, war fa rin) ge rek li dir. Üç lü an ti-trom -
bo tik/an ti ko agü lan te da vi ça lış ma lar da ye te ri ka -
dar test edil me mek le bir lik te ka na ma ris ki ni nin

be lir gin ola rak art tı ğı bi lin mek te dir. Bu se beb le
kom bi nas yon ya pı lır iken her ila cın et ki li mi ni -
mal do zu nun ter cih edil me si, INR de ğe ri nin 2.0-
2.5 ara sın da tu tul ma sı ve clo pi dog re lin kul la nım
sü re si nin as ga ri se vi ye de tu tul ma sı uy gun ola-
 cak tır. 

Sta tin Te da vi si

Akut ko ro ner sen dro mun ilk gün le rin de baş la nan
yo ğun sta tin te da vi si ni pla se bo ve ya stan dart sta-
 tin te da vi si ile kar şı laş tı ran ça lış ma lar da (MI -
RACL: “M yo car di al Isc he mi a Re duc ti on with
Ag gres si ve Cho les te rol Lo we rin g”  A to Z: “Ag gras -
tat-to-Zo co r”; PRO VE IT-TI MI 22: “P ra vas ta tin or
Ator vas ta tin Eva lu ati on and In fec ti on The rap y”) er -
ken ve yo ğun sta tin te da vi si nin ko ro ner ölüm ve
MI ris ki ni % 15-20 ora nın da azalt tı ğı gös te ril miş -
tir. Söz ko nu su ça lış ma lar da ula şı lan LDL-ko les -
te rol se vi ye si ge nel lik le 70 mg/dl’ in al tın da dır.
Er ken baş la nan sta tin te da vi si mü te akip uzun dö-
 nem de ki ilaç uyu mu nu da ar tır mak ta dır. Bir kaç
kü çük ve or ta öl çek li ça lış ma da PKG ön ce si uy-
 gu la nan yük sek doz sta ti nin fay da lı ol du ğu na
iliş kin bul gu lar da dik ka te alı na cak olur sa
UAP/NSTE MI ’li has ta lar da sta ti ne ilk gün ler de
baş lan ma sı nın da ha uy gun ola ca ğı nı söy le mek
müm kün dür. 

Te da vi Stra te ji si nin Be lir len me si
(Kon ser va tif ve ya İn va zif)

Akut ko ro ner sen drom lu has ta da has ta nın mü ra -
ca atı ve ilk kli nik de ğer len dir me den son ra baş lı -
ca iki te da vi ko lun dan bi ri ne ka rar ve ri lir: Er ken
in va zif stra te ji ve kon ser va tif stra te ji (se lek tif in-
 va zif stra te ji). 

“Er ken in va zif stra te ji ” mü ra ca at tan iti ba ren ilk
24 sa at için de in va zif in ce le me nin plan lan dı ğı te-
 da vi ko lu nu tem sil eder. Er ken in va zif stra te ji nin
uy gun ol du ğu has ta grup la rı Şe kil 36-6’da gö rül -
mek te dir. Er ken in va zif stra te ji için de has ta la rın
da ki ka lar için de ka te te ri zas yon la bo ra tu arı na
alın ma la rı nı ge rek li kı lan is ke mik semp tom la rın
de vam ede gel me si (sta tus an gi no sus ve ya sık tek-
 rar la yan an gi na) ve ya he mo di na mi ve/ve ya ritm
ka rar sız lı ğı gi bi du rum la rın var lı ğın da ger çek leş -
ti ri len “a cil in va zif stra te ji ” gru bu ay rı ca zik re dil -
me li dir. İs ter acil in va zif yol, is ter se da ha geç
uy gu la nan in va zif stra te ji ter cih edil sin, in va zif
gi ri şi me ka dar ge çen sü re de öne ri len an ti-is ke -
mik ve an ti-ag re gan/an ti ko agü lan te da vi mut la -
ka uy gu lan ma lı dır. Acil in va zif te da vi ye alı nan
has ta lar da so rum lu he ki min ter ci hiy le GP IIb/II -
Ia in hi bi tö rü ve clo pi dog rel te da vi si ko ro ner ar-
 ter le rin gö rün tü len me si ne ka dar ge cik ti ri le bi lir.
Söz ko nu su ge cik me baş lı ca acil CABG ih ti ma li
se be biy le dir. 
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Er ken in va zif te da vi nin ba zı hal ler de uy gu lan -
ma sı uy gun de ğil dir. Dü şük ih ti mal li akut ko ro -
ner sen drom tab lo su olan lar da er ken in va zif
in ce le me ya pıl ma ma lı dır. Me tas ta tik kan ser, cid di
ka ra ci ğer ve ya pul mo ner ye ter siz lik gi bi cid di ko-
 mor bi di te si bu lu nan has ta lar da er ken in va zif gi ri -
şim tav si ye edil mez. Ay rı ca her han gi bir şe kil de
in va zif te da vi yi (PKG, CABG ope ras yo nu) is te me -
yen ve ya onay la ma yan has ta la ra da ko ro ner an ji -
yog ra fik in ce le me ya pıl ma sı uy gun de ğil dir.

Kon ser va tif te da vi ko lu mut lak me di kal te da -
vi yi ifa de et mez. Me di kal te da vi al tın da an gi na -
nın tek rar la ma sı, EKG bul gu la rı or ta ya çık ma sı
ve nek roz gös ter ge le ri nin yük sel me si ve ya non-
in va zif test ler de sol ven tri kül dis fonk si yo nu (EF
<% 40) ve ya di ğer yük sek risk li stres test bul gu -
la rı nın tes bi ti ha lin de has ta lar in va zif in ce le me ye
ta bi tu tu lur. Kon ser va tif te da vi stra te ji si nin er ken
in va zif stra te ji den far kı in va zif in ce le me nin tüm
has ta la ra de ğil de baş lan gıç ta ve ya son ra ki test-
 ler ile be lir le nen yük sek risk li gru ba da ha geç dö-
 nem de uy gu lan ma sı dır. Kon ser va tif yak la şım ile
has ta nın bir sü re an tit rom bo tik ve an ti ko agü lan

te da vi ile trom büs yü kü nün azal tıl ma sı ve so-
 rum lu pla ğın sta bil leş ti ril me si, da ha geç dö-
 nemde uy gu la na cak PKG’ in da ha gü ven le
ya pıl ma sı nı sağ la ya bi lir. Ay rı ca kon ser va tif te da -
vi (se lek tif in va zif te da vi) has ta la rın bir kıs mı nın
ge rek siz in va zif in ce le me ve gi ri şi min den kay-
 nak la nan za rar lar dan ko run ma sı ba kı mın dan
fay da lı ola bi lir. Ni te kim, UAP/NSTE MI ’li has ta -
la rın ko ro ner an ji yog ra fi bul gu la rı na ba kıl dı ğın -
da kri tik dar lı ğın bu lun ma dı ğı in ce le me ora nı nın
% 20’ye ulaş tı ğı gö rül mek te dir. Bu na mu ka bil, er -
ken in va zif te da vi yük sek risk li has ta lar da prog-
 no zu dü zel ten te da vi im ka nı na (sol ana ko ro ner
ar ter=LMCA, çok da mar has ta lı ğı ve sol ven tri kül
sis to lik dis fonk si yo nu has ta la rın da CABG ope-
 ras yo nu) ze min ha zır la ma sı ve uy gun ol ma sı ha-
 lin de ger çek leş ti ri len PKG ile mü te akip
hos pi ta li zas yon ve semp tom la rın azal tıl ma sı po-
 tan si ye li ne sa hip tir. İl gi li se ri ler de UAP/NSTE -
MI’li has ta la rın % 20 ka da rın da çok da mar ve ya
LMCA has ta lı ğı, üç te bi rin de ise tek da mar has ta-
 lı ğı nın be lir len me si er ken in va zif stra te ji nin öne-
 mi ni vur gu lar. 
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Şekil 36-6. UAP/NSTEMI’li hastalarda tedavi stratejisinini belirlenmesi
Kısaltmalar: TIMI: thrombolysis in myocardial infarction; GRACE: Global Registry of Acute Coronary Events; PKG: Perkütan
koroner revaskülarizasyon; CABG: Koroner arter by-pass greft, EF: Ejeksiyon fraksiyonu, VT: Ventrikül taşikardisi; AV: At-
riyoventriküler, YMT: Yoğun medikal tedavi; CCS: Canadian Cardiovascular Society; KA: Koroner anjiyografi

UAP/NSTEMİ Teşhisi
(muhtemel veya kesin)

Konservatif
Tedavi

Düşük risk skoru (TIMI, GRACE vs)
Yüksek risk tablolarının yokluğu

halinde hasta veya hekimin tercihi

Takip/tedavi sürecinde:
Troponin yüksekliği
ST segment depresyonu
Yüksek risk skoru
Sol ventrikül EF < %40
Tekrarlayan angina
YMT altında CCSIII/IV angina

Çıkış öncesi stres test

Negatif Pozitif

Rizk azaltıcı medikal tedavi

Koroner
anjiyografi

Devam eden istirahat anginası
Hemodinamik kararsızlık (şok vs)
Ritm kararsızlığı (VT, AV blok vs)

Tekrarlayan angina
Troponin yüksekliği
ST segment depresyonu
Kalp yetersizliği işaretleri/semptomları
Yeni veya kötüleşen mitral yetersizliği
Non-invazif testte yüksek risk bulguları
Son 6 ayda PKG
Geçirilmiş CABG opr
Yüksek risk skoru (TİMİ, GRACE vs)
Sol ventrikül EF < % 40

A
cil invazif tedavi (dakikalar içinde K

A
)

Aspirin veya
Aspirin entoleransı varsa clopidogrel

İnvazif
Tedavi (4-24

saat)



Er ken in va zif ve kon ser va tif te da vi yak la şım -
la rı nı kar şı laş tı ran ilk ça lış ma lar (TI MI 3B ve VAN-
 QU ISH: “Ve te rans Af fa irs Non-Q-Wa ve In farc ti on
Stra te gi es in Hos pi ta l”) stent ön ce si dö ne me ait tir
ve bu ça lış ma lar da er ken in va zif stra te ji nin fay-
 da sı gös te ri le me miş tir. Er ken in va zif te da vi ile
mor ta li te nin azal dı ğı na iliş kin ye ga ne ve ri FRISC
II (“F Rag min and Fast Re vas cu la ri za ti on du ring InS-
 ta bi lity in Co ro nary ar tery di se ase ”) ça lış ma sın dan
gel mek te dir. Söz ko nu su ça lış ma da kon ser va tif
grup ta in va zif in ce le me in di kas yo nu nun mar ji nal
ni te lik te (efor tes tin de 3 mm’ den faz la ST çök me -
si) ve ger çek leş ti ril me za ma nı nın çok geç (>6 gün)
ol ma sı il gi li ve ri yi tar tı şı lır ha le ge tir mek te dir.
Da ha son ra ger çek leş ti ri len gün cel ça lış ma la rın
ço ğun da tro po nin yük sek li ği, ST seg ment çök me -
si, he mo di na mik bo zul ma gi bi yük sek risk li kli-
 nik gös ter ge le ri bu lu nan has ta lar da er ken in va zif
te da vi nin kon ser va tif (se lek tif in va zif) te da vi ye
gö re non-fa tal is ke mik olay la rı azalt tı ğı na da ir
bul gu lar el de edil miş tir. Di ğer yan dan dü şük
risk li has ta lar er ken in va zif stra te ji den fay da gör-
 me mek te, or ta risk li has ta la rın gör dü ğü fay da ise
as ga ri se vi ye de kal mak ta dır. 

İn va zif gi ri şim za ma nı nı araş tı ran ye ni ça lış -
ma lar (TI MACS: “Ti ming of In ter ven ti on in Acu te Co-
 ro nary Syndro me s”; ISAR-CO OL: “In tra co ro nary
Sten ting with An tit hrom bo tic Re gi men Coo ling-Of f”;
ABO ARD: “An gi op lasty to Blunt the Ri se of Tro po nin
in Acu te Co ro nary Syndro me s”)’da da yük sek risk li
has ta lar da er ken (ilk 24 sa at) in va zif gi ri şi min is-
 ke mik olay la rı azalt tı ğı te yid edil miş tir. Bu nun la
bir lik te, UAP/NSTE MI ’de ki “er ke n” kav ra mıy la
STE MI ’de ol du ğu gi bi müm kün olan en er ken za -
man kas te dil me mek te dir. Ni te kim UAP/NSTE MI -
’li has ta la rın has ta ne ye mü ra ca at la rı nın ilk bir kaç

saa tin de iş le me alın ma la rı (acil in va zif gi ri şim ge-
 rek ti ren cid di he mo di na mik ve ya elet rik sel bo zul -
ma, ref rak ter an gi na dı şın da) ila ve bir fay da
sağ la ma mış tır. Tab lo 36-10’da ACC/AHA’nın 2012
yı lı UAP/NSTE MI kı la vu zu na gö re baş lan gıç te da -
vi stra te ji le ri ile il gi li tav si ye ler gö rül mek te dir.

Kon ser va tif ve er ken in va zif te da vi stra te ji le -
rin de an ti-is ke mik, an tit rom bo tik ve an ti ko agü -
lan te da vi pren sip le ri önem li öl çü de ben zer
ol mak la bir lik te ba zı fark lı lık gös te re bil mek te dir.
Her iki yak la şım da ve fark lı kli nik ka rar lar da
(stent, CABG) te da vi yak la şım la rı ve al ter na tif le -
ri ne iliş kin öne ri ler Tab lo 36-11’de su nul muş tur.  

Re vas kü la ri zas yon Stra te ji si nin
Be lir len me si

Ko ro ner ana to mi ve kli nik tab lo re vas kü la ri zas -
yon için uy gun ol du ğun da han gi re vas kü la ri zas -
yon te da vi si nin uy gu la na ca ğı na iliş kin ka rar lar
sta bil an gi na lı has ta lar dan be lir gin bir fark lı lık
gös ter mez. İl gi li ça lış ma lar da gös te ril di ği gi bi sol
ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı, çok da mar has ta lı ğı ile
bir lik te sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu ve ya
di abe tin var lı ğı ve bi ri prok si mal sol ön inen ar ter
lez yo nu ol mak üze re iki da mar has ta lı ğı re vas kü -
la ri zas yon stra te ji si ola rak CAB G’ in da ha uy gun
ol du ğu tab lo lar dır (Ba kı nız Bö lüm 34; Tab lo 34-7,
34-12). Bu nun la bir lik te, UAP/NSTE MI ’de PKG’in
bir ta raf tan tek ni ğin ge liş me si, di ğer ta raf tan ye ni
an tit rom bo tik ve an ti ko agü lan te da vi pro to kol le -
ri ile da ha gü ven li ha le gel me si çok da mar PKG’ -
le ri ni sık ça uy gu la nır ha le ge tir miş tir. İlk se ans ta
so rum lu lez yon dı şın da di ğer lez yon la ra da mü-
 da ha le edil me si nin prog nos tik öne mi tam ola rak
bi lin me mek te dir. Has ta nın ris ki, böb rek fonk si -
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İndikasyon Sınıfı İndikasyon

Sınıf I • Refrakter angina, hemodinamik veya elektriksel kararsızlık tablosu ile müracaat eden
UAP/NSTEMI’li hastalarda kontrindikasyon teşkil edecek ciddi komorbidite eşlik etmiyorsa erken 
invazif strateji (revaskülarizasyon niyeti ile koroner anjiyografi) gereklidir. 

• Yüksek riskli (troponin yüksekliği, ST segment çökmesi, yüksek risk skoru vs) UAP/NSTEMI’li 
hastalarda hasta stabil hale geldikten sonra erken invazif girişim gereklidir.

Sınıf IIa • Önce klinik tablonun kararlı hale getirildiği yüksek riskli UAP/NSTEMI’li hastalara müracaatlarının 
12-24 saatleri içinde erken invazif stratejinin uygulanması uygundur.

• Yüksek riskli olmayan UAP/NSTEMI’li hastalara gecikmiş (>24 saat) invazif tedavi uygundur.

Sınıf IIb • Yüksek riskli (troponin yüksekliği vs) UAP/NSTEMI’li hastalarda hasta kararlı hale geldikten sonra 
konservatif strateji (selektif invazif strateji) düşünülebilir. İlgili karar hasta veya hekimin tercihi ile 
alınabilir.

Sınıf III • Belirgin komorbiditeleri (karaciğer veya akciğer yetersizliği, kanser vs) olduğu hastalarda erken
invazif strateji önerilmez.

• Düşük ihtimalli akut koroner sendromlu hastalarda erken invazif strateji düşünülmez.
• Hastaların revaskülarizasyon işlemlerine onay vermediği hallerde invazif inceleme yapılmamalıdır.

*: 2012 ACCF/AHA “unstable angina/non–ST-elevation myocardial infarction” kılavuzundan değiştirilerek alınmıştır (Cir-
culation. 2012;126). 

Tablo 36-10. UAP/NSTEMI’de Tedavi Stratejisinin Belirlenmesi (invazif /selektif invazif)*
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İndikasyon İndikasyon Kanıt
Sınıfı Düzeyi

Sınıf I • Konservatif tedavinin tercih edildiği UAP/NSTEMI’li hastalarda takip sırasında B
diyagnostik anjiyografiyi gerektiren tablolara (tekrarlayan iskemi /semptomlar, kalp
yetersizliği, ciddi aritmiler) rastlanmaması halinde stres test yapılmalıdır&.
- Stres test orta/yüksek riskli ise diyagnostik anjiyografi yapılmalıdır. A
- Stres test düşük riskli ise aşağıdakiler müteakip takipte uygulanmalıdır:

• Aspirine hayat boyu devam edilmelidir. A
• Clopidogrel veya ticagrelor’a 12 ay devam edilmelidir. B
• Başlandı ise GP IIb/IIIa inhibitörü kesilmelidir. A
• UFH’ya 48 saat devam edilmeli (A) veya enoxaparin (A) veya fondaparinux’a (B) A, B
hastane yatış süresi içinde (8 güne kadar) devam edilmeli sonra kesilmelidir.

• Medikal tedavinin tercih edildiği UAP/NSTEMI’li hastalarda koroner anjiyografinin
tamamen normal bulunması halinde antitrombosit ve antikoagülan tedavi klinisyenin
tercihine göre uygulanır; anjiyografide subkritik darlık yapan plaklar veya lümen
düzensizlikleri görülmüş ise uzun süreli aspirin ve diğer risk azaltıcı tedaviler
uygulanmalıdır.

• Koroner anjiyografide koroner arter hastalığının tesbit edildiği medikal tedaviye
karar verilen UAP/NSTEMI’li hastalarda:
- Aspirine devam edilir. A
- Koroner anjiyografiden önce başlanmamış ise clopidogrel veya ticagrelor B

yükleme dozu ile uygulanır ve 1 yıl devam edilir.
- Başlandı ise GP IIb/IIIa inhibitörü kesilmelidir. A
- Antikoagükan tedavi aşağıdaki gibi düzenlenir:

• Anjiyografiden önce verildi ise IV UFH’ya en az 48 saat veya hastane A
çıkışına kadar devam edilir.

• Anjiyografiden önce verildi ise enoxaparine hospitalizasyon süresince -8 A
güne kadar- devam edilir.

• Anjiyografiden önce verildi ise fondaparinux’a hospitalizasyon süresince -8 B
güne kadar- devam edilir.

• Anjiyografiden önce verildi ise bivalirudin –hekimin tercihine göre- ya B
kesilir ya da 0,25 mg/kg/saat dozu ile 72 saat uygulanır.

• Konservatif tedavinin tercih edildiği ve koroner anjiyografi veya stres testi
yapılmayan hastalarda:
- Aspirine hayat boyu devam edilmelidir. A
- Clopidogrel veya ticagrelor’a 1 yıla kadar devam edilmelidir. B
- Başlandı ise GP IIb/IIIa inhibitörü kesilmelidir. A
- UFH’ne 48 saat (A), enoxaparin (A) veya fondaparinux’a (B) hastane yatışı A, B

boyunca -8 güne kadar- devam edilmeli ve sonra kesilmelidir.
• Konservatif tedavinin tercih edildiği UAP/NSTEMI’li hastalarda sol ventrikül

EF ölçülmelidir.
• Anjiyografi sonrası PKG’e karar verilen UAP/NSTEMI’li hastalarda:

- Aspirine devam edilmelidir.
- Koroner anjiyografiden önce (yükleme dozu ile) başlanmamış ise P2Y12 A

reseptör inhibitörü yükleme dozu uygulanmalıdır.
- Komplikasyonsuz işlem sonrası antikoagülan tedavi kesilir.

• Anjiyografi sonrası CABG’ye karar verilen UAP/NSTEMI’li hastalarda:
- Aspirine devam edilmelidir.
- CABG geciktirilebiliyorsa clopidogrel (B) ve ticagrelor kesildikten 5 gün (C), B, C

prasugrel kesildikten 7 gün (C) sonra CABG yapılmalıdır (Acil CABG veya P2Y12
reseptör inhibitör ihtiyacı kanama riskinden fazla ise ikili antitrombosit tedavi
altında CABG  yapılabilir). 

- CABG’den 4 saat önce GP IIb/IIIa inhibitörü (eptifibadite veya tirofiban) kesilmelidir
- Antikoagülan tedavi aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

• UFH’ya devam edilmelidir. B
• Enoxaparin CABG’den 12-24 saat önce kesilmeli, sonra UFH’ya geçilmelidir. B
• Fondaparinux CABG’den 24 saat önce kesilmeli, sonra UFH’ya geçilmelidir. B

• Bivaluridin CABG’den 3 saat önce kesilmeli, sonra UFH’ya geçilmelidir. B

Sınıf IIa • Anjiyografi sonrası PKG’in seçildiği UAP/NSTEMI’li hastalarda –anjiyografiden önce A
başlanmadı ise- IV GP IIb/IIIa inhibitörünün (abciximab, eptifibadite veya tirofiban)
özellikle troponin pozitif veya diğer yüksek riskli hastalara uygulanması uygundur.

• PKG’in uygulanacağı UAP/NSTEMI’li hastalarda en az 6 saat önce en az 300 mg B
clopidogrel uygulanmış ve antikoagülan olarak bivaluridin seçilmiş ise IV GP IIb/IIIa 
uygulaması ihmal edilebilir.

• Sol ventrikül EF % 40 ve altında ise diyagnostik koroner anjiyografi işlemi uygundur. B
• Sol ventrikül EF % 40’ın üzerinde ise efor testi yapılması makuldür. B

Tablo 36-11. UAP/NSTEMI’Lİ Hastalarda Tedavi Stratejilerine İlişkin ACC/AHA (2012) Önerileri*



yon la rı nın du ru mu gi bi fak tör ler göz önün de bu-
 lun du ru la rak so rum lu lez yon dı şın da ki lez yon la -
ra mü da ha le ikin ci se an sa bı ra kı la bi lir. Çok da mar
PKG’ de CAB G’ ye gö re iş lem mor ta li te ve mor bi -
di te si ve hos pi ta li zas yon sü re si er ken dö nem de
da ha az ol mak la bir lik te, ta kip sü re sin ce da ha sık
gö rü len is ke mik olay lar PKG’ in sık ça tek rar lan -
ma sı nı ge rek li kıl mak ta dır.

ÖÖzzeell  HHaass  ttaa  GGrruupp  llaa  rrıınn  ddaa  TTee  ddaa  vvii
PPrreenn  ssiipp  llee  rrii

Di abe tes Mel li tus

Di ya be tik has ta lar ile di abe tik ol ma yan lar ara sın -
da me di kal ve no nin va zif/in va zif test le rin in di -
kas yo nu ba kı mın dan be lir gin bir fark lı lık söz
ko nu su de ğil dir. İl gi li ça lış ma lar da çok da mar
has ta lı ğı bu lu nan UAP/NSTE MI ’li has ta lar da in-
 ter nal ma ma ri yan ar te rin kul la nıl dı ğı CABG ope-
 ras yo nu nun PKG’ e gö re da ha üs tün ol du ğu
gös te ril miş tir. Tek da mar has ta la rın da PKG ter-
 cih edi le bi lir. Son za man lar da ger çek leş ti ri len ve
yo ğun ba kım has ta la rın da sı kı gli se mi kon tro lü -
nün fay da sız hat ta za rar lı ola bi le ce ği ne işa ret
eden ça lış ma lar se be biy le UAP/NSTE MI has ta la -
rın da has ta ne de ya tış sü re ci için de glu koz se vi -
ye le ri nin (hi pog li se mi den ka çı nı la rak) 180
mg/dl’ nin al tın da tu tul ma sı ye ter li gö rül mek te -
dir (sı nıf II a in di kas yon).

Kro nik Böb rek Ye ter siz li ği

Akut ko ro ner sen drom lu has ta lar da hem böb rek
fonk si yon la rı nın ta ki bi ve in va zif mü da ha le sı ra-
sın da ted bir alın ma sı, hem de ilaç doz la rı nın ayar-
 lan ma sı ba kı mın dan se rum üre, kre ati nin
se vi ye le ri ta yin edi le rek kre ati nin kli ren si he sap -

lan ma lı dır. Böb rek ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar -
da ki en bü yük risk ko ro ner an ji yog ra fi sı ra sın da
ge li şe bi le cek kon trast nef ro pa ti si dir. Kon trast nef-
 ro pa ti ris ki ni azal tan baş lı ca gi ri şim ler iş lem den 3-
12 sa at ön ce baş la tı lan ve di üre zi 150 cc/saa te
çı kar ma yı he def le yen 1.5 ml/kg/sa at izo to nik per-
 füz yo nu, izo-oz mo lar kon trast mad de (io di xa nol)
kul la nıl ma sı, kon trast mad de mik ta rı nın sı nır lan -
dı rıl ma sı (di yag nos tik iş lem ler için <30 cc, ko ro ner
an ji yop las ti/stent iş le mi için <100 cc)’dır. İl gi li ça-
 lış ma la rın alt-grup ana liz le ri böb rek ye ter siz li ği -
nin ha fif ve or ta de re ce de ol du ğu has ta lar da
in va zif stra te ji nin da ha uy gun ol du ğu nu gös ter -
mek te dir (sı nıf II a in di kas yon). İle ri böb rek ye ter -
siz li ğin de te da vi stra te ji si nin be lir len me si ile il gi li
ye ter li ve ri bu lun ma mak ta dır. 

SSee  kkoonn  ddeerr  KKoo  rruu  mmaa  vvee  UUzzuunn  SSüü  rree  llii  
MMee  ddii  kkaall  TTee  ddaa  vvii

Akut ko ro ner sen drom ge çi ren her has ta da ge rek -
li hal ler de re vas kü la ri zas yon ve uzun sü re li me di -
kal te da vi plan lan ma sı ka dar ha yat tar zı
de ği şik lik le ri ni ge rek li kı lan risk mo di fi kas yo nu
da bü yük önem ta şır. Ko ro ner olay için en yük sek
ris ki ta şı yan lar ön ce den akut ko ro ner tab lo lar dan
bi ri ne ma ruz kal mış has ta lar dır. Do la yı sıy la, akut
ko ro ner sen drom son ra sı se kon der ko ru ma bü yük
önem ta şır. Risk mo di fi kas yo nu ve ha yat tar zı de-
 ği şik lik le ri kro nik is ke mik kalp has ta lı ğın da uy gu-
 la nan ted bir ler le ben zer ni te lik te dir (Ba kı nız
Bö lüm 34; Tab lo 34-4).

Tab lo 36-12’de se kon der ko ru ma ted bir le ri ile
bir lik te il gi li kı la vuz dö kü man la rı nın tav si ye le ri
de dik ka te alı na rak dü zen le nen uzun sü re li te da -
vi pren sip le ri gö rül mek te dir. 

Tab lo 36-12’de gö rü len uzun sü re li me di kal te-
 da vi pren sip le ri ne ila ve ten di ğer risk fak tör le ri -
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İndikasyon İndikasyon Kanıt
Sınıfı Düzeyi

Sınıf IIb • P2Y12 reseptör inhibitör tedavisi altındaki UAP/NSTEMI’li hastalarda (veya AKS / PKG B
sonrası) test sonuçları tedaviyi değiştirebilecek potansiyele sahip ise trombosit inhibitör
cevabı tayin için trombosit fonksiyon testi düşünülebilir.

• P2Y12 reseptör inhibitör tedavisi altındaki UAP/NSTEMI’li hastalarda (veya AKS / PKG B
sonrası) test sonuçları tedaviyi değiştirebilecek potansiyele sahip ise CYP2C19
genotip tayini  düşünülebilir.

Sınıf III • Akut ST segment  yüksekliği, gerçek posterior MI veya yeni olduğu farzedilen sol dal
bloku tabloları dışındaki akut koroner sendromda IV fibrinolitik tedavi kontrindikedir.   

*: 2012 ACCF/AHA “unstable angina/non–ST-elevation myocardial infarction” kılavuzundan değiştirilerek alınmıştır (Cir-
culation. 2012;126) 
&: Strest test ile ilgili risk sınıflaması için  Bölüm11; Tablo 11-6’ya bakınız. Ticagrelor ve prasugrel kullanımının prensipleri
için Tablo 36-8’in altyazısına bakınız.

Kısaltmalar: UAP/NSTEMI: “Unstable angina pectoris/Non ST elevation myocardial infarction”; PKG: Perkütan koroner gi-
rişim; CABG: “Coronary artery by-pass graft” operasyonu; UFH: “Unfractionated heparin”  GP: Glikoprotein; EF: Ejeksi-
yon fraksiyonu; MI: Miyokard infarktüsü; AKS: Akut koroner sendrom; IV: İntravenöz).

Tablo 36-11. Devam
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İndikasyon İndikasyon
Sınıfı

Anti-agregan /antikoagülan tedavi

Sınıf I • Stent uygulanmayan UAP/NSTEMI’li hastalarda ömür boyu aspirin ve bir yıla kadar clopidogrel 75 mg/g, 
prasugrel 10 mg/g veya ticagrelor 2x90 mg/g’den biri kullanılır.

• Stent olarak DES’in tercih edildiği UAP/NSTEMI’li hastalarda yukarıdaki üç P2Y12 reseptör
inhibitöründen biri en az bir yıl, BMS’in kullanıldığı UAP/NSTEMI hastalarında ise 12 aya kadar uzayan 
bir zaman diliminde kullanılır. Kanama riski sebebiyle oluşacak morbidite P2Y12 reseptör
inhibitöründen sağlanan faydanın üzerine çıktığı durumlarda P2Y12 reseptör inhibitörü daha
erken kesilebilir.

• Aspirinin kullanılamadığı durumda (yukarıdaki dozlarda) clopidogrel, ticagrelor veya (PKG yapılan
hastalarda) prasugrel aspirinin yerine kullanılabilir.

Sınıf IIa • PKG sonrası aspirinin 81 mg’lık günlük dozu daha yüksek idame dozlarına tercih edilir.

Sınıf IIb • UAP/NSTEMI’li hastalarda antikoagülasyon ihtiyacı da (kronik AF, sol ventrikül trombüsü, pulmoner
emboli vs) varsa tedaviye INR 2-3 arasında olacak şekilde warfarinin ilavesi düşünülebilir. 

• Yüksek koroner arter hastalığı riski ve düşük kanama riski bulunanlarda P2Y12 reseptör inhibitör
tedavisine entolerans varsa veya söz konusu tedavi gereksiz ise aspirinsiz (INR: 2.5-3.5) veya
düşük doz (81 mg) aspirinle (INR: 2-3) birlikte warfarin kullanımı düşünülebilir.

• İkili antitrombosit alan hastalarda INR seviyesi 2.0-2.5 arasında tutulabilir.
• DES implantasyonunu takiben P2Y12 reseptör inhibitörlerinin 1 yıldan daha uzun kullanılması

düşünülebilir (özellikle iskemik olayların tekrarladığı çok yüksek riskli hastalarda), PKG sonrası
aspirinin 81 mg’lık günlük dozu daha yüksek idame dozlarına tercih edilir.

Beta-blokerler

Sınıf I • UAP/NSTEMI’li hastalarda kontrindikasyon olmadıkça ömür boyu kullanılır. Sol ventrikül yetersizliği
bulunanlarda beta-blokerler doz titre edilerek verilmelidir.

Sınıf IIa • Düşük riskli UAP/NSTEMI’li hastalara (normal sol ventrikül, yüksek risk tabloları yok vs) ömür
boyu verilir.

Renin anjiyotensin aldesteron sistem inhibitörleri

Sınıf I • Kontrindike olmadıkça UAP/NSTEMI’den kalp yetersizliği, sol ventrikül disfonksiyonu (EF<% 40),
hipertansiyon veya diabetes mellitusu bulunan hastalarda anjiyotensin dönüştürücü enzim
(ACE) inhibitörleri ömür boyu kullanılmalıdır.

• Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörlerine intoleransı olan hastalarda anjiyotensin reseptör
blokerleri verilir.

• Belirgin renal disfonksiyonu (kreatin klirensi>30 ml/dk) ve hiperkalemisi (>5 mEq/L) bulunmayan,
ACE nhibitörü almakta olan, sol ventrikül EF<% 40, semptomatik kalp yetersizliği veya diabeti
bulunanlarda uzun süreli aldosteron reseptör blokeri kullanılmalıdır.

Sınıf IIa • UAP/NSTEMI’li hastaların tümüne ACE inhibitörü (sınıf I, madde 1’deki faktörler olmasa bile)
• UAP/NSTEMI’li hastaların tümüne ACE inhibitörüne intolerans varsa anjiyotensin reseptör blokeri

(sınıf I, madde 1’deki faktörler olmasa bile)
Sınıf IIb • ACE inhibitörünü de içeren konvansiyonel tedaviye rağmen sebat eden semptomatik kalp yetersizliği 

varsa ve sol ventrikül EF <% 40 ise ACE inhibitörü ile anjiyotensin reseptör blokeri kombinasyonu
yapılabilir.

Nitratlar ve kalsiyum kanal blokerleri

Sınıf I • İskemik semptomların tedavisi için nitrat kullanımı tavsiye edilir.
• Beta-blokerlere rağmen iskemik semptomların devam ettiği hallerde kalsiyum kanal blokerleri önerilir. 

Kısa etkili dihidropiridin grubu kalsiyum kanal blokerleri kullanılmamalıdır
• Beta-blokerlerin kullanılamadığı durumlarda kalsiyum kanal blokerleri (kısa etkili dihidropiridin grubu 

dışında) kullanılabilir.

Lipid tedavisi

Sınıf I • Tüm hastalarda ilk 24 saat içinde açlık lipid profili tayin edilmelidir.
• Bazal LDL-kolesterol seviyesi ne olursa olsun UAP/NSTEMI’li hastalara statin başlanmalıdır.
• LDL-Kolesterol hedefi 100 mg/dl’nin altıdır. Diyet düzenlenir iken doymuş yağların total kalorinin

% 7’sinden, günlük kolesterol miktarının 200 mg’dan ve trans yağların günlük total enerjinin % 1’inden 
az olması dikkate alınmalıdır.

• Trigliserid 200-499 mg/dl ise non-HDL kolesterol (total kolesterol-HDL kolesterol) 130 mg/dl ve
altında olmalıdır.

• Trigliserid seviyesi 500 mg/dl ve üzerinde ise pankreatit riskini önlemek için hasta fibrik asit veya
niasin ile tedavi edilir. Trigliserid düşürüldükten sonra tedavi non-HDL kolesterol <130 mg/dl
hedefine yönlendirilir.

Tablo 36-12. UAP/NSTEMI’de Hastane Çıkışında Uzun Süreli Medikal Tedavi



nin mo di fi kas yo nu ve ha yat tar zı de ği şik lik le ri
aşa ğı da sı ra lan mış tır:

Si ga ra ve di ğer tü tün ma mül le ri nin kul la nı mı
var ise mut la ka bı ra kıl ma lı dır. Si ga ra nın bı ra kıl -
ma sı aşa ma sın da has ta ya her tür lü far ma ko lo jik
ve psi şik yar dım ya pıl ma lı dır.

Hi per tan sif has ta lar da kan ba sın cı he de fi
140/90 mmHg’ nin al tı dır. Di ya bet ve kro nik böb-
 rek ye ter siz li ği nin var lı ğı ha lin de 140/80
mmHg’nin al tı he def le nir

Di ya be tes mel li tus lu has ta lar da HbA1c de ğe -
ri % 7’nin al tın da tu tul ma lı dır. 

Aşı rı ki lo dan ka çı nıl ma lı, ki lo faz la sı var ise
ve ril me li dir. Vü cut kit le in dek si nin 18.5-24.9
kg/m2 ara sın da; bel çev re si nin er kek ler de 101 cm,
ka dın lar da ise 89 cm’ nin al tın da ol ma sı he def len -
me li dir. Aşı rı ki lo nun var lı ğın da ilk he def mev-
 cut ki lo nun % 10’u nu ver mek ol ma lı dır.

Fi zik sel ak ti vi te ve eg zer si zin yo ğun lu ğu ile
il gi li tav si ye ler has ta ne çı kı şı ön ce si efor tes ti ve -
ya fi zik sel ak ti vi te anam ne zi ile be lir le nen efor
ka pa si te si ne gö re ya pı lır. Ge nel ola rak tav si ye
edi len fi zik sel ak ti vi te se vi ye si her gün (en azın-
 dan haf ta da 5 gün) ba zal kalp hı zı nı % 70-80 ar tı -
ra cak şe kil de 30-60 da ki ka sü re ile ae ro bik
eg zer siz (hız lı yü rü yüş ve ben ze ri)’dir. Aşı rı zor-
 la yı cı, izo met rik ni te lik te (hal ter spo ru vs), kom-
 pe ti tif ve pat la yı cı (ani ve şid det li) efor tür le ri
uy gun de ğil dir.

Yıl lık grip aşı la rı ve risk li ki şi ler de pnö mo kok
aşı la rı ya pıl ma lı dır.

Non-ste ro id an ti-inf la ma tu ar (NSA I) (özel lik -
le COX2 se lek ti vi te si olan lar) ilaç la rın kul la nı -
mın dan ka çı nıl ma lı dır. Anal je zik ih ti ya cı ha lin de
ön ce pa ra se ta mol, tra da mol, non-ase til sa li si lat -

lar ve (kı sa sü re için) nar ko tik anal je zik ler de nen-
 me li dir. Bun la rın ba şa rı sız ol du ğu hal ler de COX2
se lek ti vi te nin az ol du ğu NSA I (nap ro xen vs) kul-
 la nı la bi lir.

Se kon der ko ru ma da an ti ok si dan lar, fo lik asit,
B vi ta min le ri, ös tro jen ve pro ges tin hor mon te da -
vi si uy gun de ğil dir. Hor mon te da vi si al mak ta
olan ka dın lar (is ti nai hal ler dı şın da) il gi li te da vi -
ye de vam et me me li dir ler. 

Dep res yon prog no zu olum suz et ki le yen bir
fak tör ol du ğun dan araş tı rıl ma lı ve te da vi edil me-
 li dir.

PPrroogg  nnoozz

Ka rar sız an gi na pek to ris ve ST yük sel me siz Mİ’ lı
has ta la rın ge nel has ta ne mor ta li te si STE MI ’Lİ has-
 ta la ra gö re da ha yük sek tir (% 3-5’e kar şı lık % 7-9).
UAP/NSTE MI ’da akut dö nem de ki risk mü ra ca at
sı ra sın da ki er ken dö nem de en yük sek se vi ye de -
dir; da ha son ra ted ri cen aza lır. Er ken dö nem de
risk ar tı şı nı be lir le yen fak tör ler (tro po nin yük sel -
me si, EKG de ği şik lik le ri, kli nik ve he mo di na mik
özel lik ler vs) risk sı nıf la ma sı bö lü mün de tar tı şıl -
mış tır. Or ta ve uzun va de de UAP/NSTE MI ’li has-
 ta la rın mor ta li te si STE MI ’li has ta lar dan da ha
faz la dır. Al tı ay lık ta kip te her iki akut ko ro ner sen-
 drom tab lo su nun mor ta li te si ben zer oran lar da
iken (sı ra sıy la (% 13 ve % 12), dör dün cü yıl da
UAP/NSTE MI ’li has ta la rın ölüm ora nı STE MI ’li
has ta la rın ki nin yak la şık iki mis li dir. Er ken dö-
 nem den son ra UAP/NSTE MI ’de gö rü len da ha
yük sek mor ta li te baş lı ca has ta la rın da ha yaş lı ol-
 ma la rı ve do la yı sıy la eş lik eden ko mor bid hal le -
rin (dia bet, böb rek ye ter siz li ği vs) prog no zu
olum suz yön de et ki le me si ile izah edil mek te dir.
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İndikasyon İndikasyon
Sınıfı

Sınıf IIa • LDL-kolesterol hedefinin 70 mg/dl ve altı olması (bazal LDL kolesterol 70-100 mg/dl olsa bile statin
başlanması)

• Non-HDL kolesterol hedefinin 100 mg/dl ve altında olması
• LDL düşürücü tedaviden sonra HDL 40 mg/dl ve altında veya non-HDL kolesterol 130 mg/dl ve üzerinde 

veya trigliserid 200 mg/dl ve üzerinde ise niasin veya fibrat tedavisi uygundur (miyopati riskini azaltmak 
için statin dozu düşük tutulmalıdır.).

• LDL-kolesterolü daha fazla düşürmek için günde 2 gram nebati stanol ve steroller ve 10 gram visköz 
fiberin diyete ilave edilmesi makul bir yaklaşımdır. 

Sınıf IIb • Riskin azaltılması için (kapsül halinde omega 3 yağ asitlerinin günde bir gram kullanılması
düşünülebilir. Trigliseridleri yüksek olanlarda daha yüksek dozlar (2-4 gram/gün) kullanılabilir.

2012 ACCF/AHA “unstable angina/non–ST-elevation myocardial infarction” (Circulation. 2012;126) ve 2011 ACCF/AHA
“management of patients with unstable angina/non–ST-elevation myocardial infarction” (Circulation 2011;123:e426–e579i)
kılavuzlarından değiştirilerek ve son bilgiler ilave edilerek alınmıştır.

Kısaltmalar: UAP/NSTEMI: “Unstable angina pectoris/Non ST elevation myocardial infarction”; PKG: Perkütan koroner gi-
rişim; EF: Ejeksiyon fraksiyonu; MI: Miyokard infarktüsü; AF: Atriyal fibrilasyon, BMS: “Bare metal stent” (çıplak metal
stent); DES: “Drug eluting stent”(ilaç kaplı stent); LDL: “low density lipoprotein”; HDL: “High density lipoprotein” ; ACE: “An-
giotensin converting enzyme”

Tablo 36-12. devamı



An cak akut dö nem de ol du ğu gi bi uzun va de de
kli nik sey rin risk pro fi li ne gö re fark lı lık gös ter di -
ği, ile ri yaş, böb rek ye ter siz li ği, dia bet ve sol ven-
 tri kül sis to lik fonk si yon la rı nın prog no zu et ki le yen
baş lı ca fak tör ler ol du ğu unu tul ma ma lı dır.
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Kardiyak rehabilitasyon, kardiyovasküler hastalı-
ğı olan bireylerin hastalıklarının izin verdiği öl-
çüde fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki açıdan
optimal seviyeye ulaşması için yapılan multidi-
sipliner bir rehabilitasyon programı olarak tanım-
lanabilir. Kardiyak risk faktörlerini ve kalp
hastalığı progresyonunu azaltması, kardiyak
mortalite ve morbiditeyi önlemesi açısından son
yıllarda giderek önem kazanmaktadır.

Kardiyak rehabilitasyon; kardiyolog, kalp da-
mar cerrahı, fizik tedavi uzmanı, psikiyatrist, egz-
ersiz fizyoloğu, psikolog, diyetisyen, rehabilitasyon
hemşiresi, fizyoterapist, sosyal hizmet ve mesleki
rehabilitasyon uzmanını içeren multidisipliner bir
ekip tarafından gerçekleştirilir ve dört fazdan olu-
şur: Birinci faz; hastanedeki yatış sırasındaki kardi-
yak rehabilitasyon olarak tanımlanır. Hasta
egzersize kademeli ve progresif olarak alıştırılır ve
hastanın hastalık ve rehabilitasyon sürecini anla-
ması hedeflenir. Hastalığın ilerlemesini yavaşlata-
cak önleyici girişimler de yine bu fazda
değerlendirilir. İkinci faz ise taburculuk sonrası 2-
3 ayı içerir. Hastanın kondüsyonunu artıracak gü-
venli fiziksel aktiviteler teşvik edilir ve sigarayı
bırakma, kilo verme, sağlıklı beslenme gibi hastalık
risk faktörlerinin ortadan kaldırılması amaçlanır.
Egzersiz reçetesine bu fazda başlanır. Üçüncü faz
6-12 ay kadar sürer ve hastanın güvenli egzersiz
programını devam ettirmesi ve risk faktörlerinin
azaltılması hedeflenir. Dördüncü faz ise idame fa-
zı olarak tanımlanabilir.

Akut koroner sendromun başlangıç tedavisi
ve koroner by-pass cerrahisi sonrası stabilizasyon
sağlandıktan sonra hasta sandalyede oturmaya ve
koroner yoğun bakım ünitesi sürecinde bile bir-
kaç adım da olsa yürümeye teşvik edilmelidir. Kı-
sıtlı eklem açıklık egzersizlerine stabil olmayan
hastalar haricinde başlanmalıdır. Yoğun bakım-
dan servise alınma sonrası, hasta semptomatik ol-
madığı sürece destekli yürümeye başlanmalı ve
günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi
hospitalizasyon sürecinde kademeli olarak teşvik

edilmelidir. Hastanın risk faktörü profilinin ve
uzun dönemli olaysız yaşam süresinin iyileştiril-
mesi hastanedeki yatış süresindeki ya da tabur-
culuk sırasındaki hedeflerin içerisinde sayılabilir.

Kardiyak Rehabilitasyon Programı

Hastanın değerlendirilmesi:
• Tıbbi öykünün alınması ve fizik muayenenin

gerçekleştirilmesi
• Risk faktörlerinin değerlendirilmesi
• İstirahat ve egzersiz elektrokardiyografilerin

çekilmesi
• Risk seviyesinin belirlenmesi
• Kısa ve uzun dönemli uygulanabilecek strate-

jilerin planlanması

Lipid tedavisi:
• Diyet, fiziksel aktivite ve ilaç tedavisinin mo-

difikasyonu
• LDL>70 mg/dl olduğu durumlarda ilaç teda-

visi düşünülmeli ve LDL>100 mg/dl olduğu
durumda ise mutlaka ilaç tedavisine başlan-
malı veya ilaç tedavisi altında ise doz arttırıl-
malıdır.

• HDL dışı kolesterol (total kolesterol – HDL
kolesterol) < 130 mg/dl (tercihen non HDL <
100 mg/dl); HDL > 35 mg/dl ve TG < 200 mg/dl
olmalıdır.

Hipertansiyon tedavisi:
• Sistolik kan basıncının 130-139 mmHg ve di-

yastolik kan basıncının 85-89 mmHg olduğu
durumlarda egzersiz, kilo verme, sodyum alı-
mının kısıtlanması, orta ölçüde alkol tüketimi
gibi yaşam tarzı modifikasyonlarına başlan-
malıdır.

• Sistolik kan basıncının ≥ 140 mmHg ya da di-
yastolik kan basıncının ≥ 90 mmHg olduğu
durumlarda ilaç tedavisine başlanmalıdır.

• Kronik böbrek yetersizliği, kalp yetersizliği ve
diyabette ise kan basıncı ≥ 140/80 mmHg ise
yaşam tarzı değişikliklerine ek olarak mutlaka
ilaç tedavisine başlanmalıdır.

KARDİYAK REHABİLİTASYON

Uzm. Dr. Ebru Gölcük, Prof. Dr. Ahmet Kaya Bilge
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İndikasyonları Kontrindikasyonları

• Stabil miyokard infarktüsü • Stabil olmayan angina pektoris
• Stabil angina pektoris • İstirahat sistolik kan basıncının>200 mmHg veya istirahat
• Koroner arter “by-pass” cerrahisi diyastolik kan basıncının >110 mmHg olması
• Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti veya diğer • Semptomatik ortostatik kan basıncında >20 mmHg

transkateter girişimler düşmenin gözlenmesi
• Kompanse konjestif kalp yetersizliği • Kritik aort stenozu (pik gradientin >50 mmHg ve aort
• Kardiyomiyopati kapak alanının <0.75 cm olması)
• Kalp ve diğer organ transplantasyonları • Akut sistemik hastalık veya ateşin mevcudiyeti
• Diğer kardiyak cerrahiler (pacemaker ve defibrilatör • Kontrol altında olmayan atriyal veya ventriküler aritmi

implantasyonu, valvüler cerrahi) • Kontrol altına alınamayan sinüs taşikardisi (>120 atım/dk)
• Periferik arter hastalığı • Dekompanse kalp yetersizliği
• Cerrahi girişimin kontrindike olduğu yüksek riskli • Pacemaker implante edilmemiş 3. derece

kardiyovasküler hastalık atriyoventriküler blok
• Ani kardiyak ölüm sendromu • Aktif perikardit veya miyokardit
• Son dönem böbrek yetersizliği • Son zamanlarda gelişmiş emboli
• Koroner arter hastalığı açısından risk taşıyan • Dinlenme sırasında ST depresyonunun ve ST

hastalıklar (diabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, elevasyonunun bulunması (≥ 2mm)
obezite ve diğer hastalıklar) • Kontrolsüz diabetes mellitus

• Rehabilitasyon ekibi tarafından kardiyak • Egzersiz yapmayı engelleyen ciddi ortopedik durumlar
rehabilitasyondan yarar göreceği düşünülen hastalar • Diğer metabolik durumlar (akut tiroidit, hipokalemi,

hiperkalemi veya hipovolemi)

Tablo 37-1. Kardiyak Rehabilitasyon İndikasyonları ve Kontindikasyonları

Sigara bırakma önerileri:
• Hastadan sigara veya tütün kullanım öyküsü

alındıktan sonra hasta sigarayı bırakmaya teş-
vik edilmeli ve gerekirse farmakolojik yakla-
şım planlanmalıdır.

Kilo tedavisi:
• Hastanın VKİ (Vücut kitle indeksi) > 25 kg/m²

ve/veya bel çevresi erkeklerde ≥ 102 cm, bayan-
larda ≥ 88 cm ise hastanın kilosu 6 ayda en azın-
dan % 5, tercihen > % 10 olacak şekilde
azaltılmaya çalışılmalıdır.

Diyabet tedavisi:
• İnsülin veya insülin analoğu alan hastaların eg-

zersiz yaparken dikkat etmesi gereken konu-
larda bilgilendirilmelidir: insülinin pik yaptığı
zamanlarda egzersiz yapmaktan kaçınmalı, in-
sülinin egzersiz yapacak kasa değil de ab-
domene yapılmalı, yeterli hidrasyonun
sağlandığından emin olunmalı, her egzersiz se-
ansı öncesi ve sonrası glukoz seviyelerinin öl-
çülmeli ve egzersiz öncesi kan şekerinin < 100
mg/dl olması durumunda egzersizin ertelene-
rek 15 g karbonhidrat desteğinin sağlanmalı ve
15 dakika sonra ölçülen kan şekerinin >100
mg/dl olması durumunda egzersize izin veril-
melidir. Egzersiz öncesi ölçülen kan şekerinin
>300 mg/dl olması halinde hastanın kendini iyi
hissetmesi ve kan/idrarında ketoz olmaması ve
hidrasyonun yeterli olması durumunda hasta-
nın egzersiz yapmasına izin verilmelidir.

• Diyabeti; diyet ve oral antidiyabetiklerle ayar-
lanan hastalarda egzersiz sıklıkla hipoglisemi

oluşturmayacağı için ilk 6-10 seansta sadece eg-
zersiz öncesi kan şekeri ölçümü yapılmalıdır.

• Diyabetik hastalarda hedef; HbA1c< 7, açlık
kan şekerinin 90-130 mg/dl; kan basıncının
<140/80 mmHg olması, majör komplikasyon-
ların oluşumunun azaltılması ve istirahat/eg-
zersizle hipoglisemi/hiperglisemi ataklarının
önlenmesidir.

Psikososyal tedavi:
• Depresyon, anksiyete, kızgınlık, sosyal izolas-

yon, seksüel disfonksiyon, alkol ve ilaç kulla-
nımı yönünden hasta değerlendirilir ve yaşam
tarzı değişiklikleri, stresle mücadele yöntem-
leri ve bireysel/grup terapileri önerilir.

Fiziksel aktivite önerileri ve egzersiz tedavisi:
• Amaç, günde 30-60 dakika ≥ 5 gün/hafta (ter-

cihen her gün) olacak şekilde fiziksel aktivite-
nin planlanmasıdır.

• Asansör yerine merdiven kullanmak gibi fi-
ziksel aktivitenin günlük yaşam aktivitelerine
adaptasyonu önerilir.

• Hastanın alışkın olmadığı aşırı yoğun fiziksel
aktivitelerden kas-iskelet sistem yaralanmala-
rına neden olabileceğinden dolayı kaçınılma-
lıdır.

Kardiyak rehabilitasyon indikasyonları ve kon-
tindikasyonları Tablo 37-1’de görülmektedir:

Hastanede egzersiz programına başlamadan
hastada risk derecelendirilmesi yapılmalıdır. Risk
değerlendirilmesi için semptom sınırlı egzersiz tes-
ti komplike olmayan hastalarda 5-7. gün, kompli-
ke hastalarda ise 10-14. günde yapılmalıdır.
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Düşük Risk • Egzersiz testi sırasında ve toparlanma (“recovery”) döneminde kompleks ventriküler
aritmilerin olmaması

• Angina ve diğer semptomların (egzersiz testi sırasında ve toparlanma döneminde anormal dispne, baş
dönmesi, baygınlık) olmaması

• Egzersiz testi sırasında ve toparlanma döneminde normal hemodinamik cevabın olması (nabız ve
sistolik kan basıncının uygun şekilde yükselmesi ve düşmesi)

• İstirahat ejeksiyon fraksiyonunun (EF) ≥% 50 olması
• Komplike olmayan miyokard infarktüsü veya revaskülarizasyon
• İstirahatte komplike ventriküler aritmilerin olmaması
• Kalp yetersizliğinin olmaması
• İskemi semptom ve belirtilerinin olmaması
• Depresyonun olmaması

Orta Risk • Angina veya diğer semptomların varlığı (≥ 7 MET aktivitede veya egzersiz testinin toparlanma
döneminde anormal dispne, baş dönmesi, baygınlık olması)

• Egzersiz testi sırasında veya testin toparlanma döneminde hafif-orta derecede sessiz iskemi varlığı
(ST segmentinin <2 mm depresyonu)

• Fonksiyonel kapasitenin<5 MET olması
• İstirahat EF % 40-49 arasında olması

Yüksek Risk • Egzersiz testi sırasında veya testin toparlanma döneminde kompleks ventriküler aritmilerin varlığı
• Angina ve diğer semptomların varlığı (<5 MET aktivitede veya egzersiz testinin toparlanma döneminde

anormal dispne, baş dönmesi, baygınlık olması)
• Egzersiz testi sırasında ve testin toparlanma döneminde yüksek derecede sessiz iskemi varlığı

(ST segment depresyonunun ≥ 2 mm olması)
• Egzersiz testi sırasında veya testin toparlanma döneminde anormal hemodinamik bulguların

mevcudiyeti (kronotropik bozukluk veya test sırasında artan iş yüküne rağmen sistolik kan basıncının
sabit kalması veya sistolik kan basıncında düşmenin gözlenmesi, egzersiz sonrası ciddi hipotansiyon)

• İstirahat ejeksiyon fraksiyonu < % 40
• Kardiyak arrest veya ani ölüm öyküsünün bulunması
• Komplike miyokard infarktüsü veya revaskülarizasyon
• Kalp yetersizliğinin bulunması
• İskemi semptom ve belirtilerinin mevcudiyeti
• Klinik depresyonun varlığı

Tablo 37-2. Risk Sınıflaması (“American College of Sports Medicine”)

“American College of Sports Medicine” (ACSM) tara-
fından adapte edilen risk sınıflaması Tablo 37-2’de
görülmektedir.

Miyokard infarktüsü veya kardiyak cerrahiyi
takiben ilk 48 saatte kişisel bakım aktiviteleri, üst
ve alt ekstremite eklem hareket açıklık egzersizleri,
postüral/solunum egzersizleri ve aralıklı otur-
ma/kalkma aktiviteleri yapılmalıdır. Bunu takiben
hastaya aşamalı olarak yürüme aktivitesi (15-52
metre, 3-4 defa/gün, minimal yardımlı/yardımsız)
başlanmalıdır.

Hastane içi dönemde diyastolik kan basıncının
≥110 mmHg olması; egzersiz sırasında sistolik kan
basıncında >10 mmHg düşmenin gözlenmesi; cid-
di ventriküler veya atriyal aritmilerin varlığında; 2.
veya 3. derece atriyoventriküler blok mevcudiye-
tinde; angina, ciddi dispne, EKG'de ciddi iskemi
bulguları gibi egzersiz intolerans belirtilerinin ol-
ması durumunda egzersiz bırakılmalıdır.

Egzersize bağlı morbidite ve mortalitede azal-
manın olası mekanizmaları Tablo 37-3’de görül-
mektedir.

Kalp hızı ve egzersiz yoğunluğu arasında sağ-
lıklı ve kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde
nispeten lineer bir ilişki mevcuttur. İki çeşit kalp
hızı bazlı formül mevcuttur. Bunlardan birincisi

kalp hızı rezervi (HRR), bir diğeri ise pik kalp hızı
yüzdesi (Percent of peak HR)'dir. Kalp hızı rezervi
formülüyle alt limit: [pik kalp hızı (peak HR) - is-
tirahat kalp hızı (resting HR)] x 0.50 + istirahat kalp
hızı (resting HR) şeklinde; üst limit ise [pik kalp hı-
zı (peak HR) - istirahat kalp hızı (resting HR)] x 0.80
+ istirahat kalp hızı (resting HR) hesaplanır.

Pik kalp hızı yüzdesi (Percent of peak HR) ile
ise pik kalp hızı (peak HR) x 0.60 formülü ile alt li-
mit ve pik kalp hızı (peak HR) x 0.85 formülü ile
üst limit hesaplanır. Tablo 37-4'de 62 yaşında bir
erkek hastanın beta-bloker tedavisi almadan ve
beta-bloker tedavi altındaki kalp hızı bazlı egzer-
siz yoğunluğu örnekleri görülmektedir.

Tablo 37-4 incelendiğinde kullanılan yöntem-
den bağımsız olarak üst limit oldukça benzerdir.
Ancak HRR metodu, pik ve istirahat kalp hızları
arasındaki farktan hesaplandığından alt limit
hasta beta-bloker kullansın ya da kullanmasın da-
ha yüksek olarak hesaplanmaktadır. Bu bulgu
sağlıklı ve kardiyovasküler hastalığı olan birey-
lerde de benzer bir şekilde görülmekte olup, HRR
metodu pik kalp hızı yüzdesi metoduna göre da-
ha fazla tercih edilmektedir. Nabız ölçümünün
gerçekleştirilemediği ve nabız ölçümünün hata-
lara neden olabileceği atriyal fibrilasyonu veya di-
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Egzersiz Kalp Hızı Aralığı

Ölçülen Pik Kalp Hızı İstirahat Kalp Hızı Alt limit Üst limit
(Atım/dk) (Atım/dk) (Atım/dk) (Atım/dk)

BB olmadan
Kalp Hızı Rezervi 150 70 110 134
Pik Kalp Hızı % 150 - 90 128

BB altında
Kalp Hızı Rezervi 126 52 89 111
Pik Kalp Hızı % 126 - 76 107

BB: Beta-bloker

Tablo 37-4. Kalp Hızı Bazlı Egzersiz Yoğunluğu Örnekleri

Kardiyovasküler etkiler • İstirahat ve egzersiz sırasındaki kalp hızındaki azalma
• İstirahat ve egzersiz sırasındaki kan basıncındaki azalma
• Submaksimal seviyedeki fiziksel aktivitede miyokard oksijen ihtiyacında azalma
• Plazma volümünde artış
• Miyokard kontraktilitesinde artış
• Periferik venöz tonusta artış
• Fibrinolitik sistem üzerine olumlu etkiler
• Endotel bağımlı vazodilatasyonda artış
• Nitrik oksit sentaz gen ekspresyonundaki artış
• Parasempatik tonustaki artış
• Koroner kan akımında, koroner kollateral damarlarda ve miyokard kapiller

yoğunluğundaki olası artış

Metabolik etkiler • Obezitenin azalması
• Glukoz toleransında artma
• Lipid profilindeki düzelme

Yaşam tarzı değişiklikleri • Sigara içme olasılığındaki azalma
• Stres ve depresyonda olası azalma
• İştahtaki kısa dönemli azalma

Tablo 37-3. Egzersize Bağlı Morbidite ve Mortalitede Azalmanın Mekanizmaları
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yabeti olan hastalarda, beta-bloker, digoksin veya
amiodaron kullanan bireylerde, kalp transplan-
tasyonlu, hasta sinüs sendromlu veya kalp pili
olan hastalarda zorlanma derecesi [Borg Rating of
Perceived Exertion (RPE)] tercih edilir. 6-20'lik ska-
lada (Tablo 37-5), 11-12 hafif-orta şiddetteki egz-
ersize karşılık gelmekte ve kalp hızı pik kalp
hızının % 50-60'ına ulaşmaktadır.

Kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde öne-
rilen egzersiz çeşitleri yürüyüş, yavaş koşu, kürek
çekme, yüzme, merdiven çıkma ve aerobik dans
olarak sayılabilir. Aerobik egzersiz süresi, en kısa
20-30 dakika, mümkünse 45-60 dakika olmalıdır.
Egzersiz sıklığı haftada en az üç gün, mümkünse
haftada 6-7 gün olarak ayarlanmalıdır. Egzersiz
yoğunluğu; pik oksijen tüketiminin ya da pik kalp
hızının % 50-80'i, kalp hızı rezervinin % 40-60'ı ve-
ya Borg Skalasının 10/20-14/20'u şeklinde olacak
şekilde ayarlanmalı ve en azından 3-6 ayda bir has-
ta düzenli olarak takip edilerek kademeli olarak
egzersiz programı zorlaştırılmalıdır.

Cerrahi müdahele geçirmemiş koroner arter
hastalığı olan bireylerde eğer klinik, hemodinamik
ya da ritim açısından instabilite mevcutsa egzersiz

testi ertelenmelidir. Eğer hasta stabil ise ve inkom-
plet koroner revaskülarizasyon ve/veya LVEF < %
40 mevcudiyeti yoksa perkütan girişim öncesi ya-
şam tarzı değerlendirilmelidir. Eğer sedanter ya-
şam tarzı olan bir hasta ise submaksimal
inkremental egzersiz testi yapılmalıdır. Submaksi-
mal inkremental egzersiz testi için üst sınır; kalp
hızı rezervinin % 70'i veya yaşa göre düzeltilmiş
maksimum kalp hızının % 85'i olarak hesaplanır.
Sedanter yaşam tarzı olmayan bireylerde ise semp-
tom sınırlı egzersiz testi yapılabilir. İnkomplet re-
vaskülarizasyonu olan ve/veya LVEF < % 40 olan
hastalarda da benzer şekilde perkütan girişim ön-
cesi yaşam tarzı sorgulanmalıdır. Sedanter yaşam
tarzı olan bireylerde 6 dakika yürüyüş testi, diğer
grupta ise 6 dakika submaksimal “steady-state” eg-
zersiz testi tercih edilmelidir. Submaksimal “ste-
ady-state” egzersiz testi için sonlandırma üst sınırı
olarak Borg skalası olarak değerlendirilecek olur-
sa 11-13/20 alınır veya maksimum kalp hızı, ayak-
taki istirahat kalp hızına 20-30 atım/dk'nın
eklenmesi sonucu elde edilir.

Cerrahi operasyon geçiren hastalarda ise aynı
şekilde öncelikle klinik, hemodinamik ve ritim in-
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stabilite varlığı değerlendirilmeli ve instabilite var-
lığında egzersiz testi ertelenmelidir. Reversibl ane-
mi (Hb < 10 g/dl); sternum instabilitesi ve/veya
kas/iskelet konforsuzluk durumunda da test erte-
lenmelidir. Eğer hasta stabil ise inkomplet revas-
külarizasyon varlığı, LVEF < % 40 olması ve/veya
kondisyonsuzluk mevcudiyetinde yukarıda belir-
tildiği gibi yaşam tarzı sorgulanmalıdır. Sedanter
hastalarda 6 dakika yürüyüş testi, diğer grupta ise
6 dakika submaksimal “steady-state” egzersiz testi
yapılmalıdır. İnkomplet revaskülarizasyonu olma-
yan LVEF > % 40 olan hastalarda ise yaşam tarzı
değerlendirildikten sonra sedanter grupta sub-
maksimal inkremental egzersiz testi, diğer grupta
ise semptom sınırlı egzersiz testi seçilmelidir.

Kalp transplantasyonu geçirmiş hastalarda;
klinik, hemodinamik, ritmik instabilite varlığı,
sağ ventrikül yetersizliği, perikardiyal efüzyon,
rejeksiyon ya da infeksiyon, sternum instabilitesi
ve anemi (Hb < 10 g/dl), böbrek yetersizliği (kre-
atinin seviyesinin > 3 mg/dl), nörolojik hastalık,
hematolojik hastalık, diyafragmatik yetersizlik
varlığı gibi komorbit durum varlığında test erte-
lenmeli, yukarıdaki durumların yokluğunda ise
hastanın kondüsyonu değerlendirilmelidir. Kon-
düsyonu zayıf hastalarda 6 dakikalık yürüyüş
testi, kondüsyonlu hastalarda ise semptom sınır-
lı egzersiz testine geçilmelidir.

Dirençli Egzersiz

Düşük, orta riskli hastalar (yüksek riskli hastalar
sadece gözetim altında dirençli egzersiz yapabi-
lirler) ve özellikle üst ekstremitesini kullanarak iş
yapan hastalar bu egzersiz türü için adaydırlar.
Miyokard infarktüsü ve kardiyak cerrahi geçir-
miş olan hastalar olaydan minimum 5 hafta son-
ra (genelde sternum iyileşmesinden sonra)
başlanmalıdır. Bu hastalar dirençli egzersiz önce-

si 4 hafta gözetimli ayaktan aerobik egzersiz eği-
tim programına katılmış olmalıdırlar. Çok düşük
ağırlıkta (0.45-1.36 kg) egzersiz daha önce başla-
nabilir. Transkateter koroner girişim (PCI) uygu-
lanan hastalarda ise olaydan minimum 2-3 hafta
sonra egzersiz başlanmalıdır. Bu hastalar 2 hafta
gözetimli ayaktan aerobik egzersiz eğitim prog-
ramına katılmış olmalıdırlar. Çok düşük ağırlık-
ta (0.45-1.36 kg) egzersiz daha önce başlanabilir.
Hastanın kaldıracağı ağırlık; rahat olarak 12-15
kere kaldırabildiği ağrılık olup bu ağırlık ortala-
ma üst ekstremite için 1 defada kaldırdığı maksi-
mal ağırlığın (1 RM) % 30-40'ı ve alt ekstremite
için 1 RM % 50-60'ına tekabül etmektedir.

Dirençli egzersiz 1 defada kaldırabildiği mak-
simum yükün (1 RM) % 30-60 yoğunluğunda, 12-
15 tekrar, 1-2 set, Borg 11-13 ve majör kas
gruplarını içerecek (göğüs, omuz, üst ekstremite,
abdomen, sırt, kalça ve alt ekstremiteyi içine alan
8-10 kası içeren egzersiz) şekilde haftada 2-3 kez
uygulanmalıdır. Hastanın kaldıracağı ağırlık ka-
demeli olarak artırılır (üst ekstremite için 0.91-
2.27 kg/hafta, alt ekstremite için 0.91-4.5 kg/hafta).

Dirençli egzersiz kesin kontrindikasyonları; sta-
bil olmayan kardiyovasküler hastalık, dekompanse
kalp yetersizliği, kontrolsüz aritmi, ciddi pulmoner
hipertansiyon (ortalama pulmoner arter basıncı > 55
mmHg), ciddi ve semptomatik aort darlığı, akut mi-
yokardit, endokardit, perikardit, kontrolsüz hiper-
tansiyon (> 180/110 mmHg), aort disseksiyonu,
Marfan sendromu ve aktif proliferatif retinopati ola-
rak sayılabilir. Relatif kontrindikasyonlar ise kalp
hastalığı açısından majör risk faktörü taşıma, diabe-
tes mellitus, kontrolsüz hipertansiyon (> 160/100
mmHg), düşük fonksiyonel kapasite (< 4 MET), kas-
iskelet sistem kısıtlılığı, kalp pili veya kardiyak de-
fibrilatör implante edilmiş olmaktır.

Farklı Klinik Hallerde Egzersiz Programı

Kalp Yetersizliği

Kronik kalp yetersizliği olan hastanın egzersiz ya-
pabilmesi için, dispne olmadan konuşabilmesi, cid-
di yorgunluk olmaması, akciğerin sadece ½'sinde
krepitasyon duyulması, dinlenme nabzının < 120
atım/dk, kardiyak indeksin ≥ 2 L/dk/m² ve santral
venöz basıncın < 12 mmHg olması gerekmektedir.
Kalp yetersizliğinde genel kontrindikasyonlara ek
olarak, egzersizin 1-3 gününde ≥ 1.8 kg artış, de-
vamlı/intermittan dobutamine tedavisi, “New York
Heart Association” (NYHA) evre 4, dinlenme nabız ≥
100 atım/dk, son 3-5 günde egzersiz toleransında
giderek kötüleşme egzersizin kontrindikasyonları
arasında sayılabilir. İlk 1-2 hafta egzersiz yoğunlu-
ğu NYHA 3 hastalarda düşük seviyede tutulmalı
(pik VO2'nin % 50'si), semptom ve klinik durumu-
na göre egzersiz süresi 20 dakikadan 30 dakikaya

6

7 Çok çok hafif

8

9 Çok hafif

10

11 Oldukça hafif

12

13 Biraz hafif

14

15 Zor

16

17 Çok zor

18

19 Çok çok zor

20

Tablo 37-5. Borg Skalası
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uzatılmalıdır. Primer amaç; egzersiz yoğunluğunda
kademeli bir artış sağlamaktır (tolere ediyorsa pik
VO2'nin % 60-80'i). Egzersiz süresinin uzatılması se-
konder amaçtır.

Kalp Transplantasyonu

Taburculuk sonrası aerobik egzersiz, transplantas-
yondan 2-3 hafta sonra başlanabilir ancak rejeksi-
yon için yapılan kortikosteroid bolus tedavisi
sırasında egzersize ara verilmelidir. Düşük doz ae-
robik egzersiz, pik VO2'ye (50 ya da anaerobik eşiğin
% 10 altı), ya da pik iş yüküne (%50) göre ayarlan-
malıdır. Sternum stabilizasyonundan sonra direnç-
li egzersiz uygulanabilir.

Akut Koroner Sendrom ve Post PCI Sonrası
Aerobik egzersiz programı en az 30 dakika, hafta-
nın 5 günü olacak şekilde ayarlanmalıdır. Pik
kalp hızının % 70-85'i ya da iskeminin oluştuğu
(asemptomatik, egzersize bağlı ST depresyonu-
nun≥1 mm olması olarak tanımlanır) kalp hızının
% 70-85'i olarak ayarlanır. Egzersiz öncesi profi-
laktik nitrogliserin alınabilir. Yaş, komorbiditeler,
koroner arter hastalığı ciddiyeti, sol ventrikül dis-
fonksiyonu nedeniyle yüksek riskli hastalarda
pik kalp hızının % 50'sinin seçilmesi önerilir.

Aritmi, Pacemaker (PM) ve İmplante Edilebilen
Kardioverter-Defibrilatör (ICD), Hastalarında
Kardiak Rehabilitasyon
Kontrolsüz ventriküler veya atriyal aritmi, 3. dere-
ce AV blok, multifokal prematüre ventriküler kom-
pleksler, yüksek ventriküler yanıtlı atriyal
fibrilasyon ve sinüs taşikardisinde (>120 atım/dk)
egzersiz kontrindikedir. Pacemaker veya ICD takı-
lı olan hastalar lead dislokasyonu riski nedeniyle 3
hafta sonra egzersize başlamalıdırlar. Hıza duyarlı
pacemaker’ı olan hastalarda, kalp hızı ve kalp debi-
si egzersizle artacağı için HRR (% 50-85) kullanıla-
rak hesaplanabilir. ICD'si olan hastalarda egzersiz
nabzı, defibrilasyon seviyesindeki nabzın en azın-
dan 10 atım/dakika altında olmalıdır.

Sol Ventrikül Destek Cihazı (SVDC) Sonrası
Kardiyak Rehabilitasyon
SVDC hastalarında egzersize hasta desteksiz yü-
rümeye başladığı zaman başlanılmalı ve aerobik
egzersiz şekli yürüme bandı veya bisiklet ergo-
metrisi olmalıdır. Bu hasta grubunda egzersiz
kontrindikasyonları olarak; SVDC akımının <3
L/dk olması, angina, sistolik kan basıncında düş-
me (sistolik kan basıncının dinlenme kan basıncı
seviyesine düşmesi), sistolik kan basıncında aşırı
yükseklik (> 200 mmHg), EKG'de 1 mm'yi aşan
ST değişikliği, oksijen satürasyonunun < % 85 ol-
ması sayılabilir.

Periferik Arteriyel Hastalık
Periferik arteriyel hastalık tanısı için en sık kulla-
nılan ayak bileği-brakial arter basınç oranının
(ABI) 0.90 altında olması tanı koydurucudur.
Hastada 3-5 dakikada klaudikasyon oluşturacak
yürüme bandı hız ve derecesi belirlenmelidir. Or-
ta derecede ağrı oluşana kadar devam edilmeli ve
sonrasında semptomların geçmesi için egzersiz
aralarına dinlenme periodları yerleştirilmelidir.
Önerilen 60 dakika/gün ve haftada 3 gün olacak
şekilde egzersiz programının ayarlanmasıdır.

Miyokard İnfarktüsü Sonrası Seksüel Aktivite
Miyokard infarktüsü sonrası seksüel disfonksiyona
neden olan durumlar; depresyon, kardiyovasküler
olayın yaşanacağı korkusu, beta-bloker ve diüretik
gibi ilaçların yan etkileridir. Normal seksüel akti-
vitenin hemodinamik cevabı 1-2 kat merdiven çık-
maya eş değerdir. Hafif, stabil anginası olanlar,
başarılı koroner revaskülarizasyon geçiren birey-
ler, komplike olmayan miyokard infarktüsü geçi-
ren hastalar ve hafif kapak hastalığı olanlar düşük
riskli olarak kabul edilirler. Burada hatırlanması
gereken husus sildenafil gibi phosphodiesterase-5
inhibitörlerinin nitrat alan hastalarda kesinlikle
kullanılmamasıdır. Seksüel aktivite sonrası 10 daki-
kanın üzerinde semptom görülen hastaların mut-
laka doktorunu bilgilendirmesi gerekmektedir.
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Akut ro ma tiz mal ateş (feb ris rhe uma ti ca) ge çi ril miş
A gru bu be ta he mo li tik strep to kok in fek si yo nu na
bağ lı ola rak ge li şen; ar trit, ko re, de ri be lir ti le ri ve
kar di te yol aça bi len ve iler le yen dö nem de ro ma -
tiz mal kalp has ta lı ğı na se bep ola bi len sis te mik oto -
im mun bir has ta lık tır.

Akut ro ma tiz mal ate şin in si den si ve ro ma tiz -
mal kalp has ta lı ğı nın pre va lan sı ül ke den ül ke ye
çok de ği şik lik gös ter mek te dir. Ge liş mek te olan ül -
ke le rin ço ğun da  akut ateş li ro ma tiz ma in si den si
yüz bin de 200’ü ge çer ken Bir le şik Ame ri ka ’da yüz
bin de 1’den da ha az dır. Bu yüz yı lın ilk ya rı sın da
Bir le şik Ame ri ka, Ja pon ya ve ço ğu Av ru pa ül ke -
sin de akut ateş li ro ma tiz ma in si den sin de gi de rek
azal ma ol muş tur. Bu azal ma; ya şam ko şul la rın da
ve top lum sağ lı ğın da ki iyi leş me ler ve mo dern an-
 ti bi yo tik le rin ge liş ti ril me si ne bağ lı ol du ğu gi bi, A
gru bu strep to kok la rın en de mik tür le rin de ki de ği -
şi min de et ken ol ma sı muh te mel dir.

Akut ateş li ro ma tiz ma, strep to kok sik fa ren jit
ge liş me ris ki nin yük sek ol du ğu top lu luk lar da da -
ha sık gö rül mek te dir. Bu top lu luk lar ara sın da; okul
ça ğın da ki ço cuk lar ve on lar la te ma sı olan ki şi ler,
as ker ler ve sos yo eko no mik dü ze yi iyi ol ma yan top -
lu luk lar sa yı la bi lir. Akut ateş li ro ma tiz ma en sık
ola rak 5-18 yaş la rı ara sın da ge li şir. 5 ya şın dan ön -
ce gö rül me si na dir dir. Bu du rum muh te me len has -
ta lı ğın oluş ma sı için ma tür bir ba ğı şık lık sis te mi ne
ge rek bu lun ma sı ile il gi li dir. Akut ateş li ro ma tiz ma
her iki cins Ae ben zer oran lar da gö rü lür ken post pu-
 ber tal Syden ham Ko re si kız lar da da ha sık tır. 

EEtt  yyoo  lloo  jjii  vvee  PPaa  ttoo  ffiizz  yyoo  lloo  jjii

Akut ateş li ro ma tiz ma doğ ru dan bak te ri in fek si yo -
nu ile de ğil bu in fek si yo nun te tik le di ği bir im mü -
no lo jik me ka niz ma ile mey da na ge lir.  Pa to ge nez de
kla sik tria dın ele man la rı olan has ta lık et ke ni, ko nak
(host) ve çev re sel fak tör ler önem li rol ler üst len -
mek te dir. 

A gru bu be ta he mo li tik strep to kok la rın ro ma -
tiz mal ate şin ilk baş lan gı cın da ve tek rar la yan atak-

 la rın da so rum lu ajan ol du ğu na da ir kuv vet li de lil -
ler bu lun mak ta dır. 1930’lar da ton sil lo fa ren jit ve kı -
zıl sal gın la rı ile akut ateş li ro ma tiz ma ge li şi mi
ara sın da göz le nen iliş ki, akut ateş li ro ma tiz ma ge -
çi ren has ta la rın se rum la rın da yük sek an tis trep to -
li zin O (ASO) an ti ko ru nun bu lun ma sı, akut ateş li
ro ma tiz ma nın ön len me sin de an ti bi yo tik le rin et ki -
li bir ko run ma yön te mi ol du ğu nun gös te ril me si bu
de lil ler ara sın da sa yı la bi lir.

Akut ateş li ro ma tiz ma lı has ta lar da A gru bu
beta he mo li tik strep to kok la ra kar şı hi pe rim mün
bir ce vap ge liş mek te dir. Bu has ta lar da ba ğı şık lık
ce va bı nın de re ce si ile has ta lık be lir ti le ri nin cid di -
ye ti ara sın da da pa ra lel lik var dır. Pa to ge nez de
im mu no lo jik me ka niz ma nın var lı ğı nı des tek le -
yen de lil ler ara sın da; has ta lık tab lo su nun üst so l-
u num yo lu in fek si yo nun dan 3 haf ta son ra
baş la ma sı, ba ğı şık lık ce va bı nın ma tür ol ma dı ğı 5
yaş dan ön ce has ta lı ğın çok na dir ol ma sı ve strep-
 to kok hüc re an ti jen le ri ile in san bağ do ku su pro-
 te in le ri ara sın da çap raz re ak si yon bu lun ma sı
sa yıl mak ta dır. Mi yo kar da ait “mi yo sin ve tro po mi -
yo si n”, kalp ka pak la rı na ait “la mi ni n”, si nov ya da
“vi men ti n”, de ri de “ke ra ti n” ve be yin de “ly so -
gang li osid le r” bu an ti jen ler ile çap raz re ak si yon
ve ren ko nak pro te in le ri dir.

En önem li an ti je nik ya pı lar olan M, T ve R pro-
 te in le ri bak te ri le rin hüc re du va rı nın eks ter nal ta -
ba ka sın da bu lun mak ta dır. Bun lar dan M pro te ini,
kla sik ola rak strep to kok la rın ro ma to je nik po tan si -
ye li nin gös ter ge si ola rak ka bul edil mek te dir. Akut
ateş li ro ma tiz ma has ta la rın da bu pro te ine yö ne lik
yük sek tit re de an ti kor lar bu lun mak ta dır. Akut
ateş li ro ma tiz ma ge liş tir me ris ki yük sek olan ve
güç lü bir im mun ce va bı kuv vet le uyar ma özel li ği
bu lu nan 100’den faz la spe si fik M se ro tip le ri  bi lin -
mek te dir. Spe si fik M pro te in le ri nin fa rinks do ku -
su na da ha çok ya pış tı ğı, an ti fa go si tik özel lik le ri ile
bak te ri le rin fa rink ste 2 haf ta ya ka dar kal ma sı nı
sağ la ya rak spe si fik an ti kor üre ti mi ni ko lay laş tır -
dı ğı dü şü nül mek te dir. Akut ateş li ro ma tiz ma in-
 si den sı nın düş tü ğü dö nem ler de fa ren ji ti olan
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A grubu streptokok Majör Jones Minör Jones
infeksiyonu bulguları kriterleri kriterleri

Kültür Kardit Ateş
ASO titreleri Artrit Artralji
Anti-DNAse B Sydenham köresi Yüksek ESR veya CRP
Diğer antistreptokok antikorlar Derialtı nodülleri Yüksek ESR veya CRP
Streptokok antijenleri  Eritema marginatum

Tablo 38-1. Akut Romatizmal Ateş Tanısı
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ço cuk la rın bo ğa zın dan izo le edi len ro ma to je nik M-
pro te in le rin var lı ğı da pa ra lel bir azal ma gös ter -
mek te dir. İm pe ti go ve pi yo der ma gi bi de ri
in fek si yon la rın da et ken olan strep to kok la rın M se -
ro tip le ri, glo me ru lo nef rit ge li şi mi ile iliş ki li olup
akut ateş li ro ma tiz ma ile bağ lan tı lı de ğil dir.

Ba zı ki şi ler de ve ai le ler de akut ateş li ro ma tiz -
ma için ge ne tik yat kın lık ol du ğu gös te ril miş tir. B
hüc re al lo an ti je ni (D8/17)’ye kar şı mo nok lo nal an-
 ti kor akut ateş li ro ma tiz ma has ta la rın da sık oran -
da sap tan mak ta dır. İn san lö ko sit an ti je ni (HLA)
sı nıf II al lel le ri nin ba zı la rı da  akut ateş li ro ma -
tiz ma yat kın lı ğı ile iliş ki li bu lun muş tur.

Strep to kok sik fa ren jit epi de mi le rin de te da vi
edil me yen has ta la rın % 3’ün de akut ateş li ro ma tiz -
ma ge li şir. İl gi çe ki ci bir bul gu ola rak, akut ateş li
ro ma tiz ma ge çir me hi ka ye si bu lu nan lar da ise ro-
 ma tiz mal ate şin nük set me ora nı % 50’ye yük sel -
mek te dir. Bu bil gi uzun sü re li an ti bi yo tik
pro fi lak si si nin ge rek li li ği ba kı mın dan önem ta şı -
mak ta dır. Epi de mik fa ren jit dö ne min de bi rey le rin
ka la ba lık or tam lar da bu lun ma sı ön len di ğin de akut
ateş li ro ma tiz ma ge liş me in si dan sı on kat azal mak-
 ta dır. Bu du rum, bak te ri le rin vi rü lan sı nın mul tipl
ko nak lar ara sın da hız lı ge çiş ile art mış ola bi le ce ği
hi po te zi ile açık lan mak ta dır.

Pa to lo ji

Ro ma tiz mal kar dit te, otop si de ka pak lar da ver rü -
köz ve je tas yon lar, yay gın inf la mas yon ve ödem bu-
 lun mak ta dır. İlk bir kaç haf ta ek su da tif faz, 1-6 ay lar
ara sı pro li fe ra tif faz ola rak ad lan dı rı lır. Pro li fe ra tif
faz da gö rü len ve ro ma tiz mal kar dit için pa tog no -
mo nik olan gra nü la ma töz lez yon lar “Asc hoff ci sim -
le ri ” ola rak ad lan dı rı lır. Bun lar ka pak do ku la rı,
en do kard, mi yo kard ve pe ri kard da bu lu na bi lir.
Ro ma tiz mal ar trit; ödem, hüc re in fil tras yo nu ve
fib ri no id lez yon lar ile sey re der. Ko re va ka la rın da
se reb ral kor teks, se re bel lum ve ba zal gang li on lar da
inf la ma tu ar de ği şik lik ler göz le nir.

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Kli nik bul gu lar, A gru bu be ta he mo li tik strep to kok
in fek si yo nun dan 3 haf ta son ra or ta ya çı kar. Has ta -
la rın üç te bi ri bo ğaz in fek si yo nu ge çir di ği ni ha tır -
la ma mak ta dır. Has ta lar ani baş lan gıç lı ateş,

kır gın lık, ki lo kay bı ve so luk luk gi bi kons ti tüs yo -
nel semp tom lar gös te rir. Akut faz da kol la jen fib ril -
le ri ni il gi len di ren ek su da tif ve pro li fe ra tif bir
inf la ma tu ar sü reç kli nik tab lo yu be lir ler. Der mis,
mer ke zi si nir sis te mi, si nov ya ve kalp tu tu la bi lir.
Da ha sey rek ola rak se ro zit, ak ci ğer ler ve böb rek le -
rin tu tu lu mu tab lo ya ka tı la bi lir.

Ta nı Kri ter le ri

Akut ateş li ro ma tiz ma  ta nı sın da ilk kez 1944 yı lın -
da ta nım la nan ve 2002 yı lın da son gün cel le me si ya -
pı lan Jo nes kri ter le ri ’n den ya rar la nıl mak ta dır.
Ge çi ril miş A gru bu be ta he mo li tik strep to kok la ra
bağ lı üst so lu num yo lu in fek si yo nu ile be ra ber iki
ma jör ve ya bir ma jör ile bir lik te iki mi nör be lir ti nin
bu lun ma sı ta nı için ge rek li ka bul edil mek te dir. Ma -
jör be lir ti ler kar dit, ar trit, ko re, eri te ma mar gi na -
tum ve de ri al tı no dül le ri dir. Mi nör be lir ti ler ateş,
ar tral ji, C-re ak tif pro te in ve ya erit ro sit se di men tas -
yon hı zı yük sek li ği ve elek tro kar di yog ram da PR
in ter va li nin uza ma sı dır (Tab lo 38-1). Ba zı du rum -
lar da ta nı Jo nes kri ter le ri ne bağ lı ol ma dan ya pı la -
bi lir. Bun lar, di ğer ne den le rin ta ma men eli mi ne
edil di ği  izo le ko re ve ya ağır ya da tek rar la yı cı kar -
dit va ka la rı dır.

Ma jör Be lir ti ler

Kar dit

Akut ro ma tiz mal ate şin en cid di ve en spe si fik be-
 lir ti si kar dit tir. Has ta la rın % 41-83’ün de gö rül -
mek te dir. En do kard, mi yo kard ve pe ri kar dı
be ra ber ce et ki le ye rek pan kar dit şek lin de or ta ya
çı ka bi lir. Kar di yak tu tu lu mun so nuç la rı asemp-
 to ma tik bir tab lo dan prog re sif kon jes tif kalp ye -
ter siz li ği ve ölü me ka dar uza nan bir spek trum da
kar şı mı za çı ka bi lir.

En ti pik bul gu lar kalp hı zı ar tı şı, ritm bo zuk -
luk la rı, ye ni üfü rüm le rin ve ya pe ri kard frot ma nı -
nın du yul ma sı ve kalp ye ter siz li ği ge liş me si dir.
Kalp ye ter siz li ği akut dö nem de na dir ol mak la be ra -
ber eğer ge li şir se ge nel lik le mi yo kar di yal tu tu lum
ya ni ro ma tiz mal mi yo kar dit ge liş me si ne bağ lı dır.

Ro ma tiz mal kar di tin en ti pik bi le şe ni mit ral
ve/ve ya aort ka pak la rı nı tu ta bi len “val vu li ti s”  ya
da bir baş ka ifa de ile ka pak yü ze yi en do kar dı nı
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il gi len di ren en do kar dit tir. Mit ral ye ter siz li ği, ro-
 ma tiz mal kar di tin akut ev re sin de ti pik olan ka -
pak pa to lo ji si dir. Aort ye ter siz li ği çok da ha
sey rek tir ve he men dai ma mit ral ye ter siz li ği ile
bir lik te dir. Sağ kalp ka pak la rı na di ren tu tu lur.

Akut mit ral ye ter siz li ği ne bağ lı ola rak api kal
böl ge de sis to lik üfü rüm du yu lur. Mit ral ka pak tan
ge çen art mış kan akı mı nın oluş tur du ğu gö re ce li
mit ral dar lı ğı do la yı sıy la middi yas to lik bir üfü rüm
de du yu la bi lir. Akut ev re de du yu lan bu üfü rüm
Ca rey-Co ombs üfü rü mü ola rak bi lin mek te dir. 

Akut dö nem de kli nik ola rak ses siz olup sa -
dece eko kar di yog ra fik ola rak sap ta nan ka pak lez -
yon la rı nın ge nel lik le se kel siz iyi leş ti ği ve
prog no zu nun iyi ol du ğu ka bul edil mek te dir.
Eko kar di yog ra fik ola rak sap ta nan mit ral ve ya
aort ye ter siz li ği nin Jo nes kri te ri sa yıl ma sı ya ni
subk li nik ro ma tiz mal kar dit ka bul edi lip edil me -
me si ko nu su tar tış ma lı dır.

Pe ri kar dit ge li şi mi kli nik ola rak ses siz sey re -
de bi le ce ği gi bi gö ğüs ağ rı sı na ne den ola bi lir. Bu
du rum da pe ri kard frot ma nı du yu la bi lir, kalp ses-
 le ri nin amp li tü dü aza la bi lir.

Ar trit

Akut ro ma tiz mal ate şin en sık, fa kat en az spe si fik
olan be lir ti si dir. Has ta la rın % 80’in de gö rü lür. Diz,
ayak bi le ği, dir sek, bi lek ve omuz gi bi bü yük ek-
 lem le ri tu tar. Ağ rı lı, asi met rik, ge zi ci ve ge çi ci ar-
 trit ola rak ta nım la nır. Sa li si lat te da vi si ile 48 sa at
için de be lir gin dü zel me göz le nir. Mo no ar trit,
oligo ar trit ve eks tre mi te le rin kü çük ek lem le rin de
ar trit da ha sey rek tir, fa kat bi rin ci me ta tar so fa len -
ge al ek lem ar tri ti, ve ak si yal ek lem tu tu lum la rı gö -
rü le bil mek te dir. Akut ateş li ro ma tiz ma da ar trit
be nign se yir li dir ve 2-3 haf ta da ken di li ğin den
düze lir. Ka lı cı se kel bı rak maz. Ek lem sı vı sı nın
özel lik le ri in fek si yon bul gu su gös ter me yen inf la -
mas yon ile uyum lu dur.

Syden ham Cho re a

Sa int Vi tus dan sı ve ya ko re mi nör ola rak da ad lan -
dı rı lır. Bir ama ca yö ne lik ol ma yan ve is tem siz yüz

ve eks tre mi te ha re ket le ri, müs kü ler hi po to ni ve
emos yo nel la bi li te ile ka rak te ri ze olan eks tra pi -
rami dal bir bo zuk luk ola rak ta nım la nır. İlk be lir ti -
ler ya zı yaz ma, ko nuş ma ve ya yü rü me zor lu ğu dur.
El ya zı sı bo zu lur, ko nuş ma eks plo zif ve ak sak bir
ton da dır, ko or di nas yon bo zuk lu ğu ge li şe bi lir.
Semp tom lar ge nel lik le uy ku da kay bo lur, stres du-
 ru mun da da ha be lir gin le şir. 

Syden ham ko re si akut ateş li ro ma tiz ma nın geç
bir be lir ti si dir, ge nel lik le üst so lu num yo lu in fek si -
yo nun dan 3 ay ve ya da ha son ra or ta ya çı kar. Ge -
nel lik le tek ba şı na bu lu nan bir be lir ti dir. İn si den si
% 5-35 ara sın da ge niş bir ara lık ta bil di ril mek te dir.
Va ka la rın ço ğun da be nign bir se yir göz le nir ve 2-3
ay için de semp tom lar dü ze lir. Re zi dü el nö ro lo jik
be lir ti le re yol aç ma mak la bir lik te iler ki de kad lar da
psi ki yat rik bo zuk luk la ra ne den ola bi lir.

Ko re geç bir be lir ti ol du ğu için strep to kok in-
 fek si yo nu nun la bo ra tu ar bul gu la rı çok ye ter siz -
dir ve bu ayı rı cı ta nı da zor luk la ra yol aça bi lir.
Ayı rı cı ta nı da tik ler, ate to z, kon ver si yon re ak si -
yon la rı, hi per ki ne zi, dav ra nış bo zuk luk la rı,
ilaçla ra ait tok sik re ak si yon lar, bağ do ku su has -
ta lık la rı, Lyme has ta lı ğı, strep to kok lar ile iliş ki li
pe di yat rik oto- im mun nö rop si ki yat rik bo zuk luk
sen dro mu (PAN DAS) yer alır.

De ri al tı No dül le ri

Ek lem le rin eks tan sör yüz le rin de, ke mik çı kın tı la rı
üze rin de, ayak sır tın da, ok si pi tal böl ge de ve ser vi -
kal pro ses ler üze rin de yer le şen, mo bil, tek ve ya
grup lar ha lin de olan, sert, ağ rı sız ve 0.5-2 cm bü -
yük lü ğün de no dül ler dir (Şekil 38-1). Has ta la rın %
20’sin de gö rü le bi lir. Bir kaç gün için de kay bo lur.

Eri te ma Mar gi na tum

Dü zen siz şe kil li, or ta sı so luk, eri tem li ma kü ler
dö kün tü ola rak ta nım la nır (Şekil 38-2). Na dir (%
5) fa kat spe si fik bir bul gu dur. Bir kaç gün için de
kay bo lur. Açık ten li ki şi ler de da ha be lir gin dir.
Göv de, ka rın, kol ve ba cak la rın iç yüz le rin de yer-
 le şir, yüz de gö rül mez. Sı cak uy gu la ma dö kün tü -
yü uya ra bi lir. Eri te ma mar gi na tum var lı ğı kar dit
bu lun du ğu nu tel kin eder.
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Mi nör Be lir ti ler

Ateş ve ar tral ji sık fa kat nons pe si fik be lir ti ler dir
ve ma jör bir ta nı kri te ri bu lun du ğu tak dir de akut
ateş li ro ma tiz ma ta nı sı na yar dım cı olur. Ate şin
spe si fik bir pa ter ni yok tur. Ar tral ji fi zik bul gu la -
ra yol aç ma yan bü yük ek lem ağ rı la rı şek lin de dir.
Ta nı kri ter le ri ara sın da bu lun ma yan di ğer kli nik
be lir ti ler ara sın da ka rın ağ rı sı, epis tak sis, akut
glo me rü lo nef rit, ro ma tik pnö mo nit, he ma tü ri ve
en se fa lit sa yı la bi lir.

Ke sin ta nı için strep to kok in fek si yo nu nu gös -
te ren en az bir bul gu ile be ra ber ya iki ma jör kri -
ter ve ya bir ma jör ve iki mi nör kri ter ge re kir.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Akut ro ma tiz mal ateş kli nik bir ta nı dır ve tek ba -
şı na di yag nos tik olan bir la bo ra tu ar tes ti bu lun -
ma mak ta dır.

Ge çi ril miş A Gru bu Strep to kok İn fek si yo nu nu
Des tek le yen Bul gu lar: Kül tür ler, an ti jen tes ti ve se -
rum an tis trep to kok kal an ti kor test le ri bu gru bu
oluş tu rur. Han gi tes tin han gi aşa ma da ya pı la ca ğı
ko nu sun da kon sen sus bu lun ma mak la bir lik te akut
ateş li ro ma tiz ma şüp he si bu lun du ğun da hız lı an ti -
jen tes ti ya pı lır ve bo ğaz kül tü rü alı nır. Va ka la rın
yal nız % 25-40’ın da kül tür de strep to kok üre ti le bil -
mek te dir. Va ka la rın % 80’in de baş vu ru sı ra sın da
ASO tit re si yük sek tir. Yük sek ASO de ğe ri tek ba şı -
na tanıda ke sin lik sağ la ma mak la be ra ber yük se len
ASO tit re si ya kın ta rih te ge çi ri len A gru bu strep to -
kok in fek si yo nu nun ke sin bir bul gu su dur. ASO tit -
re sin de iki kat tan faz la yük sel me di yag nos tik ka bul
edi lir. Ge çi ril miş in fek si yo nun sap tan ma sı nı ar tır -
mak üze re di ğer strep to kok an ti jen le ri ne kar şı an-
 ti kor lar da araş tı rı la bi lir (an ti-DNA ase B,
an ti-hya lu ro ni da se). Üç an ti kor tes ti de ne ga tif ise ta -
nı ye ni den göz den ge çi ril me li dir.

Bi yop si ler: En do mi yo kar di yal bi yop si ro ma tiz mal
kar di tin ilk ata ğın da ta nı ya kat kı sağ la maz. Kro nik
inak tif ro ma tiz mal has ta lık ile akut ro ma tiz mal
kar di tin ay rı mın da yar dım cı ola bi lir. Baş ka yön-
 tem ler le ta nı nın te yid edi le me di ği re kür ran kar dit
dı şın da na di ren ih ti yaç du yul mak ta dır.

Di ğer Kan Test le ri: İnf la mas yon bul gu su ola rak
lö ko si toz, trom bo si toz ve hi pok rom ya da nor -
mok rom ane mi gö rü le bi lir. Akut faz ce va bı nı en
iyi yan sı tan test ler ola rak ESR ve CRP ta nı da kat -
kı sağ la ya bi lir. Nons pe si fik ol mak la bir lik te has -
ta lı ğın inf la ma tu ar ak ti vi te si ni mo ni tö ri ze
et mek te ya rar lı dır lar. Po li -ar tri ti olan has ta lar da
her za man yük sek bu lu nur ken ko re has ta la rın da
ge nel lik le nor mal dir ler.

Elek tro kar di yog ra fi: En sık gö rü len EKG bul gu -
su PR in ter va li nin uza ma sı ve sinüs ta şi kar di si -
dir. İle ti bo zuk lu ğu bu lun ma sı nın iler ki ka pak

has ta lı ğı ve prog noz ile ba ğın tı sı gös te ri le me miş -
tir. Mi yo kar dit te QT uza ma sı gö rü le bi lir. Pe ri kar -
dit te QRS vol taj la rı nın azal ma sı ve ST seg ment
de ği şik lik le ri göz le ne bi lir.
Rad yog ra fi: Gö ğüs rad yog ra fi si kar di yo me ga li -
nin sap tan ma sın da, pul mo ner vas kü ler ya pı la rın
de ğer len di ril me sin de ve ak ci ğer öde mi nin sap-
 tan ma sın da yar dım cı dır.
Eko kar di yog ra fi: Akut ateş li ro ma tiz ma da
ekokar di yog ra fi de mit ral ve aort ye ter siz li ği gö -
rü lebi lir. Ka pak lar da ve ka pak al tı ya pı lar da kal -
si fi kas yon akut va ka lar da gö rül mez ken kro nik
dö nem de gö rül me si bek le nir. Os kül tas yon bul gu-
 la rı ol ma yan va ka lar da sap ta nan eko kar diyog ra -
fik bul gu la rın Jo nes kri ter le rin de kar dit bul gu su
ola rak ka bul edil me si ko nu su çok tar tış ma lı dır.
Pa to lo jik mit ral yeter siz li ği ile fonk si yo nel ye ter -
siz li ğin ayır de dil me sin de akı mın ho lo sis to lik ol-
 ma sı, mit ral je ti nin pos te ri or yö ne lim ve mit ral
je tin de be lir gin tür bü lans bu lun ma sı gi bi ba zı kri -
ter ler yar dım cı ola bi lir.

Akut ro ma tiz mal kar di tin eko kar di yog ra fi de -
ki ka rak te ris tik bul gu la rı ko nu sun da li te ra tür de
fi kir bir li ği oluş ma mış tır. Mit ral ye ter siz li ği akut
dö nem de ki en sık bul gu dur, iler ki saf ha da yap -
rak çık ha re ke tin de kı sıt lan ma, anu lu sun eş lik et -
me di ği ven tri kü ler di la tas yon ge li şe bi lir. Mit ral
ye ter siz li ği ile be ra ber pe ri kar dit ge liş me si ne-
deniyle os kül tas yon zor laş tı ğın da eko kar di yog -
ra fi yar dım cı ola bi lir. Eko kar di yog ra fi ay rı ca
os kül tas yon bul gu la rı nın te yid edil me sin de, non-
ro ma tiz mal va ka la rın ekar te edil me sin de, ka pak
ye ter siz li ği ge liş ti ğin de se ri ta kip ya pı la bil me sin -
de, kalp boş luk la rı nın bo yut la rı nın iz len me sin de,
pul mo ner hi per tan si yon ve ven tri kül fonk si yon -
la rı nın ta ki bin de ya rar lı ol mak ta dır.

AAyyıırr  tt  EE  ddii  ccii  TTaa  nnıı

Bir çok kli nik tab lo akut ro ma tiz mal ate şi tak lid
ede bi lir. Bun lar po li ar trit, kar dit ve ya ko re ne de -
niy le ayı rı cı ta nı ge rek ti re bi lir. İn fek si yöz ar trit ler,
re ak tif ar trit ler, bağ do ku has ta lık la rı, gut, lö se mi,
ai le vi Ak de niz ate şi, He noch-Schön le in pur pu ra sı,
se rum has ta lı ğı ve bü yü me ağ rı la rı gi bi du rum lar
ar trit ba kı mın dan; fiz yo lo jik üfü rüm ler, mit ral
kapak pro lap su su, ane mi, kon je ni tal kalp has ta lık -
la rı, vi ral mi yo kar dit ler, pe ri kar dit, en do kar dit va -
ka la rı kar dit ba kı mın dan; ai le vi Hun ting ton ko re si,
hor mon te da vi si ve ya ilaç la ra bağ lı ko re, Wil son
has ta lı ğı, ati pik nö bet ler, hi po pa ra ti ro idi, Tou ret te
sen dro mu ko re ne de niy le ayı rı cı ta nı ya gi re bi lir.

KKoommpp  llii  kkaass  yyoonn  llaarr

Ro ma tiz mal val vü li tin iyi leş me si fib röz ka lın laş -
ma ve ya pı şık lık la ra ne den ola rak akut ateş li ro-
 ma tiz ma nın en önem li komp li kas yo nu olan
ka pak dar lık ve/ve ya ye ter siz lik le ri ne yol açar. En
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sık lık la mit ral ka pak et ki le nir. İzo le aort ka pak
has ta lı ğı çok sey rek tir. Sa li si lat ve ste ro id te da vi -
le ri nin kro nik dö nem ka pak has ta lı ğı ge li şi mi ni
en gel le di ği gös te ri le me miş tir.

Mi nör ka pak tu tu lu mu bi le in fek tif en do kar -
dit yat kın lı ğı nı ar tı rır. 

An ti bi yo tik te da vi si ön ce si dö ne me ait ça lış -
ma lar dan edi ni len bil gi le re gö re tek rar la yan kar -
dit epi zot la rı cid di mit ral ve ya aort ka pak
has ta lı ğı, son dö nem kon jes tif kalp ye ter siz li ği,
cid di pul mo ner hi per tan si yon, sağ kalp ye ter siz -
li ği ve pa sif kon jes yo na bağ lı ola rak son dö nem
ka ra ci ğer has ta lı ğı na yol aça bil mek te dir.

Ro ma tiz mal pe ri kar dit se röz efüz yon ve fib-
 rin bi ri kim le ri ile sey re der, hat ta kal si fi kas yon lar
ge li şe bi lir. Bu na rağ men kons trik tif pe ri kar di te
yol aç maz. 

TTee  ddaa  vvii

An ti bi yo tik Te da vi si

Te da vi nin ol maz sa ol maz ilk aşa ma sı fa rink sden
be ta he mo li tik bak te ri le rin uzak laş tı rıl ma sı ve da ha
son ra da ye ni ko lo ni zas yon la rın ön len me si ama cıy -
la de vam lı an ti bi yo tik ko ru ma sı na baş lan ma sı dır.
Fa ren jit baş lan gı cın dan iti ba ren 10 gün için de baş -
la nan et ki li bir an ti bi yo tik te da vi ile has ta lık ris ki
or ta dan kal dı rı la bi lir.

An ti-inf la ma tu ar Te da vi

Akut ateş li ro ma tiz ma semp tom la rı or ta ya çık mış -
sa te da vi al go rit ma sı ma jör kri ter le rin ge liş me si ne
gö re plan la nır. Ba zı va ka lar te da vi siz iyi le şe bi len
ha fif bir se yir gös te rir ken ba zı has ta lar da şid det li
ve tek rar la yı cı bir gi di şat görülür ve so nuç ta son
dö nem kalp has ta lı ğı yer le şir. Semp tom la ra yö ne -
lik or tak te da vi an ti-inf la ma tu ar te da vi dir. Ön
plan da sa li si lat ve kor ti kos te ro id ler den olu şur.

İs ti ra hat

Kar dit va ka la rın da semp to ma tik dö nem de ya tak
is ti ra ha ti uy gu la nır. Di ğer va ka lar ayak tan te da vi
edi le bi lir.

Ar trit: Semp to ma tik iyi leş me sağ la mak için ge -
nel lik le 3 haf ta sü rey le an ti-inf la ma tu ar ilaç lar ge -
re kir. Sa li si lat te da vi si: 100 mg/kg/gün do zun da

ve gün de 4-5 do za bö le rek ve ri lir. Se rum sa li si lat
dü ze yi nin % 20 ol ma sı ye ter li dir. 24 sa at için de
ağ rı ge çer. Sa li si lat te da vi si ne rağ men ağ rı de vam
edi yor sa ta nı göz den ge çi ril me li dir. Sa li si lat lar 4-
6 haf ta sü rey le ve ri le bi lir ve “re bo un d” olu şu mu -
nu ön le mek için azal tı la rak ke si lir. Azalt ma
pro se dü rü se di man tas yon hı zı nı ta kip ede rek
plan la na bi lir. Sa li si la tın tok sik et ki le ri ola rak iş-
 tah sız lık, bu lan tı, kus ma ve tin ni tus ge li şe bi lir.
Sa li si lat la rı to le re ede me yen has ta lar da nons te ro -
id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar de ne ne bi lir.

Kar dit: Yo ru cu fi zik sel ak ti vi te ler kı sıt lan ma lı dır.
Kalp ye ter siz li ği var sa stan dart te da vi baş lan ma -
lı dır. Kar di yak tu tu lum ol du ğun da kor ti kos te ro -
id ler sa li si lat la ra ter cih edi lir. Öne ri len doz 1-2
mg/kg/gü n’ dür (mak si mum 60 mg/gün). Te da vi
sü re si has ta lı ğın cid di ye ti ne ve te da vi ye alı nan
ce va ba gö re tah mi ni ola rak be lir le nir. Bu sü re ge -
nel lik le 4-6 haf ta dır. Kli nik ve la bo ra tu ar bul gu -
la rı ile has ta lık ak ti vi te si nin son lan dı ğı sap ta na na
ka dar te da vi ye de vam edil me li, nüks le rin ön len -
me si ba kı mın dan te da vi doz azal tı la rak ke sil me -
li dir. Ste ro id azalt ma dö ne min de sa li si lat te da vi si
ek le ne bi lir ve yi ne azal tı la rak ke si lir. Kor ti kos te -
ro id ler kar dit semp tom la rı nı iyi leş tir me si ne rağ-
 men ka pak ha sa rı nı ön le me mek te dir.

Syden ham ko re a: Es ki dö nem ler den be ri be nign
ve ken di ken di ne sı nır la nan bir sey ri ol du ğu ka -
bul edil mek le bir lik te ba zı has ta lar da önem li
mor bi di te ge liş mek te dir. Ste ro id te da vi ge nel lik -
le et ki li de ğil dir. Te da vi de ha lo pe ri dol ve ya sod -
yum val pro at kul la nı lır. Di renç li va ka lar da
plaz ma fe rez, in tra ve nöz im müng lo bu lin, re ser -
pin ve per fe na zin de nen mek te dir.

PPrroo  ffii  llaakk  ssii

Pri mer Pro fi lak si (Tab lo 38-2)

Te da vi nin ilk adı mı olan strep to kok in fek si yo nu -
nun era di kas yo nu ile ko nak im mün sis te mi nin
kro nik ve tek rar la yı cı uya rıl ma sı ön le ne bi lir. Böy -
le ce üst so lu num yo lu in fek si yo nun dan akut ateş -
li ro ma tiz ma ya gi diş ön len miş ola cak tır. İlk 10
gün için de baş la nan an ti bi yo tik te da vi ile pri mer
akut ateş li ro ma tiz ma ata ğı ön le ne bi lir.

Ter cih edil me si ge re ken an ti bi yo tik, uzun sü -
re li is pat lan mış et kin li ği, uy gun spek tru mu ve



İlaç Doz Uygulama Süre

Benzatin penisilin G veya 1.2 milyon ünite IM 3-4 haftada bir

Penisilin V veya 250 mg Oral 2 doz/gün, her gün

Sulfodiazin 1 gram Oral Bir doz, her gün

Penisilin ve sulfadiazin allerjik hastalar

Eritromisin 250 mg Oral 2 doz/gün, her gün

Tablo 38-3. Romatizmal Ateşin Sekonder Profilaksisi

yük sek ol ma yan ma li ye ti do la yı sıy la pe ni si lin dir.
Tek doz in tra müs kü ler pe ni si lin G (ben za tin pe ni -
si lin) ile en et kin te da vi sağ la nır. Özel lik le te da vi
uyu mu iyi ol ma ya bi le cek has ta lar ve akut ateş li ro-
 ma tiz ma ya da ro ma tiz mal kalp has ta lı ğı hi ka ye si
olan ki şi ler de ter cih edil me li dir. Al ter na tif te da vi
oral pe ni si lin V (pen tok si me til pe ni si lin) dir. Ge -
niş spek trum lu pe ni si lin tü rev le ri nin mik ro bi yo -
lo jik üs tün lü ğü yok tur.

Pe ni si lin al ler ji si bu lu nan has ta lar da oral erit ro -
mi sin kul la nı la bi lir. Erit ro mi sin es to lat ve ya erit ro -
mi sin etil sük si nat, mak si mum gün de 1 gram
do zun da ve 10 gün sü rey le ve ri lir. Erit ro mi sin di -
ren ci olan suş la ra kar şı mak ro lid ler ör ne ğin azit ro -
mi sin kul la nı la bi lir. Azit ro mi sin 4 gün sü rey le ve
ilk gün 500 mg da ha son ra gün de 250 mg do zun da
ye ter li te da vi sağ la mak ta dır. Pe ni si lin al ler ji si olan
has ta lar da bir di ğer al ter na tif 10 gün sü rey le oral
se fa los po rin kul la nıl ma sı dır. Bi rin ci ku şak se fa los -
po rin ler den se fad rok sil ve ya se fa lek sin, da ha ge niş
spek trum lu olan la ra gö re ter cih edil me li dir. Ba zı
ça lış ma lar oral se fa los po rin te da vi si nin oral pe ni si -
lin kü rün den da ha üs tün ol du ğu nu gös ter miş tir.

Sul fo na mid le rin fa ren jit te A gru bu strep to kok -
la rı era di ke et me et ki si yok tur. Yük sek di renç oran-
 la rı do la yı sıy la tet ra sik lin den de ka çı nıl ma lı dır.

Se kon der Ko run ma (Tab lo 38-3)

Akut ateş li ro ma tiz ma ta nı sı nın ko nul ma sı ile bir-
 lik te re kür rens le ri ön le mek ama cıy la pro fi lak si ye
baş lan ma lı dır.

Pe ni si lin G, 1.2 mil yon üni te her 3-4 haf ta da bir
in tra müs kü ler ola rak uy gu la nır. akut ateş li ro ma -
tiz ma ris ki yük sek olan ve ya en de mik böl ge ler de
ya şa yan has ta lar da doz ara lı ğı 3 haf ta ol ma lı dır.
Pro fi lak si nin sü re si has ta nın özel du ru mu na gö re
(kar di yak et ki len me, mes le ki du rum, strep to kok
in fek si yon la rı na ma ruz kal ma ris ki, ge çi ril miş re -
ak ti vas yon hi ka ye si gi bi) be lir le nir:
• Kar dit yok sa son atak tan iti ba ren 5 yıl sü rey -

le ve ya 21 ya şı na ka dar (han gi si uzun sa).
• Kar dit var fa kat re zi dü el ka pak has ta lı ğı yok sa

10 yıl ve ya 25 ya şı na ka dar (han gi si uzun sa).
• Ka pak has ta lı ğı bu lu nan has ta lar da en az 10 yıl

ve en az 40 ya şı na ka dar de vam edil me li dir. Bu
grup ta pro fi lak si ye ya şam bo yu de vam edil me -
si de öne ril mek te dir.

En do kar dit Pro fi lak si si: 2007 yı lın da gün cel le nen
Ame ri kan Kalp Ce mi ye ti (AHA) kı la vu zuy la bir-
 lik te kla sik le şen ulus la ra ra sı bil gi ro ma tiz mal ka -
pak has ta lı ğı bu lu nan has ta la ra kü çük cer ra hi
gi ri şim ler de ru tin en do kar dit pro fi lak si si ve ril me -
me si yö nün de dir. Bu ta rih ten ön ce bu has ta la ra en-
 do kar dit pro fi lak si si ke sin lik le uy gu lan mak tay dı.
Gün cel uy gu la ma da, sa de ce pros te tik ka pa ğı bu lu-
 nan lar da ve ya ba zı kon je ni tal kalp has ta lı ğı va ka la -
rın da ve ya da ha ön ce en do kar dit ge çir miş olan
ve ya kalp nak li ya pıl mış olan ka pak has ta la rın da
en do kar dit pro fi lak si si ya pıl mak ta dır.

Strep to kok İn fek si yon la rı na Yö ne lik Aşı: A gru -
bu strep to kok la rın M pro te in le ri ne kar şı aşı ge liş -
ti ril me si ça lış ma la rı sür mek te dir. Ro ma to je nik
özel li ği olan çok sa yı da M-pro te in alt ti pi bu lun -
du ğun dan aşı ge liş ti ril me si zor laş mak ta dır. Aşı
ge liş ti ril me si fa rin ge al ko lo ni zas yo nu ön le ye rek
top lum da re zer vu ar du ru mun da bu lu nan va ka la -
rın eli mi nas yo nu nu sağ la ya bi le cek tir.
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Kalp ka pak has ta lık la rı ge liş miş ül ke ler de ko ro ner
ar ter has ta lı ğı, hi per tan si yon ve kalp ye ter siz li ği ne
gö re da ha sey rek ol mak la bir lik te ha len önem li
sık lık ta rast la nan bir sağ lık so ru nu ol ma ya de vam
et mek te dir. Son yıl lar da ka pak has ta lı ğı nın epi de -
mi yo lo jik özel lik le rin de önem li de ği şik lik ler ol-
 muş tur. Ro ma tiz mal ate şin pri mer ko ru ma sın da ki
ba şa rı dan do la yı Ame ri ka ’da ve Av ru pa ’da ro ma -
tiz mal ka pak has ta lı ğı nın pre va lan sı çok azal mış,
fa kat gi de rek ar tan sa yı da ile ri yaş la iliş ki li kal si fik
ka pak has ta lı ğı olan has ta lar ön pla na geç miş tir.
Tüm kalp ka pak ope ras yon la rı nın üç te iki si en sık-
 lık la aort ka pak dar lı ğı ol mak üze re aort ka pak
has ta lı ğın da uy gu lan mak ta dır. Mit ral ka pak cer-
 ra hi sin de ise mit ral dar lık la rın da per kü tan te da vi
ba şa rı ile uy gu lan dı ğı için mit ral ye ter siz li ği va ka -
la rı öne geç mek te dir.

Ka pak has ta lık la rı nın ta nı sın da eko kar di yog ra -
fi bü yük ağır lık ka zan mış ve ka pak ya pı ve fonk si -
yon la rı nın de ğer len di ril me sin de stan dart yön tem
ha li ne gel miş tir. Te da vi yön tem le rin de de önem li
de ği şik lik ler ol muş tur. Pro tez ka pak tek no lo ji sin -
de ki önem li iler le me ler ya nın da kon ser va tif cer ra -
hi yak la şım da ve per kü tan te da vi yön tem le rin de
de önem li ge liş me ler kay de dil me si te da vi plan la -
ma sın da de ği şik lik le re ne den ol muş tur. İle ri de re -
ce ka pak bo zuk lu ğu olup cer ra hi te da vi uy gu la nan
ki şi ler den da ha faz la bir po pü las yon da ha fif ve or -
ta de re ce de has ta lık bu lun mak ta ve bu grup ta doğ -
ru ta nı ya va rıl ma sı ve uy gun me di kal te da vi nin
plan lan ma sı önem ka zan mak ta dır.

AAoorrtt  DDaarr  llıı  ğğıı

Aort dar lı ğı sol ven tri kül çı kı şın da obs trük si yo na
ne den olan; sol ven tri kü lün ba sınç hi per tro fi si ne
yol açan; an gi na, sen kop ve kalp ye ter siz li ği kar-
 di nal semp tom la rı ile sey re den bir ka pak has ta lı ğı -
dır. Te da vi edil me di ği tak dir de aort ka pak dar lı ğı
cid di mor bi di te ve mor ta li te ye ne den olur. Dar lık
ka pak se vi ye sin de, su ba or tik böl ge de ve ya sup ra -
val vü ler yer le şim li ola bi lir. Val vü ler ste noz en sık
gö rü len dir. Aort ka pak ala nı nor mal de 3-4 cm2’dir.

Nor mal du rum da sol ven tri kül ile aort ara sın da
sis to lik ba sınç far kı mi ni mal dir ve ya yok tur. Ge -
nel lik le aort ka pak ala nın da ki da ral ma ve ba sınç
gradienti pa ra lel sey ret mek le bir lik te ba zı özel du-
 rum lar da ba sınç far kı dar lı ğın de re ce si ni doğ ru
yan sıt ma ya bi lir.

Et yo lo ji ve Sı nıf la ma

Val vü ler Aort Dar lı ğı

Et yo lo ji si ne gö re kon je ni tal aort dar lı ğı, ro ma tiz -
mal aort dar lı ğı, bi küs pid ka pa ğa bağ lı aort dar-
 lı ğı ve ya şa bağ lı kal si fik de je ne ras yo na bağ lı aort
dar lı ğı ola rak sı nıf la nır.

Kon je ni tal: Do ğum dan ön ce aort küs pis le ri nin
füz yo nu so nu cun da ge li şir. Eriş kin ya şa ka dar
far ke dil me ye bi lir. Edin sel aort dar lı ğı na gö re hi -
per tro fi da ha be lir gin dir. İlk be lir ti si (% 15 va ka)
ani ölüm ola bi lir.

Ro ma tiz mal Ateş: Ge liş mek te olan ül ke ler de da -
ha sık gö rü len bir ne den dir. Aort ka pa ğı nın izo le
tu tu lu mu çok na dir dir. Bir lik te aort ye ter siz li ği
de sık lık la gö rü lür. Ge nel lik le mit ral ka pak tu tu -
lu mu eş lik eder. Aort ka pa ğı tek ba şı na et ki len -
di ğin de ro ma tiz mal et yo lo ji ye ri ne de je ne ra tif
et yo lo ji yi ön plan da dü şün mek ge re kir.

Bi küs pid Aort: En sık gö rü len kon je ni tal kalp
ano ma li si dir ve po pü las yon da % 1-2 ora nın da
rast lan mak ta dır. Er kek ler de da ha sık tır. Has ta la -
rın bi rin ci de re ce ai le ya kın la rın da % 9 sık lı ğın da
gö rü lür. Ba zı ai le ler de NOTCH1 ge nin de mu tas -
yon sap tan mış tır. Aort ko ark tas yo nu ve aort kök
di la tas yo nu eş lik eden ano ma li ler dir. Aort dis sek-
 si yo nu na yat kın lık art mış tır. İn fek tif en do kar dit
ris ki art mış tır. Ka pak ta ge nel lik le sağ ve sol ko-
 ro ner küs pis ler de füz yon gö rü lür. Ka pa ğın iki
küs pis den olu şan ya pı sı, val vü ler de je ne ras yon
için he mo di na mik bir de za van taj oluş tu rur. Ka -
pak ste no tik ve ya re gür ji tan ola bi lir. Ge nel lik le
cid di dar lık 50 yaş üze rin de gö rül mek le bir lik te
da ha er ken de ge li şe bi lir. 
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Yaş lan may la İliş ki li Kal si fik De je ne ras yon: Sos -
yo eko no mik açı dan ge liş miş ül ke ler de en sık gö -
rü len ne den dir. Küs pis le rin füz yon hat la rın da
kal si yum bi ri kin ti le ri ile sey re der. Ka pak de je ne -
ras yo nu ve ste no zu nun ge ne tik po li mor fizm ler ile
de iliş ki li ola bi le ce ği ile ri sü rül mek te dir. Nor mal
ka pak yap rak çık la rın da da 6-7. de kad lar da se nil
de je ne ras yon baş la mak ta dır. Bu grup has ta lar da
ise ate rosk le roz has ta lık pa to fiz yo lo ji si ne kat kı da
bu lun mak ta dır. Aort skle ro zu ve kal si fik ste no zun
her iki si de ge le nek sel risk fak tör le rin den hi per -
tan si yon, si ga ra ve hi per li pi de mi ile iliş ki li bu lun-
 muş tur. Kal si fik ka pak has ta lı ğı olan lar da dar lık
ol ma sa bi le kar di yo vas kü ler ölüm ve mi yo kard
in fark tü sü ris ki art mış tır. Kal si fik de je ne ra tif aort
ste no zun da yaş lan ma et ki le rin den öte pro li fe ra tif
ve inf la ma tu ar de ği şik lik ler, li pit bi ri ki mi, mak ro -
faj ve T len fo sit in fil tras yo nu ve so nuç ola rak ke -
mik olu şu mu na gi diş gös te ril miş tir. Kal si fik aort
ste no zu ile Pa get has ta lı ğı ve son dö nem böb rek
has ta lı ğı da ha sık bir lik te bu lu nur.

Sub val vü ler Aort Dar lı ğı

Kon je ni tal bir has ta lık tır. Aort ka pa ğı nın al tın da
sol ven tri kül çı kış yo lun da fib ro müs kü ler bir
mem bran var dır. Ba zı va ka lar da dis kret mem bran
ye ri ne tü nel şek lin de da ral ma gö rü le bi lir. Aort ko -
ark tas yo nu gi bi baş ka sol ta raf obs trük tif pa to lo ji -
le ri de bir lik te gö rü le bi lir. İle ri sol hi per tro fi
ge liş ti ğin de hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ile ayı rı -
cı ta nı sın da güç lük ya şa na bi lir.

Sup ra val vü ler Aort Dar lı ğı

Na dir gö rü lür. Ai le vi hi per ko les te ro le mi ler de gö -
rü le bi lir. Hi per kal se mi, “el fi n” yüz (cin yü zü), ge -
liş me ge ri li ği, aor ta ve pe ri fe rik ar ter ler de mul tipl
dar lık lar ile bir lik te bu lun ma sı Wil li ams sen dro -
mu ola rak ta nım la nır. 

Fiz yopatolo ji

Ba sınç Yük len me si

Aort dar lı ğı nın tüm form la rın da kar di yak de bi yi
sür dü re bil mek için sol ven tri kül içi sis to lik ba sın -
cı yük se lir, bu na bağ lı ola rak sol ven tri kül du var
ge ri li mi ar tar. Ba sınç yük len me si ve du var stre si
ar tı şı na ce vap ola rak kom pan sa tu ar kon san trik
hi per tro fi ge li şir. Du var stre si nin nor mal leş ti ril -
me si ne yö ne lik ola rak bu ra da ge li şen sü reç Lap -
la ce ka nu nu ile ifa de edi lir:

Du var stre si = (ba sınç x ya rı çap) ÷ (2 x du var
ka lın lı ğı).

Di yas to lik Dis fonk si yon

Sol ven tri kül di yas to lik fonk si yo nu, sol ven tri kül
re lak sas yon özel lik le ri ve sol ven tri kül komp li -

yan sı (ba sınç de ği şi mi ne bağ lı vo lüm de ği şik li ği)
ta ra fın dan be lir le nir. “Af ter lo ad” ar tı şı ve sol ven-
 tri kül hi per tro fi si bir lik te sol ven tri kül komp li yan -
sın da azal ma ya yol açar. Pa sif er ken di yas to lik
do luş aza lır ken sol ven tri kül ön yü kü nün ida me si
sol at ri yal kon trak si yo na ba ğım lı ak tif do lu şun ön
pla na geç me si ile müm kün olur.

Su nu-is tem Den ge siz li ği

Mi yo kar dın ok si jen ih ti ya cı; kalp hı zı, kar di yak
kon trak ti li te ve mi yo kar dın du var ge ri li mi ne
bağlı dır. Aort dar lı ğın da ge li şen sol ven tri kül hi -
per tro fi si, prog re sif ba sınç yük len me si nin oluş-
 tur du ğu du var stre si ni kom pan se et mek te
ye ter siz ka lır. Aort dar lı ğı iler le dik çe du var stre -
si ar tı şı ile mi yo kard ok si jen is te mi ar tı şı pa ra lel
sey ret me ye de vam eder. Di ğer ta raf tan aort dar-
 lı ğın da mi yo kar da ok si jen su nu sun da azal ma ol-
 mak ta dır. Prog re sif sol ven tri kül hi per tro fi si ve
di yas to lik dis fonk si yon bir lik te sol ven tri kül di -
yas tol so nu ba sın cın da ar tı şa yol açar. Bu ar tış,
kü çük in tra mi yo kar di yal ar ter le ri sı kış tı ra rak ko-
 ro ner akım ye de ği ni bo zar ve ko ro ner per füz -
yon da azal ma ya ne den olur. Mi yo kar dın ok si jen
su nu sun da ki azal ma ve ok si jen ih ti ya cın da ar tı -
şın ne den ol du ğu den ge bo zuk lu ğu eg zer siz de
disp ne oluş ma sı na sebebiyet verir.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Aort dar lı ğında semp tom la rın or ta ya çık ma sı ge -
nel lik le dar lı ğın cid di leş ti ği ni gös te rir ve cer ra hi
te da vi açı şın dan de ğer len dir me za ma nı nın gel di -
ği ni dü şün dü rür.

An gi na Pek to ris: Aort dar lı ğın da, sol ven tri kül
di yas to lik ba sın cı nın ar tı şı, mi yo kard per füz yo -
nu nun aza lı şı ve du var stre si nin ar tı şı so nu cun -
da ge li şen mi yo kar di yal su nu-is tem den ge siz li ği,
is ke mi ye ve so nuç ta an gi na ya yol açar. Bu has ta -
lar da ko ro ner ar ter has ta lı ğı da sık tır (% 39 – 80)
ve an gi na dan so rum lu ola bi lir.

Sen kop: Cid di aort dar lı ğın da sol ven tri kül çı kı -
şın da ki sa bit da ral ma ne de niy le sis te mik vas kü ler
di ren cin düş tü ğü du rum lar da kalp de bi si ar tı rı la -
maz. Ani ge li şen hi po tan si yon; pre sen kop, sen kop
hat ta kar di yo vas kü ler kol laps ve ölü me ne den ola-
 bi lir. Sen kop ay rı ca at ri yal ve ven tri kü ler arit mi ler,
anor mal ba ro re sep tör fonk si yo nu ve sol ven tri kül
ba sınç yü kü nün yol aç tı ğı anor mal va zo dep re sör
ce vap ne den le riy le de mey da na ge le bi lir. 

Kalp Ye ter siz li ği: Yor gun luk, efor disp ne si, or top -
ne ve pa rok sis mal nok tür nal disp ne gi bi semp tom-
 lar gö rü le bi lir. Sol ven tri kü lün di yas to lik ya da
sis to lik dis fonk si yo nu na bağ lı ola bi lir.



Manevra/bulgu Valvüler Supravalvüler Subvalvüler HKMP

VE sonrası nabız dolgunluğu Artar Artar Artar Azalır

Valsalva ile sistolik üfürüm Azalır Azalır Azalır Artar

Aort yetersizliği Olağan Nadir Olağan Nadir

S4 Olağan Olağan değil Olağan değil Olağan

Karotis nabzı Normal/anakrotik Eşit değil Normal/anokratik Hızlı sıçrayıcı yükseliş

HKMP: Hipertrofik kardiyomiyopati, VE: Ventriküler ekstrasistol, S4: Dördüncü kalp sesi

Tablo 39-1. Sol Ventrikül Çıkış Yolunu Daraltan Durumlarda Ayırtedici Fizik Bulgu ve Manevralar
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Fi zik Muayene

Ar ter le rin mu aye ne si: Aort dar lı ğı nın ti pik bul gu -
su dü şük amp li tüd lü ve ge cik me li ka ro tis dal ga sı
ile ta nı nan “pul sus par vus et tar du s” dur. Eş lik eden
aort ye ter siz li ği nin bu lun ma sı ve ya yaş lı ki şi ler de
da mar komp li yan sı nın azal ma sı bu bul gu nun oluş-
 ma sı nı en gel ler. Sup ra val vü ler ve ya sub val vü ler
dar lık lar da da bu na bız gö rül mez. Cid di dar lı ğın -
da da ra lan ka pak kan akım hı zı nı sı nır lan dır dı ğı
için na bız ba sın cı nın dü şük ol ma sı ve rö la tif hi po -
tan si yon bek le nir. Fa kat özel lik le yaş lı lar da ar ter
du va rı nın elas tik li ği nin bo zul ma sı ile hi per tan si -
yon ge li şe bi le ce ğin den kan ba sın cı dü ze yi ne gö re
aort dar lı ğı var lı ğı nı yo rum la mak doğ ru ol maz. 

Pal pas yon: Sol ven tri kül hi per tro fi sin de apeks im-
 pul su nor mal ye rin de, kuv vet li ve ke sin ti siz dir. Sis-
 to lik fonk si yon bo zuk lu ğu ge liş ti ğin de api kal
im puls yer de ğiş ti rir. Sol ven tri kül komp li yan sı nın
azal ma sı pal pabl “a dal ga sı ” ya da S4’e ne den ola -
rak çift api kal im puls olu şa bi lir. Sağ ikin ci in ter -
kos tal ara lık ta sis to lik “t ri l” pal pe edi le bi lir. 

Os kül tas yon: Aort dar lı ğı nın ti pik üfü rü mü ster-
 nu mun sağ üst ke na rın da du yu lan ve boy na doğ -
ru ya yı lan sis to lik ejek si yon üfü rü mü dür. Dar lık
de re ce si art tık ça üfü rüm sü re si uzar. Üfü rü mün
şid de ti aort ste no zu nun de re ce si ni yan sıt maz. Mo -
bil bi küs pid ka pak var lı ğın da üfü rüm aort açıl ma
se si ile baş lar. S1 ge nel lik le nor mal dir. Aort dar lı -
ğı nın cid di ye ti art tık ça S2’nin aor tik kom po nen ti
za yıf lar, hat ta so nun da si li nir, S2 yu mu şak ve tek
kom po nent li ha le ge lir. Cid di aort dar lı ğın da sol
ven tri kül ejek si yon za ma nı nın uza ma sı so nu cun -
da S2’de pa ra doks çift leş me gö rü lür. sol ven tri kül
komp li yan sın da ki azal ma do la yı sıy la S4 sık lık la
du yu lur. S3 du yul ma sı sol ven tri kül fonk si yon bo -
zuk lu ğu na işa ret eder. Sol ven tri kül obs trük si yo -
nu nun ye ri ve ti pi nin be lir len me si ne ba zı bul gu lar
ve fi zik mu aye ne sı ra sın da uy gu la nan ba zı ma nev -
ra lar yar dım cı ola bi lir (Tab lo 39-1).

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ram
İzo le cid di aort dar lı ğın da ge nel lik le QRS dal ga sı -
nın vol ta jın da ar tış, sol ven tri kül hi per tro fi si, ST ve

T dal ga de ği şik lik le ri gö rü lür. EKG bul gu la rı aort
dar lı ğı için ye te rin ce du yar lı ve öz gün de ğil dir.

Teleröntgenografi

Ta ma men nor mal ola bi lir, sol ven tri kül hi per tro fi -
si ne bağ lı ola rak sol kalp sı nı rı yu var lak la şa bi lir.
Asen dan aor ta da post ste no tik di la tas yon gö rü le bi -
lir. Aort ka pa ğı kal si fik ol du ğun da yan gra fi de gö -
rün tü le ne bi lir.

Eko kar di yog ra fi

Trans to ra sik Eko kar di yog ra fi: Aort dar lı ğı ta nı -
sı, et yo lo ji si ve lo kas yo nu nun be lir len me si, cid di -
yet de re ce si nin ta yi ni ba kı mın dan ter cih edi len
la bo ra tu ar yön te mi dir. Ek ola rak sol ven tri kül
du var ka lın lı ğı, sol ven tri kül bo yut la rı ve fonk si -
yon la rı ta yin edi le bi lir. Ta nı ya va rıl dık tan son ra
has ta dü zen li ara lık lar ile kli nik ola rak iz le nir ken
has ta lık de re ce si ne gö re be lir le nen sık lık ile eko -
kar di yog ra fi ta ki bi de ya pıl ma lı dır. Cid di aort
dar lı ğı için en azın dan yıl lık, or ta aort dar lı ğı için
2 yıl da bir ve ha fif aort dar lı ğı için 3-5 yıl da bir
eko kar di yog ra fik de ğer len dir me ge re kir. Ye ni
semp tom ve ya be lir ti ge liş me si du ru mun da in ce -
le me he men tek rar lan ma lı dır.

Pa ras ter nal uzun ek sen in ce le me de, iki bo yut -
lu ve M-mo de eko ile aort kö kü, sol ve non-ko ro -
ner küs pis ler, prok si mal aort ge niş li ği, sol
ven tri kül du var ka lın lık la rı ve sol ven tri kül çap -
la rı, ejek si yon frak si yo nu, sol at ri yum ça pı de ğer-
 len di ri lir (Şe kil 39-1). 

Nor mal 3 küs pis li bir ka pak ta ko ap tas yon çiz -
gi si mer kez de dir, bi küs pid aort var sa ka pa nış çiz -
gi si eg zan trik ola bi lir. Kon je ni tal ve ro ma tiz mal
aort dar lı ğın da küs pis ler de sis to lik kub be leş me
“do ming” gö rü le bi lir. De vam lı lık denk le mi ile ka -
pak ala nı he sap lan ma sın da ge re ken sol ven tri kül
çı kış yo lu ça pı bu po zis yon da öl çü lür. Su ba or tik
ve sup ra val vü ler aort dar lı ğı bu po zis yon da gö -
rün tü le ne bi lir. 

Pa ras ter nal kı sa ek sen gö rün tü le me de ko mis -
sür ler ve küs pis le rin sa yı sı, ka pak ori fi si nin şek li
ve açık lık de re ce si be lir le nir. Üç küs pis li ka pak
üç gen şek lin de açı lır ken elips ve ya ba lık ağ zı bi -
çi min de de nen açık lık bi küs pid ka pak ile uyum-



Aort darlığı Derecesi Aort kapak alanı Maksimum jet hızı Transaortik “mean” gradient

Hafif > 1.5 cm2 < 3. 0 m/saniye < 25 mmHg

Orta 1.0 – 1.5 cm2 3 – 4 m/saniye 25 – 39 mmHg

Ciddi < 1.0 cm2 > 4 m/saniye > 39 mmHg

Tablo 39-2. Aort Darlığının Ciddiyetinin Derecelendirilmesi
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 lu dur (Şe kil 39-2). Tek küs pis li (uni cus pid) ka pak
ise ka pa ğın ça pı de ğil ya rı ça pı gi bi yer le şen elip-
 tik bir açık lık gös te rir.

Api kal beş boş luk gö rün tü le me sin de de vam -
lı (“con ti nu ou s”) Dopp ler ile aort ka pak akı mı,
“pul sed-wa ve ” Dopp ler ile sol ven tri kül çı kış yo lu
akı mı kay de di lir ve de vam lı lık denk le mi ile aort
ka pak ala nı he sap lan ma sın da bu ka yıt lar kul la -
nı lır. Ay rı ca aort-sol ven tri kül ara sı or ta la ma ve
pik ba sınç gradient le ri he sap la nır (Şe kil 39-3). Bu
ve ri ler yar dı mıy la aort dar lı ğı cid di yet de re ce si
ta yin edi lir (Tab lo 39-2).

He mo di na mik He sap la ma lar

Dopp ler eko kar di yog ra fi trans val vü ler ba sınç
gradienti ve aort ka pak ala nı nın he sap lan ma sı
için stan dart yön tem dir.

Mo di fi ye Ber no ul li denk le mi (P=4V2)), pik ens -
tan ta ne (“pe ak ins tan ta ne ou s”) gra di ent ve or ta la -
ma (“me an”) gra di ent he sap la ma sı için kul la nı lır
(P: ba sınç, V: pik ve lo si te, zir ve hız). Aort ka pa ğı -
nın pik ve lo si te si, sol ven tri kül apek si, sağ ster nal
ke nar ve sup ras ter nal çen tik böl ge sin den el de edi -
le bi lir. Öl çü len en yük sek hız, pik ve or ta la ma gra-
dient he sa bı için kul la nı lır (Şe kil 39-3).

De vam lı lık denk le mi, aort ka pak ala nı nın he -
sap lan ma sın da kul la nı lır. De vam lı lık pren si bi ne
gö re, ka pa lı bir sis tem de sı kış tı rı la ma yan bir sı vı -
nın akı mı sa bit tir. Bir da mar da ki akım, ke sit yü -
zey ala nı ile akım hı zı nın çar pı mı na eşit tir ve bu
te mel bil gi ler şöy le for mü le edi li le bi lir: 

A1 x V1 = A2 x V2.
Alan = π R2 =  π D2 / 4  = 0.785 D2 for mü lüy le he -

sap la nır (R= ya rı çap, D= çap).

Aort ka pa ğı için de vam lı lık denk le mi şu şe -
kil de ku ru lur:

Ala na ort ka pak = (Çapsol ven tri kü lOT)2 X 0.785 x VTI sol ven-

 tri kü lOT/ VTIa ort ka pak

Denk lem de VTI (ve lo city-ti me in teg ral) hız- za -
man in teg ra li ni tem sil et mek te dir. 

Bu denk lem sa de ce aort dar lı ğı val vü ler dü zey -
de ise uy gu la nır. Sub val vü ler ve val vü ler se ri dar lık-
 lar var sa kul la nı la maz. At ri yal fib ri las yon var sa 10
ar dı şık atım öl çül me li ve or ta la ma lar alın ma lı dır. 

Aort ka pak pro te zi var sa stan dart de vam lı lık
denk le mi kul la nı la maz, ye ri ne hız ora nı ve ya bo -
yut suz in deks kul la nı la rak pro tez ste no zu nun
de re ce si ta yin edi lir. sol ven tri kül çıkış yolu pik
hı zı, aort ka pa ğı üze rin den el de edi len pik hı za
bö lü nür. Cid di de re ce de ste noz da bo yut suz in-
 deks 0.25’den kü çük bu lu nur.

Tran sö zo fageal Eko kar di yog ra fi (TE E): Aort ka-
 pa ğı nın ori fis ala nı pla ni met rik ola rak he sap la -
na bi lir. Ka pak ile ri de re ce de kal si fik ise bu
he sap la ma müm kün ol ma ya bi lir. Bi küs pid aort
ka pa ğın da ori fi sin pla nar de ğil ko ni şek lin de ol -
du ğu du rum lar da da he sap lan ma sı ge re ken en
kü çük alan dik kat le aran ma lı dır. Aort ka pa ğı nın
ya pı sı nın iyi bir şe kil de gö rün tü len me si, küs pis
sa yı sı nın be lir len me si, su ba or tik mem bran ve hi -
per tro fik kar di yo mi yo pa ti ay rı mı nın ya pıl ma sı
için de TE E ya rar lı olur (Şe kil 39-4).

Do bu ta mine Eko kar di yog ra fi: Sol ven tri kül sis-
 to lik dis fonk si yo nu ge liş ti ğin de cid di aort dar lı ğı
bu lun ma sı na rağ men tran sa or tik gra di ent dü şük
ola bi lir (dü şük akım lı/dü şük gra dient li aort ste -
no zu). Bu du rum da do bu ta mine stres eko kar di -

Şekil 39-1. Aort darlığında M-mod ekokardiyografi. Aort
kapak açıklığı daralmıştır. Şekil 39-2. Biküspid aort kapağı, iki boyutlu ekokardiyo-

grafi.
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yog ra fi ile “kon trak til re zer v” araş tı rı la rak aort
ka pak rep las ma nın dan ya rar gö re bi le cek has ta lar
ayır de di le bil mek te dir. 

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Ön ce le ri aort dar lı ğı nın de re ce len di ril me sin de al -
tın stan dart ola rak ka bul edil me si ne rağ men gü nü -
müz de eko-Dopp ler ça lış ma sı ye ter li ve kli nik
bul gu lar ile çe liş ki li de ğil se ka te te ri zas yon kon trin -
di ke dir (ACC/AHA sı nıf II I). Ya şı 50’nin üs tün de
olan has ta lar da, an gi na sı olan lar da, ko ro ner has ta -
lı ğı risk fak tör le ri faz la olan lar da ka pak ope ras yo -
nun dan ön ce ko ro ner an ji yog ra fi ya pıl ma lı dır
(ACC/AHA Sı nıf I in di kas yon). Kli nik ve eko kar -
di yog ra fik ve ri ler çe liş ki li ol du ğun da aort dar lı ğı -
nın cid di ye ti ni da ha doğ ru be lir le mek ama cıyla
ka te te ri zas yon ile he mo di na mik ve ri el de edil me si
ge re kir (ACC/AHA Sı nıf I in di kas yon). Ka te te ri -
zas yon ve eko kar di yog ra fi yön tem le ri ile öl çü len
bul gu lar ara sın da fark lı lık la ra sık rast la nır. Bu ne-
 den le han gi yön tem le ne yin öl çül dü ğü nü an la mak
çok önem li dir. Ka te te ri zas yon da öl çü len or ta la ma
gradient ile eko kar di yog ra fi de öl çü len or ta la ma
gradient bir bi ri ne eş de ğer dir. Fa kat uz man ki şi ler
ta ra fın dan ve eş za man lı öl çüm ya pıl ma sı şart tır.
Ka te te ri zas yon da öl çü len pik gradient ise eko kar -
di yog ra fi de öl çü len den dü şük tür. Çün kü ka te te ri -
zas yon da “pe ak to pe ak gra di en t”, eko kar di yog ra fi de
ise “pe ak ins tan ta ne ous gra di ent” öl çü lür.

En ke sin tran sa or tik ka pak gradienti ta yi ni ay -
rı iki ka te ter le ve ya çift lu men li “pig ta il” (do muz
kuy ru ğu) ka te te ri ile ya pı la bi lir. Bi rin ci yön tem de
iki fe mo ral ar te rin de ka nü le edil me si ge re kir.
Baş ka bir ka bul gö ren yön tem “pull bac k” (ka te te -
rin sol ven tri kül den aor ta ya çe kil me si sı ra sın da
ba sınç kay dı alın ma sı) yön te mi dir. Bu du rum da
ba sınç lar eş za man lı ola rak alın ma mış olur, sa de -
ce “pe ak to pea k” gradient öl çü lür. 

Cid di aort dar lı ğın da ka te te ri zas yon ya pı lır -
ken dü şük os mo la ri te li ve no ni yo nik kon trast
ajan la rın kul la nıl ma sı ge re kir. Bu ajan lar da ha az

pe ri fe rik va zo di la tas yon, bra di kar di, ge çi ci mi yo -
kard dis fonk si yo nu ve os mo tik di üre ze ne den ol -
duk la rın dan hi po tan si yon ris ki dü şük tür. 

Ka te te ri zas yon yön te mi ile aort ka pak ala nı
(AVA) he sap lan ma sın da Gor lin for mü lü kul la -
nılır:

AVA (cm2) = Atım hac mi x 1000/ (44.3 x SEP x
Kalp hı zı x √MVG)

[SEP: Sis to lik ejek si yon pe ri yo du, aort ka pa ğı nın açı -
lı şın dan ka pa nı şı na  ka dar ge çen sü re (sa ni ye), MVG:
or ta la ma “me an” val vu ler gradient.]

Gor lin for mü lü, as lın da mit ral ka pak dar lı ğın -
da ta nım lan mış olup akıma ba ğım lı dır. Kalb de bi -
si dü şük ve ba sınç gradienti az olan has ta lar da
yan lış ola rak çok dü şük ka pak ala nı ve re bi lir. Bu
du rum da do bu ta mine in füz yo nu ya pa rak he sap -
la ma nın tek rar lan ma sı uy gun olur. Gor lin for mü -
lü, aort ka pa ğı nın ana to mik ala nı nı yan sı tır ken,
Dopp ler yön te min de kul la nı lan de vam lı lık denk -
le mi yön te mi ile fiz yo lo jik alan (ve na con trac ta) öl -
çül mek te dir ve bu ne den le Dopp ler yön te min de
alan Gor lin for mü lün den da ha kü çük bu lu nur.

Ayı rı cı Ta nı

Val vü ler aort dar lı ğı nın sub val vü ler ve sup ra val -
vü ler aort dar lı ğı ve hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti
ile ayı rı cı ta nı sı ge re kir. Bu ko nu da ba zı fi zik bul gu-
 lar ve ma nev ra lar yar dım cı ola bi lir (Tab lo 39-1).
Aort dar lı ğı nın sis to lik üfü rü mü do la yı sıy la ayı rı -
cı ta nı sı ge re ke bi len du rum lar ara sın da sis te mik hi -
per tan si yon, mit ral ye ter siz li ği, bo yun da mar
dar lık la rı ve pul mo ner ste noz sa yı la bi lir. Ay rı ca se-
 be bi bi lin me yen kalp ye ter siz li ği va ka la rın da dü -
şük de bi ne de niy le üfü rüm çok ha fif le miş ola bi lir
ve ya du yul ma ya bi lir. Bu va ka lar da aort dar lı ğı da
ak la gel me li dir. 

Komp li kas yon lar

İn fek tif en do kar dit va ka la rın % 2–10’un da gö rü -
le bi lir (Şe kil 39-5). Genç ve aort dar lı ğı ile ri de re -

Şekil 39-3. Aort darlığında Doppler ekokardiyografide trans-
aortik gradientin hesaplanması.

Şekil 39-4. Biküspid aort kapağı olan bir hastada çıkan aor-
tada genişleme ve vejetasyon. Transözofageal ekokardi-
yografi görüntüsü.
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ce de ol ma yan has ta lar da gö rül me ris ki da ha yük-
 sek tir.

Kalp ye ter siz li ği, aort dar lı ğı nın ka çı nıl maz so -
nuç la rın dan bi ri dir. Has ta lı ğın geç dö nem le rin de
or ta ya çı kar ve prog no zun cid di ol du ğu nu gös te -
rir. Sis te mik em bo lizm aort yap rak çık la rın dan
kay nak la nan kal si yum ve fib rin içe ren par ça cık la -
rın em bo li zas yo nu  ile mey da na ge lir. Se reb ral, ko-
 ro ner, re ti nal, re nal ar ter ler de ok lüz yon la ra ne den
ola bi lir. At ri yo ven tri kü ler 1. ve 2. de re ce blok lar,
in tra ven tri kü ler blok lar, da ha na dir ola rak tam
blok ge li şe bi lir. He mo li tik ane mi cid di kal si fik
aort dar lı ğın da erit ro sit le rin me ka nik tah ri ba tı na
bağ lı ola rak ge li şe bi lir. Ani ölüm ris ki özel lik le
semp to ma tik has ta lar da art mış tır. 

Te da vi

Me di kal Te da vi

Cid di aort dar lı ğın da et ki li bir far ma ko lo jik te da vi
mev cut de ğil dir ve asıl te da vi ka pa ğın cer ra hi ola -
rak de ğiş ti ril me si dir. Semp tom lar baş la dı ğın da me -
di kal te da vi ile ye ti nil me si du ru mun da ya şam
bek len ti si cer ra hi te da vi ye gö re çok aza lır. Kalp ye -
ter siz li ği eş lik edi yor sa pul mo ner kon jes yo nun azal -
tıl ma sı ama cıy la di üre tik ler kul la nı lır. Bu du rum da
hi po tan si yon ve hi po vo le mi den ka çı nıl ma sı çok
önem li dir. An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim in hi bi -
tör le ri di ğer kalp ye ter siz li ği va ka la rın da ha ya tı
uza tır ken cid di aort dar lı ğın da kon trin di ke dir.
Semp tom la rın kon tro lün de ve at ri yal fib ri las yon
var sa hız kon tro lü ama cıy la di gok sin kul la nı la bi lir.
Ko ro ner ar ter has ta lı ğı eş lik edi yor sa nit rat ku la nı -
mın da çok dik kat li ol ma lı ve se reb ral hi po per füz -
yon ve sen ko pa yol açı la bi le ce ği dik ka te alın ma lı dır.

An ti bi yo tik Pro fi lak si si: Gün cel kı la vuz la ra gö re
sa de ce pro tez ka pa ğı olan ve ya da ha ön ce en do -
kar dit ge çir miş olan ki şi ler de den tal gi ri şim ler den
ön ce an ti bi yo tik pro fi lak si si in di ke dir.

Asemp to ma tik Has ta lar da Me di kal Te da vi: Te-
 da vi ko ro ner has ta lı ğı nın pri mer ko ru ma sı, sinüs

rit mi nin de vam et ti ril me si ve kan ba sın cı kon tro -
lü nü he def le me li dir.

Hi per li pi de mi Te da vi si: Bu ko nu da ki ça lış ma
sonuç la rı çe liş ki li dir. Ret ros pek tif ça lış ma lar da
sta tin te da vi si nin kı la vuz la ra gö re uy gu lan dı ğı
hi per li pide mik has ta lar da aort dar lı ğı prog res yo -
nu nu ya vaş lat mak ta or ta de re ce de et ki li ol du ğu
gö rül mek te dir. Cid di kal si fik aort dar lı ğı has ta la -
rın da ya pı lan kon trol lü ran do mi ze bir ça lış ma da
2 yıl lık sü re de ator vas ta tin te da vi si ile aort dar lı -
ğı prog res yo nu üze ri ne an lam lı bir et ki sap tan -
ma mış tır. Ha len sta tin ler spe si fik ola rak aort
dar lı ğı te da vi si ne yö ne lik ola rak öne ril me mek le
bir lik te hi per li pi de mik has ta lar da LDL’ nin ag re -
sif ola rak dü şü rül me si için kul la nıl ma sı uy gun
gö rül mek te dir.

Per kü tan Gi ri şim sel Te da vi Yön tem le ri

Per kü tan Aor tik Ba lon Val vü lop las ti: Pe di yat rik
kon je ni tal non kal si fik aort dar lı ğın da gü ven li ve
et ki li bir te da vi yön te mi ola rak cer ra hi den üs tün -
dür. 10 yıl için de ço cuk la rın ya rı sın dan faz la sın -
da re di la tas yon ge re kir. Aort ye ter siz li ği bi li nen
bir komp li kas yo nu dur, fa kat or ta-cid di ye ter siz -
lik ge li şen has ta sa yı sı faz la de ğil dir. Eriş kin ler de
et ki li ve gü ven li bir uzun dö nem te da vi si de ğil dir.
6 ay için de has ta la rın ya rı sın dan ço ğun da res te -
noz ge li şir. Ya şam sü re si ni uza tan bir yön tem de -
ğil dir. Sa de ce aort ka pak rep las ma nı na gi den
has ta lar da ara dö nem de za man ka zan mak üze re
ve semp tom la rın pal ya tif te da vi si için kul la nı la bi -
lir (ACC/AHA Sı nıf IIb in di kas yon).

Per kü tan Aort Ka pak Rep las ma nı (Trans ka te ter
aor tik valv imp lan tas yo nu: TA VI): Son yıl lar da
ge liş ti ri len bu ye ni yön tem ile na tiv aort ka pa ğı -
na stent len miş bir bi yop ro tez per kü tan ola rak ar-
 te ri yel yol dan (Şekil 39-6) ve ya gö ğüs du va rın dan
kü çük bir in siz yon ile tran sa pi kal ola rak (Şekil 39-
7) yer leş ti ril mek te dir. Bu yön tem çok de ne yim li
ve mul ti di sip li ner bir ta kım (gi ri şim sel kar di yo -
log, kar di yo vas kü ler cer rahi, kar di yak ane s te zi -
yo log, gö rün tü le me uz ma nı kar di yo log ve ya
rad yo log) ta ra fın dan ger çek leş ti ril mek te dir. İş -
lem sı ra sın da na tiv ka pak ön ce bir ba lon ile di la -
te edil mek te ve hız lı “pa cing” ya pı la rak ka za nı lan
za man için de stent li ka pak yer leş ti ril mek te dir. Bu
yön tem kon van si yo nel aort ka pak rep las ma nı
için du ru mu uy gun ol ma yan ile ri yaş ta ki ve çok -
lu sis tem has ta lı ğı olan se çil miş has ta la ra uy gu -
lan mak ta dır. Pa ra val vü ler ka çak iş le min sık
gö rü len bir komp li kas yo nu dur. Yön te min so nuç -
la rı yük sek mor bi di te gös ter di ği için bu se çil miş
has ta lar dı şın da ge nel has ta gru bu na kul la nıl ma
aşa ma sın da de ğil dir. Kli nik ça lış ma lar ha len de -
vam et mek te dir.

Şekil 39-5. Aort kapak endokarditi, aort kapağında büyük
boyutlu vejetasyon.



İndikasyon 
Sınıfı Tanımlama

Sınıf I • Semptomatik ciddi aort darlığı
• Koroner by-pass veya başka nedenle kardiyak operasyon gereken ciddi aort darlığı
• Ciddi aort darlığı olan hastalarda sol ventrikül sistolik disfonksiyonu (EF < % 50) gelişmesi 

Sınıf IIa • Koroner by-pass veya başka nedenle kardiyak operasyon gereken orta derecede aort darlığı

Sınıf IIb • Asemptomatik ciddi aort darlığında egzersize anormal cevap (hipotansiyon veya semptom) olması
durumunda aort kapak replasmanı düşünülebilir.

• Asemptomatik ciddi aort darlığı olan hastada hızlı progresyon ihtimali yüksekse (yaş, kalsifikasyon,
koroner arter hastalığı) veya semptomlar başladığında operasyon gecikebilecekse aort kapak
replasmanı düşünülebilir.

• Koroner by-pass gereken ve hafif aort darlığı bulunan hastalarda hızlı progresyonu düşündüren 
orta–ciddi kalsifikasyon varsa aort kapak replasmanı düşünülebilir.

• Asemptomatik ileri derecede ciddi aort darlığında (AVA <0.6 cm2, ortalama gradient > 60 mmHg,
jet hız > 5.0 m/sn) beklenen operasyon mortalitesi % 1 veya altında ise operasyon düşünülebilir.

Sınıf III • Asemptomatik ciddi aort darlığında yukarıda bulunan özel durumlar yoksa ani ölümün önlenmesi
amacıyla aort kapak replasmanı yapılması yararlı değildir.

Tablo 39-3. Aort Darlığında Aort Kapak Replasmanı İndikasyonları (ACC/AHA Kılavuzu)
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Cerrahi Tedavi

Se çi le cek te da vi yön te mi aort ka pak rep las ma nı dır.
Aort ka pa ğı deb rid ma nı şek lin de ki ta mir ope ras -
yon la rı na ter cih edil mek te dir. Ta mir ope ras yon la -
rın da er ken pos to pe ra tif fib ro z ve ret rak si yon lar
iler le yi ci aort ye ter siz li ği ne ne den ol mak ta dır.

Aort ka pak rep las ma nı nın ana in di kas yon la rı;
cid di aort dar lı ğın da semp tom la rın or ta ya çık ma sı
ve ya has ta nın baş ka bir kar di yak cer ra hi ge çi ri le -
cek ol ma sı ya da cid di aort dar lı ğı nın sol ven tri kül
dis fonk si yo nu na yol aç ma sı dır (Tab lo 39-3).

Aort ka pak rep las ma nı, mul tipl ko mor bi di te -
le ri bu lun ma mak kay dıy la ile ri yaş ta ki has ta lar da
bi le müm kün olan, ya şam ka li te si nin art tı ran ve
ya şa mı uza bi len bir te da vi yön te mi dir. Cer ra hi ba -
şa rı ve mor ta li te oran la rı has ta ya şı ve ko ro ner ar -
ter has ta lı ğı da hil di ğer has ta lık la rın var lı ğı na gö re
de ği şe bi lir. Cer ra hi se çe nek ler me ka nik ka pak pro-
 tez le ri, bi yo lo jik pro tez ler ve pul mo ner ka pak
otog ref ti ve ho mog reft ler ola rak özet le ne bi lir.
Me ka nik Ka pak lar: En sık kul la nı lan lar St. Ju de,
Med tro nic-Hall ve Car bo Me dics pro tez le ri dir. Ka -
pak trom bo zu ve trom bo em bo li ris ki ni azalt mak

üze re ya şam bo yu an ti ko agü lan te da vi uy gu lan -
ma sı ge rek li dir. Dik kat le uy gu la nan uzun sü re li
an ti ko agü las yon ve en do kar dit pro fi lak si si sa ye sin -
de bu ka pak lar yıl lar ca nor mal fonk si yon la rı nı sür -
dü re bi lir ler. 

Bi yop ro tez ler: Do muz he te rog reft le ri ve sı ğır pe ri -
kard pro tez le ri ni içe rir. Bu ka pak lar sık lık la 60 yaş
üs tü has ta lar da genç has ta la ra gö re ya pı sal ha ra -
bi yet ve de je ne ras yon hı zı da ha az ola ca ğı için ter-
 cih edi lir. Bu pro tez le rin trom bo em bo lizm ris ki
dü şük ol du ğun dan uzun sü re li an ti ko agü las yon
ge rek li de ğil dir. Di kiş hal ka sı ve pro tez ayak la rın -
dan do la yı tüm pro tez ler de bir mik tar ba sınç gra-
dienti nor mal fonk si yo na rağ men bu lu nur. Bu
gradienti en aza in dir mek ama cıy la müm kün olan
en bü yük bo yut ta ka pak imp lan te edil me li dir.

Pul mo ner Ka pak Otog ref ti (Ross Pro se dü rü) ve Ho-
 mog reft ler:Ross pro se dü rü, pul mo ner ka pak ve ana
pul mo ner ar te rin çı ka rı la rak aor tik po zisyo na ko ro -
ner ar ter ler re-imp lan te edi le rek yer leş ti ril me si op-
e ras yo nu dur. Pul mo ner po zis yo na bir pul moner
ho mog reft yer leş ti ri lir. Bu ope ras yon ço cuk lar da ve
bü yü mek te olan er gen ler de ter cih edi lir. Otog reft

Şekil 39-6. Perkütan aort kapak replasmanı. a. Aort kapağından retrograde geçiş, b. Perkütan kapağın serbestleştirilmesi,
c. Perkütan kapağın açılması, d. Kapağın son durumu (web)
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has ta ile bir lik te bü yü me ye de vam eder, he mo di na -
mik pro fi li iyi dir ve an ti ko agü las yon ya pıl ma sı nı
ge rek tir mez. Bu pro se dür tek nik ola rak güç ve
uzun dur. Tek ka pak prob le mi ni iler le yen dö nem de
iki ka pak prob le mi ne dö nüş tü ren bir ope ras yon dur.
Pul mo ner ho mog reft prob lem le ri sık tır ve iler le yen
dö nem de ye ni ope ras yon lar ge re kir.

Aor tik ho mog reft ler genç has ta lar da ve özel lik -
le an ti ko agü lan kul lan mak tan ka çı nan lar da kul la -
nıl mış tır. Ne ya zık ki gün cel ve ri ler bu ka pak la rın
bi yop ro tez le re gö re an lam lı bir da ya nık lı lık üs tün -
lü ğü nü gös ter me mek te dir. Bu ne den le pi yo je nik
komp li kas yon la rı olan en do kar dit du rum la rın da
ve sol ven tri kül çı kış yo lu nun kü çük ol du ğu ba zı
va ka lar dı şın da kul la nı mı sınırlıdır.

Aort Dar lı ğın da Özel Du rum lar

Asemp to ma tik Cid di Aort Dar lı ğı
Asemp to ma tik aort dar lı ğın da mor ta li te ve mor-
 bi di te oran la rı ge nel ola rak dü şük ol mak la bir lik -
te has ta la rın bir kıs mın da has ta lık hız la
prog res yon gös te re bi lir ve ya ani ölüm ola bi lir. Bu
has ta lar doğ ru ta nın dık la rı tak dir de aort ka pak
rep las ma nın dan ya rar gö re bi lir ler. Aort dar lı ğı na
bağ lı ola rak sol ven tri kül dis fonk si yo nu ge li şen,
eg zer siz de hi po tan si yon olu şan, pul mo ner hi per -
tan si yo nu or ta ya çı kan, aort ka pa ğın da ile ri kal si-
 fi kas yon bu lu nan ve gradient ar tı şı hız lı olan
has ta lar bu grup ta de ğer len di ril me li dir.

Dü şük Ejek si yon Frak si yo nu ve Aort Dar lı ğı

Aort dar lı ğın da sol ven tri kül dis fonk si yo nu sol
ven tri kül ba sınç yük len me si nin ar dın dan ge li şe bi -
le ce ği gi bi pri mer kon trak til dis fonk si yo na da bağ -
lı ola bi lir. İlk grup ta ki has ta lar da aort ka pak
rep las ma nın dan son ra sol ven tri kül fonk si yo nun da
dü zel me bek le nir ken, pri mer kon trak til dis fonk si -
yo nu olan has ta lar aort ka pak rep las ma nın dan is-
 ti fa de et mez ler. Bu has ta la rı üç ma jör grup ta
de ğer len dir mek müm kün dür:

Yük sek trans val vü ler gradienti olan has ta lar: Cer ra hi
te da vi or ta la ma gradientin 39 mmHg'nın üze rin -

de ol du ğu has ta lar da sol ven tri kül fonk si yon la -
rın da dü zel me sağ la ya bi lir.

Dü şük trans val vü ler gradienti olan has ta lar: Ana to mik
ola rak ger çek aort dar lı ğı olan (aort ka pak ala nı <1
cm2) ve trans val vü ler gradienti dü şük (<30 mmHg)
bu lu nan has ta la rın cer ra hi te da vi si ya pıl maz sa
prog noz la rı kö tü dür. Ope ras yon mor ta li te si de
yük sek olan bu has ta lar dan kon trak til re zer vi faz la
olan lar da sür vi iyi leş me si bek le nir. Bu has ta lar da
do bu ta mine in füz yo nu son ra sın da gradientin %
20’den faz la ar ta bil me si kon trak til re zer vi nin iyi ol -
du ğu nu gös te rir.

Aor tik psö dos te noz: Pri mer kon trak til dis fonk si yo nu
ve ha fif aort dar lı ğı olan has ta lar da ka pak ala nı ya -
nıl tı cı ola rak dü şük he sap la na bi lir. Bu du rum esas
ola rak dü şük de bi ye bağ lı ola rak ka pak açı lı mı nın
azal ma sı na bağ lı dır. Dü şük gradient li ve dü şük EF’ -
li has ta la rın, cid di aort dar lı ğı has ta lar dan ayır de -
dil me si do bu ta mine ve ya nit rop rus side in füz yo nu
ile müm kün ola bi lir. Psö dos te noz da do bu ta mine ile
gradient art maz ken ka pak ala nı 0.3 cm2’den da ha
faz la ar tar. Nit rop rus sid fark lı bir me ka niz ma ile ay -
rı ma yar dım cı olur. Sis te mik vas kü ler di ren ci dü -
şür dü ğü için cid di aort dar lı ğın da gradient ar tar,
kalp de bi si ar ta maz. Psö do-ste noz da ise ka pak re -
zis tan sı dü şük ol du ğu için gradient art maz ve kalp
de bi si ar tar.

Do ğal Se yir ve Prognoz

Asemp to ma tik Has ta lar

Aort dar lı ğın da uzun sü ren semp tom suz bir la tent
faz gö rü lür. Obs trük si yon ar tar ken mi yo kard yük-
 len me si de pa ra lel ola rak de vam eder. Bu dö nem -
de ya şam bek len ti si nor ma le ya kın dır. Kri tik dar lık
ol ma sı na rağ men semp tom suz has ta lar da yıl lık ani
kar di yak ölüm ris ki % 2’den az dır. La tent pe ri yo -
dun sü re si ki şi den ki şi ye farklılık gös ter mek le bir-
 lik te or ta la ma aor tik gra dient yıl da 7 mm Hg
ar tar ken ka pak ala nın da 0.1 cm2 azal ma bek le nir.
Has ta la rın semp tom ge liş me si ba kı mın dan kli nik
ola rak ve lez yon prog res yo nu nun ta ki bi ba kı mın -

Şekil 39-7. Transapikal yolla perkütan aort kapak replasmanı (web).



Küspis patolojileri Aort kökü veya assendan aorta patolojileri

Travmatik rüptür Akut aort disseksiyonu
Akut infektif endokardit Protez kapakta ayrışma
Akut prostetik kapak disfonksiyonu Protez kapakta perivalvüler kaçak
Aort balon valvüloplastisi

Tablo 39-5. Akut Aort Yetersizliğine Yol Açan Nedenler
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dan Dopp ler eko kar di yog ra fi ile iz len me si ge re ken
bir dö nem dir. Ka pa ğın gi de rek da ral ma sı na bağ lı
ola rak Dopp ler eko kar di yog ra fi de ka pak akım hı -
zı nın 4 m/sa ni ye yi geç me si ni ta ki ben iki yıl için de
semp tom la rın ge liş me si ve cer ra hi gi ri şim ih ti ya cı -
nın doğ ma sı ih ti ma li çok yük se lir.

Semp to ma tik Has ta lar

Aort dar lı ğı nda semp tom lar or ta ya çık tık tan son ra
ya şam bek len ti si be lir gin ola rak aza lır. An gi na sı
olan has ta lar da ge nel lik le ya şam bek len ti si 5 yıl,
sen kop semp to mu olan lar da 3 yıl dır. Kalp ye ter -
siz li ği gelişen has ta lar da or ta la ma ya şam sü re si 2
yıl dan da ha az dır. Semp to ma tik cid di aort dar lığın -
da sol ven tri kül hi per tro fi si, is ke mi ve sol ven tri kül
fonk si yon bo zuk lu ğu na bağ lı hi po tan si yon ve ya
arit mi ile iliş ki li ola rak ani ölüm ris ki ar tar.

AAoorrtt  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii

Aort ye ter siz li ği ka pak yap rak çık la rı nın pri mer
has ta lı ğı, aort kö kü ya da as sen dan aor ta nın pa to -
lo jik du rum la rı na bağ lı ola rak mey da na ge le bi lir.
Akut ve kro nik form la rı; et yo lo ji, kli nik tab lo, do -
ğal se yir ve te da vi yak la şım la rı ba kı mın dan fark-
 lı lık lar gös te rir.

Et yo lo ji

Kro nik Aort Ye ter siz li ği

Küs pis le re ve ya prok si mal aor ta ya ait bir di zi ne -
den aort ye ter siz li ği ne yol aça bi lir (Tab lo 39-4).
Aort yap rak çık la rın da ki pa to lo ji, küs pis le rin ye ter-

 siz kar şı laş ma sı na (ko ap tas yon), per fo ras yo nu na
ve ya pro lap su su na ne den ola rak aort ye ter siz li ği -
ne yol aça bi lir. Ay rı ca su ba or tik ste noz ve pe ri -
mem bra nöz ven tri kü ler sep tal de fekt küs pis ler de
de je ne ras yo na yol aça rak iler le yen dö nem de aort
ye ter siz li ği ne de ni ola bi lir.

Akut Aort Ye ter siz li ği

Kro nik aort ye ter siz li ğin den da ha az sa yı da et ken
akut aort ye ter siz li ği ne ne den ol mak ta dır. Aort
küs pis le rin de ki ve ya aort kö kü ya da çı kan aor-
 ta da ki pa to lo ji ler akut aort ye ter siz li ği ne de ni ola-
 bi lir (Tab lo 39-5). 

Fizyopatoloji

Kro nik Aort Ye ter siz li ği

Di yas tol de aor ta dan sol ven tri kü le re gür ji te olan
kan vo lü mü, sol ven tri kül di yas tol so nu hac mi ni
ar tı rır. Lap la ce ka nu na gö re di yas tol so nu ça pı nın
art ma sı du var ge ri li min de ar tı şa yol açar. Du var
ge ri li min de ki ar tış, kom pan sas yon me ka niz ma sı
ola rak sol ven tri kül ek zan trik hi per tro fi si ne ne den
olur. Böy le ce sol ven tri kül, di yas tol so nu ba sın cın -
da önem li bir ar tış ol ma dan bu sü re ce adap te olur,
her sis tol de da ha bü yük bir atım hac mi ile pe ri fe -
re gi den efek tif atım hac mi ni nor mal tu tar. Adap-
 tas yo nun iş le di ği bu dö nem aort ye ter siz li ği nin
kro nik kom pan se dö ne mi dir. Za man la prog re sif
in ters tis yel fib röz ge li şe rek sol ven tri kül komp li -
yan sın da azal ma ya ne den olur ve kro nik de kom -
pan se faz baş lar. Kro nik vo lüm yük len me si, sol

Küspis patolojileri Aort kökü veya assendan aorta patolojileri

Romatizmal ateş Yaşa bağlı aort kökü dilatasyonu
İnfektif endokardit Anülo-aortik ektazi
Travma Aortanın kistik medial nekrozu
Biküspid aorta Biküspid aorta
Miksömatöz dejenerasyon Marfan sendromu
Konjenital aort yetersizliği Sistemik hipertansiyon
Romatoid artrit Aortit (Sifiliz, dev hücreli artrit)
Sistemik lupus eritematozus Ankilozan spondilit
Ankilozan spondilit Reiter sendromu
Takayasu arteriti Behçet hastalığı
Crohn hastalığı Psöriatik artrit
Whipple hastalığı Osteogenezis imperfekta
İlaçlara bağlı valvülopati Tekrarlayıcı polikondrit
Perimembranöz ventriküler septal defekt Ehlers-Danlos sendromu

Tablo 39-4. Kronik Aort Yetersizliğine Yol Açan Nedenler
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ven tri kül sis tol so nu hac min de ar tış ve di yas tol so -
nu ba sın cın da yük sel me ye yol açar. Kar di yak di-
 la tas yon da ha da ar tar, kalp de bi si ve ejek si yon
frak si yo nu dü şer.

Akut Aort Ye ter siz li ği
Ani ge li şen di yas to lik vo lüm ar tı şı nı kom pan se
ede cek za man ol ma dı ğı için he mo di na mik ola rak
acil bir du rum dur. Et kin sol ven tri kül atım hac -
mi ve kalp de bi si  hız la aza lır ve hi po tan si yon
hat ta şok tab lo su ge li şe bi lir. Sol ven tri kül di yas -
to lik ba sın cın da ki ani ar tış mit ral ka pa ğın di yas -
tol de er ken ka pan ma sı na ne den olur ve ilk etap ta
pul mo ner da mar sis te mi ani di yas to lik ba sınç ar -
tı şın dan ko run ma ya ça lı şı lır. Fa kat de vam eden
du rum da de kom pan sas yon ge li şe rek di yas to lik
mit ral ye ter siz li ği baş lar ve ak ci ğer öde mi or ta ya
çı kar. Akut kalp ye ter siz li ği ne eş lik eden ta şi kar -
di, di yas to lik do luş sü re si ni kı sal tan bir kom pan -
sas yon me ka niz ma sı ya ra tır.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Kro nik Aort Ye ter siz li ği

Uzun sü ren bir asemp to ma tik dö nem var dır.
Kom pan sas yon me ka niz ma la rı ye ter siz kal dı ğın -
da ge li şen sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu
pul mo ner kon jes yo na yol aç tı ğın da efor disp ne si,
pa rok sis mal nok tür nal disp ne ve or top ne or ta ya
çı kar. Has ta lar, sol ven tri kül ge niş le me si ne bağ lı
ola rak özel lik le su pin po zis yon da ve ven tri kü ler
eks tra sis tol ler son ra sın da be lir gin olan çar pın tı ya
da gö ğüs böl ge sin de anor mal bir his ola rak ta -
nım la dık la rı ra hat sız lık tan şi ka yet ede bi lir. Aort
dar lı ğın dan fark lı ola rak an gi na pek to ris sık gö -
rü len bir semp tom de ğil dir. La tent ko ro ner ar ter
has ta lı ğı, di yas to lik ba sınç dü şük lü ğü so nu cun -

da ko ro ner per füz yon ba sın cı nın düş me si, sol
ven tri kül hi per tro fi si ne bağ lı rö la tif is ke mi ve su -
ben do kar di yal is ke mi ge liş me si ne de niy le an gi -
na pek to ri sin or ta ya çık ma sı na yol aça bi lir.

Akut Aort Ye ter siz li ği

Akut ve cid di aort ye ter siz li ğin de ge nel lik le he-
 mo di na mik bo zuk luk ge li şir. Has ta lar da cid di
ne fes dar lı ğı, men tal du rum bo zuk lu ğu, aşı rı güç -
süz lük ve ya sen kop gö rü le bi lir. Te da vi edil me di -
ği tak dir de hız la kar di yo vas kü ler kol laps ge li şir.
Şid det li sırt ve ya gö ğüs ağ rı sı var sa aort dis sek si -
yo nu ak la gel me li dir.

Fi zik Muayene

Kro nik Aort Ye ter siz li ği

Pe ri fe rik na bız lar da ve prekor- dium mu aye ne sin -
de çok zen gin fi zik bul gu lar sap ta na bi lir. Fi zik mu -
aye ne de aort ye ter siz li ği nin et yo lo ji si ne ait
bul gu lar da araş tı rıl ma lı dır. İn fek tif en do kar di tin
pe ri fe rik bul gu la rı, Mar fan sen dro mu, kol la jen do -
ku has ta lık la rı ve kro nik aort dis sek si yo nu na ait
bul gu lar mu aye ne sı ra sın da sap ta na bi lir. Pe ri fe rik
na bız lar: To tal atım hac mi nin ar tı şı sis tol de ar te ri -
yel sis tem de ani ba sınç ar tı şı na, aort tan sol ven tri -
kü le re gür ji te olan kan vo lü mü ise di yas to lik
ba sınç ta hız lı bir düş me ye yol aç tı ğın dan na bız ba -
sın cı art mış tır. Ge niş na bız ba sın cı; Cor ri gan nab zı,
Mus set be lir ti si, Tra ube be lir ti si, Mül ler be lir ti si,
Du ro zi ez be lir ti si, Qu inc ke be lir ti si, Hill be lir ti si,
Bec ker be lir ti si gi bi bir di zi bul gu ya yol açar (Tab -
lo 39-6). Hi per di na mik do la şı ma ait bul gu lar aort
ye ter siz li ği için spe si fik de ğil dir. Yük sek de bi li kalp
ye ter siz li ği ne ne den olan sep sis, ane mi, ti ro tok si -
koz, be ri be ri ve ar te ri ove nöz fis tül ler de de bu bul-
 gu la ra rast la na bi lir. Prekordiumun pal pas yo nu: Cid di
aort ye ter siz li ğin de api kal im puls ge niş ve kuv vet -

Fizik bulgu Tanımlama

Corrigan nabzı ya da Hızla yükselip çabuk boşalan nabız
“water-hammer” 
(su çekici) nabzı

Musset belirtisi Başın nabızla senkron sallanma hareketi

Traube belirtisi Femoral arter üzerinde (baskı yapmadan oskültasyon ile) sistol ve diyastolde “pistol shot”
(tabanca sesi) duyulması

Duroziez belirtisi Femoral arteri dinlerken stetoskopun çan kısmı ile baskı yapıldığında hem sistolik,  hem
diyastolik üfürüm duyulması

Müller belirtisi Uvulada sistolik pulsasyon

Quincke belirtisi Tırnak yatağındaki lunula hattında kapiller pulsasyon

Hill belirtisi Popliteal manşon ile ölçülen kan basıncının brakiyal manşon ile ölçülenden 60 mmHg’dan
daha fazla olması

Becker belirtisi Retinal arterler ve pupillalarda pulsasyon görülmesi

Tablo 39-6. Kronik Aort Yetersizliğinde Periferik Fizik Muayene Bulguları
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li dir, so la doğ ru kay mış tır. S3’e uyan hız lı do luş
dal ga sı ve pal pabl “a ” dal ga sı apeks te üç lü im puls
pal pe edil me si ne ne den ola bi lir. Sol 2. in ter kos tal
ara lık ta di yas to lik tril ve aor tik akım ar tı şı na bağ lı
sis to lik tril pal pe edi le bi lir. Os kül tas yon: Kalp ses-
 lerin de de ği şik lik ler ve üfü rüm ler ta nı nın önem li
ele man la rı dır. Sol ven tri kül fonk si yon bo zuk lu ğu
iler le dik çe S1 şid de ti aza lır. Mit ral ka pa ğın er ken
ka pan ma sı da bu na ne den ola bi lir. S2’de, sis to lik
ejek si yon za ma nı uza ma sı na bağ lı ola rak pa ra doks
çift leş me ola bi lir. S2, P2’nin di yas to lik üfü rüm ta ra -
fın dan ör tül me si do la yı sıy la tek du yu la bi lir. Sis to -
lik dis fonk si yo na bağ lı ola rak S3 ve sol ven tri kül
komp li yan sı nın azal ma sı na bağ lı ola rak S4 du yu -
la bi lir. Ster nu mun sol ke na rın da, has ta otu rur ken
öne doğ ru eğil di ğin de ve eks pir yum sı ra sın da en
iyi du yu lan, A2’den son ra baş la yan, emi ci va sıf ta,
“dec res cen do ” özel lik te di yas to lik üfü rüm aort ye -
ter siz li ği dü şün dü rür. Aort ye ter siz li ği nin de re ce -
si üfü rü mün şid de tiy le de ğil sü re siy le ko re las yon
gös te rir. Has ta lı ğın er ken ev re le rin de üfü rüm kı sa
sü re li dir, has ta lık iler le dik çe pan di yas to lik ha le ge -
le bi lir. Sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın cı nın art mış
ol ma sı, aort ve sol ven tri kül ara sı ba sınç la rın di yas-
 tol de hız la eşit len me si ne se bep ol du ğun dan aort
ye ter siz li ği nin en son ev re sin de üfü rüm tek rar kı -
sa sü re li ha le ge lir. Apeks te ikin ci bir di yas to lik üfü -
rüm cid di aort ye ter siz li ğinde du yu la bi lir (Aus tin
Flint üfü rü mü). Mit ral ön küs pi si nin aort re gür ji tan
je ti ta ra fın dan tit reş ti ril me si ve mit ral di yas to lik
akı mı nın par si yel ola rak er ken ka pa nan mit ral ka -
pak ne de niy le tür bü lan ha le gel me si ne bağ lı ola rak
olu şur. Mit ral ste no zu üfü rü mün den fark lı ola rak
sert S1 ve mit ral açıl ma se si ile bir lik te de ğil dir. Kı -
sa midsis to lik ejek si yon üfü rü mü, aort oda ğın da
du yu lur ve boy na ya yı lır, ejek si yon hı zı ve vo lü -
mü nün artışına bağ lı dır, bir ne vi fonk si yo nel aort
ste no zu üfü rü mü gi bi dir.

Akut Aort Ye ter siz li ği

Fi zik bul gu lar kro nik aort ye ter siz li ği bul gu la rın -
dan önem li fark lar gös te rir. En ön plan da olan
bul gu lar he mo di na mik bo zuk lu ğa ait hi po tan si -
yon, ta şi kar di, so luk luk, si ya noz, ter le me, eks tre -
mi te ler de so ğuk luk ve pul mo ner kon jes yon dur.
Pe ri fe rik mu aye ne bul gu la rı: Hi per di na mik do la şı -
ma ait bul gu lar ge nel lik le yok tur. Na bız ba sın cı
nor mal ve ya ha fif art mış tır. Bi la te ral pe ri fe rik na -
bız mu aye ne si ve iki yan dan kan ba sın cı öl çü mü
ya pı la rak aort dis sek si yo nu nu dü şün dü ren bul-
 gu lar araş tı rıl ma lı dır. Prekordium pal pas yo nu: Kalp
ge niş li ği sık lık la nor mal olup kalp apek sin de la t-
e ra le doğ ru yer de ğiş tir me bul gu su yok tur. Os-
 kül tas yon: Mit ral ka pa ğın er ken ka pan ma sı
do la yı sıy la S1 ha fif le miş tir. Pul mo ner hi per tan si -
yon ge liş ti ğin de ikin ci se sin P2 kom po nen ti sert -
le şir. Kar di yak de kom pan sas yo na bağ lı ola rak S3

sık lık la du yu lur. Akut aort ye ter siz li ği nin di yas -
to lik üfü rü mü da ha kı sa ve da ha dü şük tit re şim -
li dir. Cid di akut aort ye ter siz li ğin de sol ven tri kül
ve aort ba sınç la rı eşit le nir se üfü rüm du yul ma ya -
bi lir. Sis to lik üfü rüm var sa ge nel lik le dü şük de re-
 ce li dir ve Aus tin Flint üfü rü mü var sa kı sa dır.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elektrokardiyografi

Kro nik aort ye ter siz li ğin de sol ven tri kül hi per tro -
fi bul gu la rı, sol ek sen sap ma sı, ST ve T dal ga de -
ği şik li ği gö rü lür. Pre ma tü re at ri yal ve ven tri kü ler
vu ru lar or ta ya çı ka bi lir. Sol ven tri kül dis fonk si -
yo nu ge liş ti ğin de ile ti bo zuk luk la rı ve ta şi arit mi -
ler ge li şe bi lir. Akut aort ye ter siz li ğin de ge nel lik le
sa de ce nons pe si fik ST ve T dal ga de ği şik lik le ri ve
sinüs ta şi kar di si gö rü lür.

Teleröntgenografi

Be lir gin kar di yo me ga li, apek sin sol la te ral ve aşa ğı -
ya doğ ru yer de ğiş tir me si, aort kö kü ve to pu zu nun
ge niş le me si kro nik aort ye ter siz li ğin de gö rü le bi le -
cek bul gu lar dır. Akut aort ye ter siz li ğin de sol ven-
 tri kül ve sol at ri yum ge niş le me miş tir. Pul mo ner
kon jes yon bul gu la rı var dır. Aort dis sek si yo nun da
me di yas ten de ge niş le me gö rü le bi lir. Pe ri kard efüz -
yo nu var sa kalp göl ge sin de ge niş le me olur.

Eko kar di yog ra fi

İki bo yut lu ve M-mod eko kar di yog ra fi ile aort kö -
kü, aort yap rak çık la rı gö rün tü le ne rek aort ye ter -
siz li ği nin ne de ni be lir le ne bi lir. Sol ven tri kül
bo yut ve fonk si yo nu öl çü lür. Dopp ler eko kar di -
yog ra fi ile aort ye ter siz li ği tes pit edi lir ve cid di -
yet de re ce si ta yin edi lir.  

Trans to ra sik Eko kar di yog ra fi: Aort ye ter siz li ği et -
yo lo ji si ni ay dın lat mak ama cıy la en yay gın ve ko -
lay uy gu la nan ta nı yön te mi dir. Ro ma tiz mal aort
ye ter siz li ğin de küs pis ler ka lın laş mış tır, küs pis uç -

Şekil 39-8. Aort kapak endokarditi olan hastada transtora-
sik ekokardiyografide aort yetersizliğine ait renkli Doppler
akım örneği görülmektedir
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la rın da ki ret rak si yon lar tam ka pan ma ya en gel olur.
İn fek tif en do kar dit te küs pis ler de fib ro z ve ret rak -
si yon ya nın da küs pis per fo ras yo nu, yel ken ha re ke -
ti (“f la il” küs pis) gi bi bul gu lar ya nın da ve je tas yon
gö rül me si ta nı ih ti ma li ni çok ar tı rır. İn fek tif en do -
kar dit te, bi küs pid aort ta, mik zo ma töz de je ne ras -
yon da ve Mar fan sen dro mun da aort ka pak
pro lap su su gö rü le bi lir. Aort kö kü di la tas yo nu bi -
küs pid aor ta, Mar fan sen dro mu, Eh lers-Dan los
sen dro mu, an ki lo zan spon di lit , ro ma to id ar trit te,
si fi liz ve dev hüc re li ar te rit te gö rü le bi le ce ği gi bi idi -
yo pa tik de ola bi lir. Prok si mal aort dis sek si yo nun -
da pa ras ter nal uzun ek sen gö rün tü le me de aort
için de “f le p” ima jı, ya lan cı ve ger çek lu men ler gö -
rün tü le ne bi lir, kök ge niş li ği öl çü le bi lir, dis sek si yon
ile ka pak iliş ki si ve pe ri kard efüz yo nu olup ol ma -
dı ğı in ce le nir. Akut aort ye ter siz li ği için ti pik bul-
 gu lar dan olan mit ral ka pa ğın er ken ka pan ma sı en
iyi M-mo de eko kar di yog ra fi de gö rün tü le nir. Hem
akut, hem de kro nik aort ye ter siz li ği nde ka çak
akımı nın an te ri or mit ral küs pi se te ma sı küs pi sin
fluAer ha re ke ti ne ne den olur. İki-bo yut lu eko kar -
di yog ra fi de mit ral ön küs pi sin ters kub be leş me si
(“re ver se do min g”), aort ye ter siz li ği de re ce si nin 3-4
(+) ol du ğu nu dü şün dür me li dir.

Dopp ler eko kar di yog ra fi ile aort ye ter siz li ği -
nin sap tan ma sı ve de re ce si nin ta yi ni müm kün -
dür. Aort ka pa ğı nın he men al tın dan sol
ven tri kü le doğ ru yük sek hız lı di yas to lik akım el -
de edil lir. Renk li akım in ce le me si ile je tin ori ji ni,
bü yük lü ğü ve yö nü gö rün tü le nir (Şe kil 39-8). 

De vam lı akım Dopp le r’i ile jet hı zı öl çü lür. Aort
ye ter siz li ği je ti nin uzun lu ğu aort ye ter siz li ği de re -
ce si ile ya kın ba ğın tı gös te ren bir bul gu de ğil dir.
Di ğer Dopp ler öl çüm le ri de kul la nı la rak aort ye ter-
 siz li ği de re ce si ta yin edil me li dir (Tab lo 39-7). 

Pa ras ter nal uzun ek sen de öl çü len jet ge niş li ği -
nin sol ven tri kül çı kış yo lu ça pı na ora nı an ji yog ra fik

aort ye ter siz li ği de re ce si ile iyi ko re las yon gös te ren
bir pa ra met re dir. Api kal prob po zis yo nun da el de
edi len di yas to lik akı mın zar fı (“en ve lop”) üze rin den
ba sınç ya rı lan ma za ma nı (“p ress su re half ti me ”, PHT)
he sap lan ma lı dır. Ge nel ola rak PHT ne ka dar kı say -
sa aort ye ter siz li ği de re ce si o ka dar da ha faz la dır.
PHT,  hız lı bir şe kil de he sap la na bi len ve pra tik te çok
kul la nı lan bir pa ra met re dir. PHT’ nin 200 msa ni ye -
den kı sa ol ma sı he men dai ma cid di aort ye ter siz li -
ği ile uyum lu bir bul gu dur (Şe kil 39-9). 

Dopp ler ile he sap la nan re gür ji tan vo lüm ve re -
gür ji tan frak si yon, an ji yog ra fik kan ti ta tif pa ra met -
re ler ile doğ ru dan ko re las yon gös te rir. Re gür ji tan
vo lüm sol ven tri kül çı kış yo lun dan öne atı lan vo -
lüm (strok vo lüm) ile mit ral ka pak tan ge len akım
hac mi nin ara sın da ki fark tır. Re gür ji tan frak si yon,
re gür ji tan vo lü mün sol ven tri kül atım hac mi ne bö -
lün me si ile el de edi lir. Aort ye ter siz li ği de re ce si nin
be lir len me sin de PI SA me to du (“p ro xi mal iso ve lo city
sur fa ce are a”: prok si mal eş de ğer hız lı yü zey ala nı)
da kul la nı la bi lir. PI SA me to du et kin re gür ji tan
açık lık ala nı (“ef fec ti ve re gur gi tant ori fi ce are a”: ERO)
he sa bı için kul la nı lır, ERO > 0.30 cm2 ise aort ye ter -

Hafif Orta derecede Ciddi 
aort yetersizliği aort yetersizliği aort yetersizliği

Kalitatif parametreler

Anjiyografik aort yetersizliği derecesi 1 (+) 2 (+) 3–4 (+)

Renkli Doppler jet genişliği Santral jet<%25 sol Hafif dereceden daha Santral jet >% 65 sol
ventrikül çıkış yolu jeti fazla fakat ciddi değil ventrikül çıkış yolu jeti

Doppler vena kontrakta genişliği (cm) < 0.3 0.3–0.6 > 0.6

Kantitatif parametreler 
(Kateter veya eko ile)

Regürjitan volüm (ml) < 30 30–59 ≥ 60

Regürjitan fraksiyon (%) < 30 30–49 ≥ 50

Regürjitan orifis alanı (cm2) < 0.10 0.10 – 0.29 ≥ 0.30

İlave temel kriter

Sol ventrikül genişliği Artmış

Tablo 39-7. Aort Yetersizliği Ciddiyetinin Belirlenmesi

Şekil 39-9. Ciddi aort yetersizliğinde devamlı akım Dopp-
ler ekokardiyografide  basınç yarılanma zamanının hesap-
lanması.



487

siz li ği nin cid di ol du ğu dü şü nü lür. Trans to ra sik
eko kar di yog ra fi de aort ka pa ğın da PI SA gö rül me si
en azın dan or ta de re ce de aort ye ter siz li ği ol du ğu -
nu gös te rir. “Pul sed-wa ve ” Dopp ler ile prok si mal
inen aor ta da di yas to lik ge ri akım olup ol ma dı ğı
araş tı rıl ma lı dır. Bir mik tar ge ri akım er ken di yas -
tol de nor mal de de gö rü le bi lir. Fa kat bu akım di yas-
 tol bo yun ca de vam edi yor ve hı zı >39 cm/sn ise aort
ye ter siz li ği nin cid di ol ma ih ti ma li yük sek tir. Bu
akım pa tent duk tus ar te ri yo zus ve önem li ge çiş li
ar te ri ove nöz fis tül ler de de sap ta na bi lir.

Tran söza fageal eko kar di yog ra fi: Aort ka pa ğı nın ya -
pı sı nın da ha de tay lı de ğer len di ril me si, özel lik le
eko je ni te si ye ter li ol ma yan has ta lar da bi küs pid aort
ka pa ğı nın teş his edil me sin de, aort dis sek si yo nu nun
ta nı sın da, in fek tif en do kar dit te ve je tas yon la rın gö -
rün tü len me sin de ve ring ab se si gi bi komp li kas yon -
la rın sap tan ma sın da ve ekar te edil me sin de
kul la nıl mak ta dır (Şe kil 39-4).  

Stres eko kar di yog ra fi: Eg zer siz de sol ven tri kül
EF’ nun düş me si aort ye ter siz li ği nde mit ral ye ter -
siz li ğin den fark lı ola rak ard yük ar tı şı na bağ lı ge li -
şen ve bek le nen bir du rum dur. Giz li kon trak ti li te
bo zuk lu ğu gös ter ge si ol ma yıp ka pak cer ra hi si nin
pri mer in di kas yon la rın dan de ğil dir.

Kalp Ka te te ri zas yonu
Fi zik mu aye ne ve no nin va zif test le re gö re aort ye -
ter siz li ği cid di ye ti hu su sun da -he mo di na mik bul-
 gu lar ve sol ven tri kül fonk si yon la rı açı sın dan-
te red düt yok sa ta nı için ka te te ri zas yon ya pıl ma sı
ge rek li de ğil dir. An cak 50 ya şın üs tün de ki has ta -
lar da cer ra hi gi ri şim dü şü nü lü yor sa ko ro ner ar ter-
 le ri gö rün tü le mek ama cıy la ko ro ner an ji yog ra fi
ya pıl ma lı dır. Da ha genç has ta lar da ise an ji yog ra fi
ka ra rı ko ro ner risk du ru mu na gö re ve ril me li dir.
An ji yog ra fi ya pı lan has ta lar da aor tag ra fi ya pı la rak
aort ye ter siz li ği de re ce si de ta yin edi lir (Tab lo 39-
8). As sen dan aor ta nın di la tas yo nu ne de niy le aort
ye ter siz li ği ge li şen va ka lar da ka te ter ma nipü las -
yo nu zor luk lar gös te rir. Ka te te ri zas yon sı ra sın da
Mar fan sen dro mu ve ya kis tik me di al nek roz gi bi
du rum lar da vas kü ler trav ma ris kin den ka çın mak
için çok dik kat li olun ma lı dır. 

Ayı rı cı Ta nı

Aort ye ter siz li ği nin er ken di yas to lik üfü rü mü, mi-
t ral dar lı ğı ve di ğer ne den le re bağ lı cid di pul mo -

ner hi per tan si yon lu va ka lar da du yu lan pul mo ner
ye ter siz lik üfü rü mün den (Gra ham Ste el üfü rü mü)
ayırt e dil me li dir. Bu üfü rüm en iyi pul mo ner
odak ta ve sı nır lı bir alan da du yu lur. De rin in-
spiryum da şid det le nir. Pul mo ner ejek si yon üfü rü -
mü, şid det li P2 ve mid sis to lik ejek si yon üfü rü mü
ile bir lik te dir. Sağ ven tri kül hi per tro fi si nin EKG ve
rad yo lo ji bul gu la rı var dır. Aort ye ter siz li ği nin pe -
ri fe rik bul gu la rı nın ol ma ma sı önem li bir ayırt et-
 tiri ci özel lik tir. Aort ye ter siz li ği ayı rı cı ta nı sın da
et yo lo ji de ye ra lan has ta lık ve pa to lo ji le rin anam-
 nez, fi zik mu aye ne ve la bo ra tu ar bul gu la rı yar dı mı
ile ay dın la tıl ma sı da yer alır. 

Komp li kas yon lar

Sol kalp ye ter siz li ği, in fek tif en do kar dit ve ani
ölüm ma jör komp li kas yon lar dır. Sol kalp ye ter siz -
li ği has ta lı ğın do ğal sey ri nin so nu cu dur. İn fek tif
en do kar dit aort ye ter siz li ği nin se be bi ola bi le ce ği
gi bi komp li kas yo nu da ola bi lir. Aort küs pis le ri nin
ve aort kö kü nün en do kar di te ait ül se ra tif lez yon -
la rı, aort ye ter siz li ği nin akut, su ba kut ve ya kro nik
bir şe kil de ağır laş ma sı na yol açar, hat ta aor tun
kom şu boş luk la ra fis tü li ze ol ma sı na ne den ola bi lir.
Ani ölüm, aort ye ter siz li ğin de nispe ten sey rek
olup ge nel lik le arit mi le re bağ lı dır.

Te da vi

Me di kal Te da vi

Kro nik Aort Ye ter siz li ği: Va zo di la tör ilaç lar (hid ra -
la zin, an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim in hi bi tör le ri,
kal si yum ka nal blo ker le ri gi bi), re gür ji tas yo nun de -
re ce si ni azalt mak ve cer ra hi te da vi ge rek si ni mi ni
ge cik tir mek ama cıy la aort ye ter siz li ğin de kul la nım
ala nı bul mak ta dır. Va zo di la tör le rin te da vi de ki ye ri
tar tış ma lı dır. Gün cel kı la vuz la ra gö re in di ke ve
kon trin di ke ol du ğu du rum lar net leş ti ril miş tir: Cer-
 ra hi te da vi nin in di ke ol du ğu has ta lar da al ter na tif
bir te da vi ola rak uzun sü re li va zo di la tör kul la nıl -
ma sı öne ril mez. Semp tom la rı ya da sol ven tri kül
dis fonk si yo nu ge li şen, kro nik cid di aort ye ter siz li ği
olan bir has ta cer ra hi te da vi ye uy gun bir aday de -
ğilse va zo di la tör le rin kul la nıl ma sı tav si ye olu nur
(Sınıf I in di kas yon). Cid di kalp ye ter siz li ği semp-
 tom la rı olan ve aort ka pak rep las ma nı ya pıl ma sı
plan la nan has ta lar da, he mo di na mik tab lo yu iyi leş -
tir mek üze re kı sa dö nem va zo di la tör te da vi uy gu -
la ma sı ya rar lı ola bi lir (Sı nıf II a in di kas yon).

Aort yetersizliği Sol ventrikülün opaklaşması Temizlenme hızı

Hafif (1+) Hafif, tam değil Hızlı

Orta derecede (2+) Hafif, tam Hızlı

Orta – ciddi (3+) Aortik opaklaşma ile eşdeğer Orta

Ciddi (4+) Aortik opaklaşmadan fazla Yavaş

Tablo 39-8. Aort Yetersizliğinin Anjiyografik Derecelendirmesi
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Semp to ma tik ol ma yan cid di aort ye ter siz li ği has ta -
la rın da sol ven tri kül fonk si yo nu nor mal ol ma sı na
rağ men sol ven tri kül di la tas yo nu baş la mış sa va zo -
di la tör te da vi dü şü nü le bi lir (Sı nıf IIb in di kas yon).
Asemp to ma tik ha fif or ta aort ye ter siz li ği ve nor mal
sol ven tri kül bu lu nan has ta lar da va zo di la tör te da vi
öne ril mez. 

Akut Aort Ye ter siz li ği: Me di kal te da vi nin ama cı,
plan la na cak cer ra hi te da vi ön ce sin de he mo di na mik
sta bi li zas yo nun sağ lan ma sı dır. İn tra ve nöz va zo di -
la tör ler (ter cih edi len ajan sod yum nit rop rus sid) sol
ven tri kül ard yü kü nün azal tıl ma sı, sol ven tri kül di -
yas tol so nu ba sın cı nın dü şü rül me si ve bu yol la kalp
de bi si nin ar tı rıl ma sı ama cıy la ve ri lir. Bu du rum da
ge çi ci he mo di na mik des tek sağ lan ma sı ama cıy la
do bu ta mine gi bi in tra ve nöz inot ro pik ajan lar da
kul la nı la bi lir. Aort dis sek si yo nu na bağ lı akut aort
ye ter siz li ğin de be ta-b lo ker ler dik kat le kul la nıl ma -
lı dır. Be ta-b lo ker ler sol ven tri kül ejek si yo nun dan
ar ter du va rı na ile ti len gü cü yan sı tan ar ter yel dP/dt
pa ra met re si ni azal tır. Fa kat, be ta-b lo ker te da vi nin
bek le nen ya ra rı nın ya nın da kalp hı zı nı azalt tık la rı
için di yas tol sü re si ni uza ta rak akut aort ye ter siz li -
ği ni ar tı rı cı et ki le ri de var dır ve kar di yo vas kü ler
kol lap sı te tik le ye bi lir ler. Aort ye ter siz li ği en do kar -
di te bağ lı ise kül tür için ör nek ler alı na rak hız lı bir
şe kil de an ti bi yo tik te da vi si baş lan ma lı dır.

Per kü tan Te da vi

Aort ye ter siz li ğin de ge çer li bir te da vi yön te mi
değil dir. Kar di yo je nik şok te da vi sin de kul la nı lan

in tra aor tik ba lon pom pa sı, aort dis sek si yo nu
olan lar da ve or ta de re ce den iti ba ren aort ye ter -
siz li ği bu lu nan lar da kon trin di ke dir.

Cer ra hi Te da vi

Kro nik Aort Ye ter siz li ği: Aort ye ter siz li ğin de
cer ra hi te da vi se çe nek le ri, aort ka pak rep las ma nı
ve özel du rum lar da (ba zı bi küs pid aort ve aort
ka pak pro lap su su na bağ lı aort ye ter siz li ği va ka la -
rı ile in fek tif en do kar di te bağ lı küs pis per fo ras -
yo nu va ka la rın dan ba zı la rı) aort ka pak ta mi ri dir.
Aort ye ter siz li ği olan has ta lar da gün cel kı la vuz -
la ra gö re aort ka pak rep las ma nı in di kas yon la rı
Tab lo 39-9’da özet len miş tir.

Akut Aort Ye ter siz li ği: Yo ğun me di kal te da vi ye
rağ men ak ci ğer öde mi, ven tri kü ler arit mi ler, elek-
 tro me ka nik dis so si yas yon ve ya kar di yo vas kü ler
kol laps ile ölüm ris ki yük sek ol du ğun dan bu has ta-
 lar da er ken cer ra hi te da vi tav si ye edil mek te dir.

Aort Kö kü ve ya Çı kan Aort Ge niş le me si nin Eş -
lik Et ti ği Aort Ye ter siz li ğin de Te da vi: Prok si mal
aort ge niş le me si akut ya da kro nik aort ye ter siz li ği
ile bir lik te ola bi lir. Bu has ta lar dan Mar fan sen dro -
mu, aort dis sek si yo nu ve ya bi küs pid aort ka pa ğı
gi bi du rum lar da te da vi ka ra rın da ka pak ye ter siz li -
ği nin de re ce si, çı kan aor ta has ta lı ğı nın du ru mun -
dan da ha az önem de ola bi lir. Bi küs pid aort ka pa ğı
olan has ta la rın ço ğun da vas kü ler elas tik do ku da
eş lik eden pa to lo ji ol du ğu bi lin mek te dir. Bu ne den -
le bi küs pid aort ka pa ğı olan has ta lar da, cid di aort
dar lı ğı ve ya aort ye ter siz li ği ol ma dı ğı hal de, aort

İndikasyon
Sınıfı Tanımlama

Sınıf I • Semptomatik olan ciddi aort yetersizliği vakalarında sol ventrikül sistolik fonksiyonu göz önünde
bulundurulmaksızın aort kapak replasmanı yapılmalıldır.

• Asemptomatik olan ciddi aort yetersizliği vakalarında istirahatte sol ventrikül sistolik disfonksiyonu
(EF < % 50) başlamışsa aort kapak replasmanı yapılmalıdır.

• Koroner arter “by-pass” cerrahisi veya aorta ya da diğer kapaklar ile ilgili cerrahi tedaviye alınacak
ciddi aort yetersizliği hastalarında aort kapak replasmanı yapılmalıdır.

Sınıf IIa • Asemptomatik ciddi aort yetersizliği hastalarında EF düşük olmasa da ciddi sol ventrikül
dilatasyonu varsa (sol ventrikül diyastol sonu çapı > 75 mm ve sistol sonu çapı > 55 mm) aort kapak
replasmanı yapılabilir. (Bu hastalarda ani kardiyak ölüm riskinin yükselmiş olduğu bilinmektedir.
Semptomlar veya sol ventrikül fonksiyon bozukluğu başladıktan sonra yapılacak cerrahi müdahalenin
peri-operatif mortalitesi de yüksek olacaktır).

Sınıf IIb • Orta derecede aort yetersizliği olan hastalarda koroner “by-pass” cerrahisi veya assendan aortaya
yönelik cerrahi planlanıyorsa aort kapak replasmanı da düşünülebilir.

• Asemptomatik ciddi aort yetersizliği hastalarında sol ventrikül sistolik fonksiyonu normal (EF > %50)
ve sol ventrikül çapları genişlemiş (sol ventrikül diyastol sonu çapı >70 mm ve sistol sonu çapı
>50 mm) ve progresif bir seyir izliyorsa diğer yandan egzersiz toleransı azalmışsa veya egzersize
hemodinamik cevap anormalse aort kapak replasmanı düşünülebilir.

Sınıf III • Asemptomatik tüm dereceli aort yetersizliği hastalarında sol ventrikül sistolik fonksiyonu normal
ve sol ventrikül çapları genişlememişse (EF > % 50 ve sol ventrikül diyastol sonu çapı < 70 mm ve
sistol sonu çapı < 50 mm) aort kapak replasmanı kontrindikedir.

*Vücut yapısı küçük olanlarda bu eşikler düşebilir.

Tablo 39-9. Aort Yetersizliğinde Aort Kapak Replasmanı (AVR) İndikasyonları (AHA/ACC Kılavuzu)
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kö kü ve ya prok si mal aor ta da di la tas yon gö rü le bi -
lir. Bu di la tas yon za man için de prog res yon gös te -
rir. Ay rı ca di la tas yon du ru mu ile ba ğın tı lı ola rak
aort dis sek si yo nu ris ki de art mış tır. Aort kö kü ve
prok si mal aor ta nın ge niş li ği eko kar di yog ra fi ve ge -
rek ti ğin de kar di yak MR ve ya BT ile ta yin edil me li
ve pe ri yo dik ola rak ta kip edil me li dir. Aort ye ter -
siz li ği nin de re ce sin den ba ğım sız ola rak tüm çı kan
aort ge niş le me le rin de mak si mal aort ça pı 55 mm’ -
yi geç ti ğin de cer ra hi te da vi in di kas yo nu var dır. Bu
de ğer bi küs pid aort ka pa ğı olan lar da 50 mm ve
Mar fan sen drom lu lar da 45 mm ola rak ka bul edi lir.
Bi küs pid aort ka pa ğı var lı ğın da, aort kö kü ve ya
prok si mal aor ta nın ge niş li ği 50 mm’ yi ge çer se ya
da her se ne 0.5 cm ve ya da ha faz la ge niş lik ar tı şı
söz ko nu su ise aort kö kü nün ta mi ri ve ya çı kan aor-
 ta nın rep las ma nı ge re kir. Bi küs pid aort ka pa ğı olan
has ta da cid di aort dar lı ğı ve ya aort ye ter siz li ği ne-
 de ni ile aort ka pak rep las ma nı ka ra rı alın mış sa aort
kö kü ve çı kan aor ta ça pı 4.5 cm (ba zı kay nak la ra
gö re 4 cm) ol du ğun da aor ta ya yö ne lik cer ra hi gi ri -
şim in di kas yo nu var dır (Sı nıf I in di kas yon).

Do ğal Se yir ve Prog noz

Asemp to ma tik olan, sol ven tri kül fonk si yon bo -
zuk lu ğu ve cid di aort di la tas yo nu bu lun ma yan or -
ta ve cid di aort ye ter siz li ği va ka la rı yıl lar ca iyi
koşullarda yaşayabilir. Bu has ta la rın % 90’ı nın 3 yıl
ve % 75’i nin 7 yıl son ra ha la asemp to ma tik ol du ğu
gö rül müş tür. Sol ven tri kül dis fonk si yo nu ge liş tik -
ten son ra semp tom la rın or ta ya çık ma sı hız la nır, yıl -
da % 25’e ula şır. Eğer cer ra hi gi ri şim ya pıl maz sa,
semp to ma tik has ta lar ge nel lik le an gi na pek to ris
baş la dık tan iti ba ren 4 yıl ve kalp ye ter siz li ği baş la -
dık tan 2 yıl son ra kay be di lir ler. Cid di aort ye ter -
siz li ği olan semp to ma tik has ta lar da ani ölüm
ge li şe bi lir. Ani ölüm ge nel lik le ge rek pri mer (sol
ven tri kül hi per tro fi ve dis fonk si yo nu ile iliş ki li), ge -
rek se se kon der (mi yo kar di yal is ke mi ile iliş ki li) ola -
rak ge li şen ven tri kü ler arit mi le re bağ lı dır. 

Aort ka pak rep las ma nı nın uy gun za man da
ger çek leş ti ril me si için kı la vuz ku ral la rı na uyul ma -
lı dır. Aort ka pak rep las ma nı ope ras yon mor ta li te -
si % 3-4 olup 5 yıl lık ya şam ora nı % 85’dir.
Ope ras yon son ra sı dö nem de ki so nuç lar; pre -
-ope ra tif ven tri kül fonk si yo nu, eş lik eden ko ro ner
ar ter has ta lı ğı nın var lı ğı na ve aort ye ter siz li ği se-
 bebi olan has ta lı ğa bağ lı dır. Has ta la rın ço ğun da
ope ras yon son ra sın da semp tom lar kay bo lur. Sol
ven tri kül di yas tol so nu hac mi hız la aza lır. Sol ven-
 tri kül EF’ si 1-2 yıl sü rey le dü zel me ye de vam eder.
Sol ven tri kül kit le si gö re ce li ola rak aza lır. Has ta la -
rın % 20-30 ka da rın da semp to ma tik iyi leş me tam
ol maz ve sol ven tri kül dis fonk si yo nu dü zel mez.
Özel lik le ame li yat ön ce sin de sol ven tri kül dis fonk -
si yo nu 18 ay dan faz la sü ren has ta lar da bu du rum
gö rü lür. Or ta de re ce de sis to lik dis fonk si yo nu olan

has ta lar da cer ra hi so nuç lar op ti mal ol ma sa bi le tek
ba şı na me di kal te da vi den da ha iyi dir. Ame li yat
ris ki ni be lir gin art tı ran çok cid di ven tri kül dis fonk -
si yo nu ol ma dık ça tüm semp to ma tik has ta lar da
cer ra hi te da vi dü şü nül me li dir.

Kro nik aort ye ter siz li ği olan has ta lar sol ven tri -
kül sis to lik dis fonk si yo nu ge liş me si ba kı mın dan
kli nik ve eko kar di yog ra fik ola rak ta kip edil me li -
dir. Semp tom ol ma sa bi le sol ven tri kül dis fonk si -
yo nu bul gu la rı baş la yanlar cer ra hi te da vi ye
yön len di ril me li dir. 

MMiitt  rraall  DDaarr  llıı  ğğıı

Mit ral dar lı ğı, mit ral küs pis le ri nin ana to mik bo -
zuk lu ğu so nu cun da mit ral ka pa ğı nın di yas tol de iyi
açı la ma ma sı ola rak ta nım la nır. Ka pa ğın açı lı mı nın
kı sıt lan ma sı so nu cun da sol at ri yum kan hac min de
ve ba sın cın da art ma ve kalp de bi sin de düş me mey-
 da na ge lir. Sol at ri yum ba sın cı nın yük sel me si pul-
 mo ner vas kü ler ba sınç ar tı şı na ve da ha son ra da
pul mo ner va zo kons trik si yo na ne den olur ve so -
nuç ta pul mo ner hi per tan si yon ve sağ kalp ye ter -
siz li ği ge li şir. 

Et yo lo ji ve Pa to lo ji

Mit ral dar lı ğı nın en sık gö rü len se be bi ge çi ril miş
ro ma tiz mal ateş tir. Saf mit ral dar lı ğı bü tün ro m-
a tiz mal kalp has ta lık la rı nın yak la şık % 25’i ni,
kom bi ne mit ral dar lı ğı ve mit ral ye ter siz li ği ise %
39’ı nı oluş tu rur. Has ta la rın yak la şık ya rı sın da ro-
 ma tiz mal ateş far ke dil me den ge çi ri lir ve has ta nın
hi ka ye sin de bu lun maz. Ro ma tiz mal kalp has ta lı -
ğı Ba tı ül ke le rin de gi de rek çok azal mak la bir lik -
te ül ke miz de ve ge liş mek te olan ül ke ler de ha la
önem li bir sağ lık so ru nu dur.

Akut ro ma tiz mal ateş dö ne min de mit ral ka-
 pak ta ge nel lik le ye ter siz lik gö rü lür. Ste noz yıl lar
son ra (2-20 yıl) ge li şir. Ro ma tiz mal ateş her iki
cins te eşit görülürken mit ral dar lı ğı ka dın lar da 2-
3 kat da ha sıktır. Ro ma tiz mal mit ral dar lı ğın da
yap rak çık lar da fib röz do ku ar tı şı ve ka lın laş ma
gö rü lür. Ko mis sür ler de füz yon, kor da lar da kı sal -
ma ve füz yon ge li şir. Küs pis ler de, kor da lar da ve
mit ral anu lu sun da kal si yum bi ri kin ti le ri olu şa bi -
lir. Gi de rek hu ni şek lin de da ra lan mit ral ap pa ra -
tu sun ori fis ke si ti ba lık ağ zı şek li ni alır.

Mit ral dar lı ğı nın ikin ci en sık ne de ni mit ral
anu lu su nun de je ne ra tif has ta lı ğı dır. Mit ral dar lı -
ğı çok na di ren kon je ni tal ola bi lir. Pa ra şüt mit ral
ka pak adı ve ri len tek pa pil ler ka sa tu tu nan kor -
da la rın her iki küs pi se bağ lan dı ğı kon je ni tal du-
 rum da hem mit ral dar lı ğı, hem mit ral ye ter siz li ği
gö rü le bi lir. Kon je ni tal mit ral dar lı ğı ve at ri yal
sep tal de fek tin bir lik te bu lun ma sı Lu tem bac her
sen dro mu ola rak bi li nir. Mit ral dar lı ğı nın çok na -
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dir gö rü len di ğer ne den le ri val vü ler in fil tras yon
ve ya fib ro zi se ne den olan ba zı sis te mik has ta lık -
lar dır. Bun lar ara sın da sis te mik lu pus eri te ma to -
zus, ro ma to id ar trit, Fabry has ta lı ğı, Whipp le
has ta lı ğı, Hur ler sen dro mu, Hun ter sen dro mu,
kar si no id tü mör, ano rek tik ilaç kul la nı mı ve iyi -
leş miş en do kar dit sa yı la bi lir. Ba zı kon je ni tal ve
akiz du rum lar sol ven tri kül gi riş yo lu da ral ma sı
ya pa rak mit ral dar lı ğı nı tak lit ede bi lir ler: Sub val -
vü ler ring, sol at ri yum da kon je ni tal mem bran
(“cor tri at ri atu m”), at ri yal mik so ma, sol at ri yum da
bü yük trombüs, bü yük ve je tas yon lar ve pro tez
ka pak dis fonk si yo nu ör nek ola rak sa yı la bi lir.

Fizyopatoloji

Mit ral ka pak ap pa ra tus, an te ri or ve pos te ri or yap -
rak çık lar, mit ral anu lus, kor da ten di ne a ve pa pil ler
kas lar dan olu şan komp leks bir ya pı dır. Nor mal
mit ral ka pa ğın ala nı 4-6 cm2 ve çev re si 10 cm’ dir.
Ka pak ala nı 2.5 cm2’nin al tı na in di ği za man ste no -
tik ka pak tan kan ge çi şi ni ko lay laş tır mak üze re sol
at ri yum ile sol ven tri kül ara sın da di yas to lik trans-
 mit ral ba sınç gradienti ge liş me ye baş lar. Ka pa ğın
ori fis ala nı da ral dık ça sol at ri yum ba sın cı ve trans-
 mit ral gradient ar tış gös te rir. Trans mit ral gradient
mit ral dar lı ğı cid di ye ti ile ba ğın tı lı ol mak la bir lik -
te ay nı za man da kalp de bi si ve kalp hı zı ile de ya -
kın dan iliş ki li dir.

Sol at ri yum ba sın cın da ki ar tış pul mo ner da mar
sis te mi ne yan sır ve pul mo ner kon jes yon be lir ti le -
ri or ta ya çı kar. Pul mo ner ve nöz ba sın cın pa sif ar -
tı şı nı (pa sif pul mo ner hi per tan si yon), pul mo ner
ar te ri yol ler de ki va zo kons trük si yon ya ni re ak tif
pul mo ner hi per tan si yon ta kip eder. Uzun sü re li
mit ral dar lı ğın da re ver sibl dö ne mi iz le ye rek pul-
 mo ner vas kü ler sis tem de ir re ver sibl ob li te ra tif de -
ği şik lik ler ge li şir. Cid di pul mo ner hi per tan si yo nu
iz le ye rek sağ kalp ye ter siz li ği tab lo ya ek le nir. Sağ
ven tri kül ge niş ler, se kon der tri küs pid ye ter siz li ği
ve ba zen pul mo ner ka pak ye ter siz li ği or ta ya çı kar.
Pul mo ner vas kü ler sis tem de ki de ği şik lik ler mit ral
dar lı ğı nın ak ci ğer kon jes yo nu ile il gi li semp tom -
la rı nı azal tır ken bu de fa kalp de bi sin de azal ma ya
yol açar. Cid di mit ral dar lı ğın da pul mo ner ven ler
ile bron şi yal ven ler ara sın da şant lar or ta ya çı kar ve
bun la rın rüp tü re ol ma sı he mop ti zi ye yol açar. Cid -
di mit ral dar lı ğın da ak ci ğer komp li yan sı aza lır,
pul mo ner kan akı mı ak ci ğer ba zal le rin den apek se
doğ ru re dis tri büs yon gös te rir.  

İzo le mit ral dar lı ğın da sol ven tri kül di yas to lik
ba sın cı ve kon trak ti li te si nor mal dir. Eş lik eden mi-
t ral ye ter siz li ği, aort ka pak has ta lı ğı, sis te mik hi per-
 tan si yon ve ya is ke mik kalp has ta lı ğı var lı ğın da sol
ven tri kül fonk si yo nun da bo zul ma bek le nir. Has ta -
la rın dört te bi rin de sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu
bo zu lur. Bu nun se bep le ri ara sın da sol ven tri kül ön -
yü kü nün (“p re lo ad”) dü şük ol ma sı so nu cun da dü -

şük ile ri atım hac mi ne ce va ben ref leks ola rak ge li -
şen sis te mik vas kü ler di renç (ard yük-“af ter lo ad”) ar -
tı şı, ba sın cı ar tan sağ ven tri kü lün in ter ven tri kü ler
sep tu mu so la doğ ru it me si ve bazen de ge çi ril miş
ro ma tiz mal mi yo kar dit ola bi lir.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Ge nel lik le 20 yı la ka dar sü re bi len uzun asemp to -
ma tik bir se yir göz le nir. Ge nel lik le ilk or ta ya çı kan
semp tom disp ne dir. Ön ce le ri eg zer siz de disp ne
gö rü lür, da ha son ra pa rok sis mal nok tür nal disp ne
ve ar dın dan or top ne or ta ya çı kar. Eg zer siz, emos -
yo nel ge ri lim, ge be lik, in fek si yon lar ve hız lı ven tri -
kül ce vap lı at ri yal fib ri las yon gi bi pre si pi tan
fak tör ler trans val vü ler gradienti ve sol at ri yum ba -
sın cı nı ar tı ra rak semp tom lar da dra ma tik ar tı şa yol
aça bi lir. Sol at ri yum di la tas yo nu at ri yal fib ri las yon
için ha zır la yı cı bir du rum dur. Hız lı ven tri kül ce-
 vap lı at ri yal fib ri las yon ge liş me si, mit ral dar lı ğı cid -
di de re ce de ol ma sa bi le ani ak ci ğer öde mi ne ne den
ola bi le cek kla sik bir ko lay laş tı rı cı fak tör dür.

Kü çük bron şi yal ven le rin rüp tü rü ne bağ lı he-
 mop ti zi, ge niş le yen sol at ri yu mun la rin ge al re -
kür ran si ni re ba sı sı so nu cu ses kı sık lı ğı (Ort ner
sen dro mu), kar di yak de bi nin azal ma sı na bağ lı
hal siz lik ve bit kin lik, sağ ven tri kül ok si jen ge rek -
si ni mi nin art ma sı na bağ lı an gi na ben ze ri gö ğüs
ağ rı sı, pul mo ner hi per tan si yo nun uzun sü re li et -
ki le ri so nu cun da sağ ven tri kül ye ter siz li ği ne ait
alt eks tre mi te de şiş me, ka ra ci ğer den kay nak la -
nan sağ üst kad ran ağ rı sı ve dol gun luk şi ka ye ti
di ğer semp tom lar dır.

Sol at ri yum di la tas yon ve sta zı na bağ lı ola rak
ge li şe n trombüs embolilere (serebral, ko ro ner, re -
nal, ekstremite) neden olursa bunlara ilişkin semp-
tomlar ortaya çıkar.

Fi zik Muayene

Ya nak lar da kı za rık lık (“ma lar rus h”) ve du dak lar da
si ya noz “fa ci es mit ra li s” ola rak ad lan dı rı lır. Ju gu ler
böl ge de ve nöz dol gun luk ve sinüs rit min de olan
has ta lar da bo yun ven le rin de be lir gin a dal ga la rı
sağ kalp ye ter siz li ği ni des tek ler. Pre kor dium pal-
 pas yo nun da S1 pal pabl ola bi lir. Has ta sol ya na ya -
tı rı lır sa api kal di yas to lik tit re şim alı na bi lir.
Pul mo ner hi per tan si yon ge liş ti ğin de sağ pa ra kar -
di yak böl ge de kalp ak ti vi te si ar tar, P2 pal pe edi lir. 

Bi rin ci se sin şid det len me si, mit ral açıl ma se si,
di yas to lik üfü rüm ve pre sis to lik dö nem de üfü rü -
mün şid det len me si ti pik os kül tas yon bul gu la rı dır.
Bi rin ci ses, ven tri kül sis to lü nün mit ral ka pa ğı da ha
uzun bir mo ment nok ta sın dan baş la ya rak ka pat -
ma sı na bağ lı ola rak şid det le nir. Ka pak ile ri de re ce -
de ha re ket siz ve kal si fik ol du ğun da bu ses
ha fif le ye bi lir. Mit ral açıl ma se si (“o pe ning sna p”, OS),
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S2’den 0.013-0.03 sa ni ye son ra du yu lan pa to lo jik bir
ek ses tir. Mit ral dar lı ğı iler le dik çe sol at ri yum ba -
sın cı nın yük sel me si ile OS, S2’ye yak la şır. Di yas to -
lik üfü rüm dü şük per de li, dek re şen do özel lik te ve
yu var lan ma se si ni an dı ran, ste tos ko pun çan kıs mı
ile ve sol la te ral po zis yon day ken da ha iyi du yu lan
bir üfü rüm dür, bu özel lik le rin den do la yı “di yas to lik
rul ma n” ola rak da bi li nir. Üfü rü mün şid de ti ve sü -
re si trans mit ral gradient ile oran tı lı ola rak ar tar. Kı -
sa bir eg zer siz den son ra üfü rüm da ha iyi du yu lur.
At ri yum sis to lü ile bir lik te pre sis to lik dö nem de üfü -
rüm de şid det len me olur. At ri yal fib ri las yon ge li şen
has ta lar da ge nel lik le pre sis to lik şid det len me kay-
 bo lur. Na di ren iyi bi lin me yen me ka niz ma lar la pre-
 sis to lik şid det len me at ri yal fib ri las yo na rağ men
de vam ede bi lir. S1’den ön ce baş la yan ven tri kül sis-
 to lü ile mit ral ori fi si nin bir mik tar da ral ma sı so nu -
cun da pre sis to lik şid det len me nin ola bi le ce ği
dü şü nül mek te dir. Mit ral küs pis le ri ri jid ha le gel di -
ğin de ile ri mit ral dar lı ğın da OS ve di yas to lik üfü -
rüm du yul maz ola bi lir. Pul mo ner hi per tan si yon
ge li şen has ta lar da P2 şid det le nir, Pul mo ner ye ter -
siz lik mey da na ge lir se ster nu mun sol ke na rın da
pul mo ner di yas to lik üfü rüm (Gra ham Ste ell üfü rü -
mü) du yu lur, aort ye ter siz li ği ile ayı rı cı ta nı ge re kir. 

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elektrokardiyografi

Er ken dö nem de nor mal sinüs rit min de olup has ta -
lı ğa öz gü bul gu yok tur. Sol at ri yal ge niş le me ile

bir lik te II. de ri vas yon da P dal ga la rın da ge niş le me
ve çen tik len me (P mit ra le) ve V1 de ri vas yo nun da P
dal ga sı nın ter mi nal ne ga tif kom po nen tin de be lir -
gin leş me olur. Sık ola rak at ri yal fib ri las yon ge li şir
ve bu bul gu lar kay bo lur. Pul mo ner hi per tan si yon
ge liş ti ğin de sağ ek sen sap ma sı ve V1 de ri vas yo -
nun da R dal ga sı nın S dal ga sın dan bü yük ol ma sı
bek le nen bul gu lar dır.

Teleröntgenografi

Ar ka-ön to raks di rekt gra fi sin de kalbin sol kon tu -
run da düz leş me “mit ral kon fi gü ras yo nu ” ola rak ad-
 lan dı rı lır. Aort kav si nin he men al tın da pul mo ner
ko nus ve sol at ri yum apen dik si nin ge niş le me si so -
nu cun da sol ven tri kül kav si ile de vam lı lık gös te ren
düz leş me or ta ya çı kar. Kal bin sağ sı nı rın da sağ at -
ri yum göl ge si nin iç ta ra fın da ikin ci bir yo ğun luk
ar tı şı, ge niş le miş sol at ri yu mun oluş tur du ğu “çift
kon tu r” gö rün tü sü ne ne den olur (Şe kil 39-10). Sol
ana bron şun yu ka rı itil me si ile tra ke anın ka ri nal
açı sı ge niş ler. La te ral gra fi de sağ ven tri kül ge niş le -
me si, ret ros ter nal boş lu ğun ye ri ni alır. Sağ an te ri or
ob lik po zis yon da bar yum lu özo fa gus gra fi si çe kil -
di ğin de sol at ri yu mun özo fa gu su it ti ği iz le nir. Ak-
 ci ğer alan la rı in ce len di ğin de pul mo ner ar ter ler
ge niş le miş tir. Pul mo ner vas kü ler akı mın ye ni den
da ğı lı mı ile üst zon lar da pul mo ner ven le rin dol-
 gun lu ğu (ge yik boy nu zu gö rü nü mü) iz le nir. İn ter-
s tis yu ma tran sü das yon ol ma sı ve in ter lo bu ler
sep tum la rın ka lın laş ma sı so nu cun da hi lu sa ya kın
çiz gi ler (Ker ley A), kos tof re nik sinüs le re ya kın çiz -
gi ler (Ker ley B) dik ka ti çe ker. Ak ci ğer öde mi ge liş -
ti ğin de hi lus lar dan pe ri fe re doğ ru al ve oler
dol gun luk ke le bek şek lin de gö rü lür.

Eko kar di yog ra fi

Mit ral dar lı ğı nın ta nı sın da, cid di ye ti nin ta yi nin de,
ba lon val vü lop las ti ye uy gun lu ğun de ğer len di ril -
me sin de ve eş lik eden lez yon la rın sap tan ma sın da
çok önem li ye ri var dır (Tab lo 39-10).

M-mod eko kar di yog ra fi de mit ral ka pak eko
yo ğun lu ğu nun art tı ğı, ka pak ha re ke ti nin azal dı ğı -
na da ir bul gu lar var dır. Küs pis le rin di yas to lik se p-
a ras yo nu nun azal ma sı, pos te ri or küs pi sin öne
doğ ru ha re ke ti ve an te ri or küs pi sin E-F eği mi nin
azal ma sı esas bul gu lar dır (Şe kil 39-11).

İki bo yut lu eko kar di yog ra fi de sol at ri yu mun
ge niş le di ği, küs pis le rin ka lın laş tı ğı, eko yo ğun lu -

Mitral kapak alanı (cm2) Transmitral ortalama Pulmoner arter sistolik
gradient (mmHg) basıncı (mmHg)

Hafif mitral darlığı >1.5 <5 <30
Orta mitral darlığı 1.0-1.5 5-10 30-50
Ciddi mitral darlığı <1.0 >10 >50

Tablo 39-10. Mitral Darlığının Ekokardiyografi Parametreleri ile Derecelendirilmesi (ACC/AHA Kılavuzuna Göre)

Şekil 39-10. Mitral darlığında göğüs radyografisi. Kalbin
sol sınırında sol atriyum apendiksinin genişlemesine uyan
bombeleşme (beyaz ok), kalpin sağ sınırında sol atriyum
genişlemesine uyan çift kontur görünümü (siyah oklar).
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ğu nun art tı ğı, ha re ke ti nin kı sıt lan dı ğı gö rü lür.
Kor da lar da ka lın laş ma, küs pis ler de kal si fi kas yon
sap ta na bi lir. Ro ma tiz mal mit ral dar lı ğı nın ti pik
bul gu su ar ka küs pis ha re ke ti nin azal ma sı ve ön
küs pi sin di yas tol de ven tri kü le doğ ru kub be leş -
me si dir (di yas to lik “do min g”, ho key so pa sı işa re -
ti) (Şe kil 39-12). Kı sa ek sen ke sit te pla ni met rik
ka pak ala nı he sap la na bi lir (Şe kil 39-13). Gö rün tü
ka li te si nin ye ter li ol ma dı ğı has ta lar da, ka pa ğın
ka lın ve kor dal ya pı la rın kal si fik ol du ğu du rum -
lar da doğ ru he sap la ma yap mak güç ola bi lir. Ke sit
pla nı ob lik ol du ğun da ka pak ala nı yan lış lık la da -
ha faz la he sap la na bi lir. Ko mis sü ro to mi ya pıl mış
has ta lar da pla ni met ri yön te mi ile ka pak ala nı nın
he sap lan ma sı da ha zor ola bi lir. Po tan si yel so run -
la ra rağ men pla ni met rik ka pak ala nı he sap la ma sı
ter cih edi len bir eko kar di yog ra fik yön tem dir. 

Dopp ler eko kar di yog ra fi ile trans mit ral gradi-
ent, mit ral ka pak ala nı ve pul mo ner ar ter ba sın cı
he sap la nır (Şe kil 39-14). 

Mit ral di yas to lik akı mı nın hız-za man eğ ri si nin
in teg ra li üze rin den or ta la ma ve zir ve trans mit ral
gradient ler bu lu nur. Mit ral ka pak ala nı; de vam lı -

lık denk le mi ve ya prok si mal eş hız lı yü zey ala nı
(PI SA) yön te mi ya da ba sınç ya rı lan ma za ma nı
(press su re half ti me, PHT) yön te mi ile he sap la na bi -
lir. PHT mit ral ka pak ala nı ile ko re las yon gös te rir.
Am pi rik ola rak oluş tu ru lan for mü le gö re PHT 220
mi li sa ni ye ol du ğun da mit ral ka pak ala nı 1 cm2’dir.

Mit ral ka pak ala nı (cm2) =
220 / ba sınç ya rı lan ma za ma nı (PHT)

Mit ral ka pak ala nı azal dı ğın da ba sınç ya rı lan -
ma za ma nı uzar. Sol ven tri kül ve sol at ri yu mun
komp li yans azal ma sın da, aort ye ter siz li ği var lı -
ğın da ve mit ral val vo to mi ya pıl dık tan son ra akut
dö nem de PHT doğ ru so nuç ver me ye bi lir. Ay rı ca
cid di mit ral ye ter siz li ği eş lik et ti ğin de PHT ile mi-
t ral ka pak ala nı da ha dü şük he sap la nır. Bu du-
 rum lar da de vam lı lık denk le mi ve PI SA yön tem le ri
da ha doğ ru so nuç ver mek te dir.

Eko kar di yog ra fi ci ha zı nın “soft wa re ” du ru mu
oto ma tik he sap la ma la ra ye ter li ol ma dı ğın da, mit -
ral di yas to lik akı mı nın de se le ras yon za ma nı öl çü -
le rek 0.29 ile çar pıl dı ğın da tah mi ni ka pak ala nı
bu lu na bi lir.

Şekil 39-13. Romatizmal mitral darlığında iki boyutlu eko-
kardiyografi ile planimetrik kapak alanının hesaplanması.

Şekil 39-14. İleri mitral darlığı. Doppler ekokardiyogafi ile
transmitral ortalama ve zirve gradientlerin hız zaman eğri-
sinden hesaplanması, basınç yarılanma zamanı (PHT) ile
mitral kapak alanı 0.9 cm2.

Şekil 39-12. Romatizmal mitral darlığı, iki boyutlu ekokar-
diyografi. Mitral kapakta “doming”, küspislerde kalınlaşma
ve fibroz görülmektedir.

Şekil 39-11. Romatizmal mitral darlığında M-mod ekokar-
diyografide EF eğiminin düzleşmesi, küspislerde kalın-
laşma
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Pul mo ner ar ter ba sın cı de vam lı akım Dopp ler
yön te mi ile he sap la nır. Tri küs pid ka pak ta sap ta nan
re gür ji tan akı mın hı zı öl çül dü ğün de mo di fi ye Ber -
no ul li denk le min den (P=4xV2) bir ba sınç gradienti
he sap la nır. Bu gradient sağ ven tri kül ile sağ at ri -
yum ara sın da ki sis to lik gradienti ver mek te dir. Sağ
at ri yu mun ge niş li ği ne gö re 5-10-15 sa yı la rın dan bi -
ri ek le ne rek sağ ven tri kül ba sın cı ve do lay lı ola rak
da pul mo ner dar lık is tis na sı dı şın da bu na eşit olan
pul mo ner ar ter sis to lik ba sın cı he sap la nır.

Tran sözo fageal eko kar di yog ra fi (TE E): Sol at ri yum
apen dik sin de trom büs olup ol ma dı ğı nın araş tı rıl -
ma sın da ve ka pa ğın per kü tan ba lon val vü lop las ti
te da vi si ne uy gun luk du ru mu nun ta yin edil me sin -
de ge rek li olur. Trans to ra sik eko kar di yog ra fi gö -
rün tü le ri nin op ti mal ol ma dı ğı du rum lar da ka pak
mor fo lo ji si nin de ğer len di ril me si ve dar lık de re ce -
si nin ta yi nin de TE E önem li kat kı sağ lar (Şe kil 39-
15, Şe kil 39-16). TE E, per kü tan ba lon val vü lop las ti
es na sın da da ope ra tö re kı la vuz luk eden bir yön-
 tem ola rak kul la nı lır.

Üç bo yut lu eko kar di yog ra fi (3DE): 3DE eko kar di -
yog ra fi ile mit ral ka pak ala nı pla ni met rik yön te min
ha ta la rı nı azal ta rak da ha doğ ru bir şe kil de he sap -
la na bi lir. Per kü tan ba lon val vü lop las ti sı ra sın da
mit ral ka pa ğın tran sö zo fa ge al yol dan 3 bo yut lu gö -
rün tü len me si de müm kün dür.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Mit ral dar lı ğın da ta nı koy du ru cu la bo ra tu ar yön-
 te mi eko kar di yog ra fi ol mak la be ra ber kli nik bul-
 gu lar ile eko kar di yog ra fi ve ri ler ara sın da
uyum suz luk ol du ğun da ta nı nın net leş ti ril me si
için ka te te ri zas yon ge rek li olur (Sı nıf I in di kas -
yon). Pul mo ner hi per tan si yon ile mit ral dar lı ğı
de re ce si ara sın da ko re las yon ol ma ma sı da in di -
kas yon lar dan bi ri dir (Sı nıf II a). Ka te te ri zas yon la -
bo ra tu arın da ya pı lan he mo di na mik öl çüm ler ile

mit ral ka pak dar lı ğı nın de re ce si ta yin edi lir. Pul-
 mo ner ka pil ler tı ka lı ba sınç (PCWP) ve nöz yol -
dan iler le ti len özel ka te ter yar dı mıy la öl çü lür.
Pra tik ola rak PCWP sol at ri yum ba sın cı na eşit tir,
an cak pul mo ner ve no-ok lü zif has ta lık ve kor tri-
 at ri atum var lı ğın da bu eşit lik ge çer li de ğil dir.
PCWP ile eş zamanlı ola rak sol ven tri kül di yas -
tol so nu ba sın cı yaz dı rı la rak or ta la ma trans mit -
ral di yas to lik gradient he sap la nır (Şe kil 39-17).

İn va zif yön tem ile mit ral ka pak ala nı nın he sa-
p lan ma sın da Gor lin for mü lü kul la nı lır. Bu he sap -
la ma için or ta la ma trans mit ral gradient, kalp
de bi si (Fick me to du ve ya ter mo di lüs yon yön te mi
ile ta yin edi lir), kalp hı zı ve di yas to lik do luş pe-
 rio du pa ra met re le ri ge re kir.

Alan = (kalp de bi si) x1000 / 37.7 x (di yas to lik do -
luş pe ri yo du) x (kalp hı zı) x √(or ta la ma gradient)

Bu for mül de am pi rik bir sa bit olan 37.7, Gor-
 lin sa bi ti nin (44.3), mit ral ka pak için dü zelt me
fak tö rü olan 0.85 ile çar pıl ma sı ile el de edi lir. Gor-
 lin for mü lü nün ba sit leş ti ril miş bir ver si yo nu
Hak kı ve ar ka daş la rı ta ra fın dan ta nım lan mış tır:
Hak kı for mü lü:

Şekil 39-15. Romatizmal mitral darlığı ve atriyal fibrilas-
yonu olan bir hastada transözofageal ekokardiyografi. Sol
atriyumda genişleme ve sigara dumanı şeklinde spontan
eko kontrastı (SEK) görülmektedir.

Şekil 39-16. İleri derecede mitral darlığı. Transözofageal
ekokardiyografide sol atriyumda genişleme,  mitral ön küs-
pisinde diyastolik “doming” hareketi, renkli ekokardiyogra-
fide türbülan akım örneği.

Şekil 39-17. Kalp kateterizasyonunda sol atriyum ve sol
ventriküle ait basınç eğrileri. Diyastolde transmitral  gradi-
ent  (taralı alan) ciddi mitral darlığı ile uyumludur (Braun-
wald’s Heart Disease, 2012).
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Ka pak ala nı = (kalp de bi si) √ (or ta la ma mit ral gra-
dient).

Ayı rı cı Ta nı

Aort ye ter siz li ği, mit ral ka pa ğın er ken ka pan ma sı -
na yol aça rak di yas to lik üfü rü me (Aus tin Flint üfü -
rü mü) ne den olur. Aort ye ter siz li ği ne ait di ğer
bul gu lar ayı rı cı ta nı yı ko lay laş tı rır. Cid di mit ral ye -
ter siz li ğin de sol ven tri kü ler ga lo ile baş la yan kı sa
sü re li mid di yas to lik üfü rüm asıl bul gu olan pan sis-
 to lik üfü rü me eş lik eder, mit ral dar lı ğı ile ayı rı cı ta -
nı ge re kir. At ri yal sep tal de fekt te tri küs pid ka pak ta
olu şan yük sek akı ma bağ lı di yas to lik üfü rüm mit -
ral dar lı ğı ile ayı rı cı ta nı ge rek ti re bi lir. Pul mo ner
hiper tan si yon da ge li şen pul mo ner ye ter siz li ğe bağ -
lı di yas to lik üfü rüm ve di ğer bul gu lar ne de niy le
mit ral dar lı ğı ile ayı rı cı ta nı ge re ke bi lir. Tri küs pid
dar lık la rın da bul gu lar mit ral dar lı ğı nı dü şün dü re -
bi lir. Tri küs pid dar lı ğı he men dai ma mit ral dar lı ğı
ile bir lik te gö rül mek te dir. Akut ro ma tiz mal ateş te
du yu lan mid di yas to lik üfü rüm (Ca rey Co ombs
üfü rü mü), mit ral dar lı ğı nın di yas to lik üfü rü mü ile
ka rış tı rı la bi lir. Bi rin ci se sin ha fif le miş ol ma sı, açıl -
ma se si nin bu lun ma ma sı ve di ğer bul gu lar ayı rı cı
ta nı da yar dım cı olur. Sol at ri yum mik so ma sı, sol at -
ri yu mun bo şal ma sı nı en gel le ye rek mit ral dar lı ğı nı
tak lit ede bi lir. Os kül tas yon bul gu la rı vü cut po zis -
yo nu na gö re de ği şik lik ler gös te rir. Sis te mik be lir ti
ve bul gu la rın bu lun ma sı ta nı da yar dım cı dır. “Cor
tri at ri atu m” sol at ri yum da fib röz bir hal ka nın bu-
 lun du ğu na dir bir kon je ni tal ano ma li dir, pul mo ner
ve nöz hi per tan si yo na ne den olur. Eko kar di yog ra fi
ile ke sin ta nı ko nu lur.

Komp li kas yon lar

Mit ral dar lı ğı nın sey rin de or ta ya çı kan komp li -
kas yon lar has ta lı ğın kli nik tab lo su nu ve prog no -
zu nu de ğiş ti rir ler. Semp to ma tik mit ral dar lı ğı
va ka la rı nın % 39-75’in de at ri yal fib ri las yon ge li şir.
At ri yal fib ri las yon ne ka dar er ken ge li şir se prog-
 noz o ka dar kö tü dür. Sol at ri yum ba sın cı ve pul-
 mo ner ve nöz ba sınç da ha faz la yük se lir, kalp
de bi si aza lır, has ta nın kli nik du ru mu ağır la şır. Sis-
 te mik em bo lizm, mit ral dar lı ğı nın önem li bir kom-
p li kas yo nu dur. İn si den sı yak la şık % 20’dir. %
80’in de at ri yal fib ri las yon bu lu nur. Se reb ral, ab do -
mi nal, pe ri fe rik ve ya ko ro ner ar ter le re em bo lizm
gö rü le bi lir. Pul mo ner hi per tan si yon ve sağ kalp
ye ter siz li ği bir di ğer komp li kas yon dur. Pul mo ner
in fark tüs ve sık tek rar la yan ak ci ğer in fek si yon la rı
pul mo ner kon jes yo nun ko lay laş tır dı ğı komp li kas -
yon lar ara sın da dır. İn fek tif en do kar dit sey rek ol-
 mak la bir lik te mit ral dar lı ğı ze mi nin de ge li şe bi lir.

Te da vi

Ge nel te da vi yak la şı mı, has ta la rın semp to ma tik
du ru mu, dar lı ğın cid di yet de re ce si ve ka pa ğın per -

kü tan te da vi ye uy gun luk du ru mu göz önün de tu-
 tu la rak plan la nır. Te da vi yak la şım la rı me di kal, per -
kü tan ve cer ra hi yön tem le ri içe rir.

Me di kal Te da vi: Me di kal te da vi nin he def le ri; ro-
 ma tiz mal ateş nüks le ri nin ön len me si, mit ral dar-
 lı ğı nın komp li kas yon la rı nın ön len me si ve
te da vi si, op ti mal dö nem de gi ri şim sel ya da cer-
 ra hi te da vi uy gu la mak üze re has ta lık prog res yo -
nu nun mo ni to ri zas yo nu ola rak sı ra la na bi lir.

Gün cel kı la vuz öne ri le ri ne gö re en do kar dit
prof ilak si si ge rek li de ğil dir. Ro ma tiz mal kalp has -
ta lı ğı olan has ta lar da be ta he mo li tik strep to kok in-
 fek si yon la rı nı ön le mek üze re ro ma tiz mal ateş
pro fi lak si si uy gu lan ma lı dır. Has ta lı ğın iz len me -
sin de, yıl da bir kli nik de ğer len dir me öne ril mek te -
dir. Kli nik du rum da de ği şik lik ol ma dık ça her yıl
eko kar di yog ra fi ge rek mez. Asemp to ma tik has ta -
lar da ha fif mit ral dar lı ğı va ka la rın da 3-5 yıl da bir,
or ta mit ral dar lı ğın da 1-2 yıl da bir ve cid di mit ral
dar lı ğın da yıl da bir eko kar di yog ra fi öne ri lir.

Semp tom la rı ol ma yan ha fif mit ral dar lı ğın da
te da vi ge rek mez. Semp tom la rı ha fif ve eg zer siz
disp ne si olan has ta lar da tuz kı sıt la ma sı ve di üre -
tik te da vi, sol at ri yum ba sın cı nı dü şü re rek ya rar -
lı olur. Be ta-blo ker ler eg zer siz ka pa si te si ni
ar tır mak ta ya rar lı ola bi lir. Ar te ri yel va zo di la tör -
ler kul la nıl ma ma lı dır.

At ri yal fib ri las yon ge liş ti ğin de semp tom lar da
ar tış bek le nir. Mit ral dar lı ğın da bü yük öne mi
olan di yas to lik do luş za ma nı nı ar tır mak üze re hız
kon tro lü sağ lan ma lı dır. Bu amaç la di gi ta lis ve be -
ta-blo ker ler ter cih edi lir. Sinüs rit mi nin ye ni den
sağ lan ma sı ama cıy la an ti- arit mik ilaç lar kul la nı -
la bi lir. Fa kat an ti -arit mik te da vi nin uzun sü re li
et kin li ği mit ral dar lı ğı nın dü zel til me si ne bağ lı dır.

Em bo lizm, mit ral dar lı ğın da önem li bir komp -
li kas yon dur. Em bo lizm ris ki ya şın iler le me si ve ya
at ri yal fib ri las yo nun or ta ya çık ma sı ile be lir gin ar -
tar. Uzun sü re li (kro nik) at ri yal fib ri las yo nun pa -
rok sis mal, per sis tan (ıs rar lı) ve ya per ma nan
(ka lı cı) ol ma sı em bo li ris ki ni de ğiş tir mez, her üç
se yir de de em bo li ris ki art mış tır. Bu has ta lar da
war fa rin ile an ti ko agü las yon ge rek li dir. Bu nun ya -
nın da da ha ön ce em bo lik olay ge çir miş ve ya sol at -
ri yum trom bü sü sap ta nan has ta lar da da uzun
sü re li oral an ti ko agü lan te da vi ge rek li dir (Sı nıf I
in di kas yon). Cid di mit ral dar lı ğı olan has ta lar
sinüs rit min de ol sa da hi, eko kar di yog ra fi de be lir -
gin (>55 mm) sol at ri yum ge niş le me si ve ya spon-
 tan kon trast var sa an ti ko agü lan te da vi
öne ril mek te dir. War fa rin te da vi si ile INR (“in ter -
na ti onal nor ma li zed ra ti o”) kat sa yı sı 2-3 ara sın da tu-
 tu la cak şe kil de doz ayar la ma sı ya pıl ma lı dır. 

Per kü tan Mit ral Ba lon Val vü lop las tisi (PMBV)
Ha fif ve or ta mit ral dar lı ğı olan asemp to ma tik has -
ta lar ge nel lik le uzun yıl lar bu du ru mu ko ru ya rak
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ya şam la rı nı sür dür mek te dir. Fa kat semp to ma tik
va ka lar da ve ya cid di mit ral dar lı ğı olan has ta lar da
me ka nik te da vi uy gu lan maz sa uzun sü re li so nuç -
lar iyi ol ma mak ta dır. Semp tom lar or ta ya çık tı ğın da
(fonk si yo nel ka pa si te sı nıf ≥2) per kü tan ya da cer ra -
hi te da vi in di kas yo nu baş lar. Or ta ve cid di mit ral
dar lı ğı olan has ta lar asemp to ma tik ol sa lar da hi pul-
 mo ner hi per tan si yon baş la ma sı (is ti ra hat pul mo ner
ar ter sis to lik ba sın cı >50 mmHg, eg zer siz de >60
mmHg) du ru mun da me ka nik te da vi ler uy gu lan -
ma lı dır. Tüm bu has ta lar için ka pak ya pı sı per kü tan
gi ri şi me uy gun ol du ğun da ilk ter cih edi le cek te da -
vi PMBV, ak si hal de cer ra hi te da vi dir.

PMBV en sık lık la Ino ue tek ni ği ile ger çek leş ti -
ri lir. Fe mo ral ven den gi ri le rek sağ at ri yu ma, da ha
son ra trans sep tal ponk si yon la sol at ri yu ma ucu
ba lon lu bir ka te ter iler le ti lir ve mit ral ka pak ori fi -
sin de şi şi ri le rek ka pak açık lı ğı nın ar tı şı sağ la nır
(Şe kil 39-18 ve Şe kil 39-19).  Bu yön tem le ko mis -
sür ler de ki füz yo nun ay rış tı rıl ma sı ile ka pak açık-
 lı ğın da 1 cm2 ka dar bir ar tış ve trans mit ral
gradient te % 50-60 azal ma sağ la na bil mek te dir.

PMBV iş le min de mor ta li te % 1-2’dir. Di ğer
komp li kas yon lar se reb ral em bo li (% 1), kar di yak
per fo ras yon (% 1), ope ras yon ge rek ti ren cid di mi-
t ral ye ter siz li ği (% 2), cid di ol ma yan mit ral ye ter -
siz li ği (% 15) ve (ge nel lik le kü çü len ve ya ka pa nan)
at ri yal sep tal de fekt (% 5-10) ola rak sı ra la na bi lir.
PMBV, sol at ri yum ve ya apen diks te trom büs var -
sa ve mit ral ye ter siz li ği or ta de re ce ve ya faz lay sa
kon trin di ke dir. Cid di tri küs pid ye ter siz li ği ve cid -
di pul mo ner hi per tan si yo nu olan has ta lar da bu
te da vi çok uy gun de ğil dir, bu du rum lar rö la tif
kon trin di kas yon ka bul edi lir.

Komp li kas yon ris ki ni azalt mak ve he mo di na -
mik iyi leş me yi ar tır mak ama cıy la iş lem ka ra rı ve -
ri lir ken mit ral ka pa ğın ana to mik özel lik le ri
eko kar di yog ra fi ile in ce len me li dir. Bu amaç la bir
skor la ma sis te mi yay gın ola rak kul la nıl mak ta dır

(Wil kins Eko sko ru). Mit ral ka pa ğın ka lın lı ğı, mo-
 bi li te de re ce si, ka pak al tı ya pı la rın ka lın lı ğı ve ka -
pak kal si fi kas yon de re ce si 0 ile 4 ara sın da
de re ce len di ri lir (Tab lo 39-11). Eko kar di yog ra fik
skor 8 ve al tın da ise op ti mal iş lem so nuç la rı el de
edil mek te dir. Top lam eko sko ru 11’den yük sek ise
iş lem so nuç la rı iyi de ğil dir. Ka pak ala nın da su b-
op ti mal ar tış el de edi lir, res te noz ve mor ta li te
oran la rı yük sek tir. Cer ra hi te da vi nin müm kün ola-
 ma ya ca ğı özel du rum lar dı şın da sko ru yük sek
olan bu has ta la ra ba lon val vü lop las ti uy gu lan ma -
ma lı dır. Top lam eko sko ru 9-11 ara sın da olan has -
ta lar “g ri zo n” da ka bul edi lir. Ba zı has ta lar da
ye ter li, ba zı la rın da ise su bop ti mal so nuç lar el de
edi lir.

Eko kar di yog ra fi, iş lem son ra sı komp li kas yon -
la rın de ğer len di ril me sin de ve el de edi len so nu cun
ta yi nin de ge rek li dir. Re zi dü el ste no zun de re ce si -
nin ta yi ni için pla ni met rik ka pak ala nı ve trans mit -
ral gradient öl çü mü ya pı lır. Pro se dür son ra sı er ken
dö nem de ka pak ala nı nın he sap lan ma sın da ba sınç
ya rı lan ma za ma nı yön te mi uy gun de ğil dir.

Ka pak res te no zu sık lı ğı, has ta nın ya şı ve iş lem
son ra sı el de edi len ka pak ala nı so nuç la rı na gö re
de ğiş ken lik gös te rir. İle ri yaş, fonk si yo nel ka pa si -
te nin bo zuk luk de re ce si, at ri yal fib ri las yon bu lun-
 ma sı, inis yal ka pak ala nı nın dar lık de re ce si,
pul mo ner hi per tan si yo nun cid di ye ti ve tri küs pid
ye ter siz li ği nin de re ce si uzun dö nem so nuç la rın iyi
ol ma ma sı ile iliş ki li dir. Her cid di yet de re ce sin de
has ta nın da hil edil di ği ge niş bir se ri de 4 yıl son ra -
ki ha yat ta kal ma ora nı % 84 ola rak bil di ril miş tir.
Baş ka bir ran do mi ze ça lış ma da 7 yıl son ra mit ral
ka pak ala nı kar şı laş tı rıl dı ğın da PMBV ve açık cer-
 ra hi ko mis sü ro to mi ame li ya tı grup la rın da so nuç -
lar ben zer olup her iki grup ta da so nuç ka pa lı
cer ra hi ko mis sü ro to mi den üs tün dür.

Şekil 39-19. Perkütan mitral balon valvüloplasti sırasında
Inou balon mitral kapak içerisinde şişirilmiş ve geçici bir
süre mitral orifisinde akım kesintiye uğramıştır. İşlem sıra-
sında devam etmekte olan transözofageal ekokardiyografi
görüntüsünde ekokardiyografik olan balon görüntülenmiş-
tir. Sol atriyum içinde belirgin spontan eko kontrastı izlen-
mektedir. LV: Sol ventrikül

Şekil 39-18. Perkütan mitral balon valvüloplasti işlemi. Inou
balonu, mitral kapak içerisinde şişirilmiştir. Aort içerisinde
“pigtail” kateteri  vardır. Transözofageal ekokardiyografi
(TEE) probu görülmektedir.
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Cer ra hi Te da vi

New York Kalp Cemiyeti (NYHA) sınıflamasına
gö re fonksiyonel kapasitesi II ya da üze rin de ve
mit ral ka pak ala nı 1.5 cm2 ve ya al tın da olan has ta -
lar da, PMBV ya pıl ma sı müm kün de ğil se cer ra hi
te da vi in di kas yo nu var dır. Ay rı ca semp to ma tik ol-
 ma yan has ta lar da cid di pul mo ner hi per tan si yo -
nun bu lun ma sı ve ya an ti ko agü las yo na rağ men
tek rar la yan em bo lik olay la rın gelişmesi de gi ri şim
in di kas yo nu oluş tur mak ta dır. 

Ro ma tiz mal mit ral dar lı ğın da 3 cer ra hi yak la -
şım müm kün dür. Ka pa lı mit ral val vo to mi (ka pa lı
ko mis sü ro to mi), açık mit ral val vo to mi ve mit ral
ka pak rep las ma nı. Ka pa lı yön tem de tran sat ri yal
ve ya trans ven tri kü ler yol la ka pa ğa  ula şı lır ve kar -
di yo pul mo ner “by pas s” ge rek mez. Ka pa lı ko mis -
sü ro to mi, bir çok ül ke de ye ri ni per kü tan te da vi ye
bı rak mış tır. Açık yön tem de ise kar di yo pul mo ner
“by pas s” ge re kir. Bu yak la şım da ka pa ğın gö rül -
me si, kal si fi kas yon la rın deb rid ma nı ve ta mir tek -
nik le ri nin uy gu lan ma sı müm kün dür. Özel lik le
mit ral ye ter siz li ği ile kom bi ne mit ral dar lı ğın da
kor dal pro se dür le rin ve ya anu lop las ti nin uy gu la -
na bil me si yön te me avan taj sağ lar. Yo ğun fib ro z ve -
ya kal si fi kas yon olan ya da mit ral ye ter siz li ği nin
eş lik et ti ği va ka lar da mit ral ka pak rep las ma nı ter-
 cih edil mek te dir. Kro nik at ri yal fib ri las yon bu lu -
nan has ta lar da kom bi ne “Ma ze pro se dü rü ” ka pak
cer ra hi si ile bir lik te ger çek leş ti ri le rek % 80 has ta da
sinüs rit mi sağ la na bi lir. Rep las man ope ras yon la -
rın da has ta nın özel lik le ri ne uy gun ola rak me ka nik
ya da bi yo lo jik pro tez ler ter cih edi le bi lir.

Do ğal Se yir ve Prog noz

Mit ral dar lı ğı, er ken yaş lar da ya vaş, ile ri yaş lar da
hız lı sey re den bir has ta lık tır. Ço cuk luk yaş la rın da
ge çi ri len akut ro ma tiz mal ateş ten son ra mit ral dar-
 lı ğı nın olu şa bil me si için en az 2-3 yıl, or ta la ma 15-20

yıl, ge liş miş ül ke ler de ise 20-39 yıl geç me si ge re kir.
Bu la tent sü re de has ta lar semp tom suz dur lar. Semp-
 tom lar baş la dık tan son ra fonk si yo nel ka pa si te nin
IV’ e gel me si için ge çen za man 5-10 yıl ara sın da de -
ği şir. Semp to ma tik genç has ta lar da 10 yıl lık mor ta -
li te hı zı % 39, yaş lı ki şi ler de ise % 60-70 ola rak
bi lin mek te dir. Şid det li pul mo ner hi per tan si yo nu
olan va ka lar da or ta la ma ya şam sü re si 3 yıl dan az -
dır. At ri yal fib ri las yon ge li şen has ta lar da prog noz
kö tü dür. Mit ral dar lı ğı olan bir has ta da ara ya gi ren
ba zı fak tör ler du rum da ani ağır laş maya yol aça bi lir.
Bun lar ro ma tiz mal kar di tin nük sü (ro ma tiz mal re -
ak ti vas yon), at ri yal fib ri las yon, so lu num yo lu in fek-
 si yo nu, ge be lik ve sis te mik em bo lizm ola rak
sa yı la bi lir. Te da vi edil me yen has ta lar da en sık ölüm
se be bi iler le yi ci kalp ye ter siz li ği olup bu nu komp li -
kas yon lar ile iliş ki li se bep ler iz ler. Eko kar di yog ra fi -
nin yay gın ve doğ ru kul la nı mı has ta la rın da ha
er ken ta nın ma sı nı sağ la mış tır. Per kü tan ve cer ra hi
te da vi yön tem le ri nin ge liş me si de mit ral dar lı ğın -
da prog no zu önem li öl çü de iyi leş tir miş tir.

MMiitt  rraall  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii

Mit ral küs pis le ri, mit ral ka pak anu lu su, pa pil ler
kas lar ve des tek al dı ğı sol ven tri kül du var la rı, kor -
da ten di ne alar ve kom şu sol at ri yum du var la rı mi-
t ral ap pa ra tu su nu oluş tu rur. Mit ral ye ter siz li ği
(mit ral re gür ji tas yo nu) bu kom po nent le rin ya pı sal
ve ya fonk si yo nel bo zuk luk la rı so nu cun da or ta ya
çı ka bi lir. Mit ral ye ter siz li ği, mit ral ap pa ra tu sun in-
 takt ol du ğu du rum lar da ge liş ti ğin de “fonk si yo nel
mit ral ye ter siz li ği ”, ya pı sal bo zuk luk lar so nu cun da
ge liş ti ğin de “or ga nik mit ral ye ter siz li ği ” ola rak
tanım la nır. Mit ral ye ter siz li ği akut ya da kro nik
ola rak ge li şe bi lir. Akut mit ral ye ter siz li ği, kom-
 pan sas yon me ka niz ma la rı nın ge liş me si için ye ter -
li za man bu lun ma dı ğın dan hız lı ve kö tü
son la na bi len bir se yir gös te rir. Kro nik mit ral ye ter-

Mobilite • Küspisler çok hareketli, sadece yaprakçık uçları kısıtlı
(0-4 arasında, 0 normal) • Küspisler hafif kısıtlı, bazallerinde mobilite normal

• Kapağın esas olarak bazal bölümü diyastolde öne hareket eder.
• Kapağın diyastolik hareketi minimal hatta yok

Subvalvüler kalınlaşma • Küspislerin altında minimal kalınlaşma
(0-4 arasında, 0 normal) • Kordal uzunluğun üçte birlik bölümünde kalınlaşma

• Kordaların distal üçte birlik bölümüne uzanan kalınlaşma
• Papiller kaslara uzanan yoğun kalınlaşma

Yaprakçık kalınlığı • Normale yakın (4-5 mm)
(0-4 arasında, 0 normal) • Küspis orta bölümleri normal kalınlıkta,  uçlarda kalınlaşma (5-8 mm)

• Tüm küspisde kalınlık artışı (5-8 mm)
• Tüm küspis dokusunda yoğun kalınlaşma (> 8-10 mm)

Kalsifikasyon • Tek alanda eko parlaklığı
(0-4 arasında, 0 normal) • Küspis kenarlarında parlaklığın arttığı alanlar

• Küspisin orta bölümüne kadar parlaklık artışı
• Tüm küspis boyunca yoğun parlaklık artışı

Tablo 39-11. Mitral Darlığında Perkütan Balon Valvüloplasti Tedavisi için Eko Skorunun Belirlenmesi
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 siz li ğin de ise has ta lık et ken le ri ne ve kom pan sas -
yon me ka niz ma la rı na bağ lı ola rak de ği şen uzun
sü re li bir se yir gö rü lür. Se be bi ne olur sa ol sun,
önem li de re ce de mit ral ye ter siz li ği iler le yi ci dir.
Sol at ri yum ve sol ven tri kü lün ge niş le me si ka pak
ye ter siz li ği nin ted ri ci ar tı şı na ne den olur.

Et yo lo ji ve Pa to lo ji

Mit ral ap pa ra tu sun da ya pı sal bo zuk luk so nu cu
or ta ya çı kan or ga nik mit ral ye ter siz li ği nin ön de
ge len ne den le ri; ro ma tiz mal kalp has ta lı ğı, de je -
ne ra tif ka pak has ta lı ğı, mit ral ka pa ğın mik so ma -
töz has ta lı ğı (mit ral ka pak pro lap su su), pa pil ler
kas dis fonk si yo nu, en do kar dit ler, kol la jen do ku
has ta lık la rı ve spon tan kor da rüp tü rü ola rak sa yı -
la bi lir.  Mit ral ap pa ra tu sun da ya pı sal bo zuk luk
ol ma yan ya ni fonk si yo nel mit ral ye ter siz li ği ne
ne den olan en sık et ken ler; sol ven tri kül di la tas -
yo nu na yol açan ko ro ner ar ter has ta lı ğı, di la te
kar di yo mi yo pa ti, hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ve
sol at ri yum di la tas yo nu dur (Tab lo 39-12).

Ro ma tiz mal mit ral ye ter siz li ğin de baş lı ca pa to -
lo jik de ği şik lik ler küs pis le rin fib röz do ku ar tı şıy la
sert leş me si, de for mas yo nu ve ret rak si yo nu se be -
biy le mit ral ka pa ğın tam ka pa na ma ma sı şek lin de -
dir. He men dai ma mu ral (pos te ro la te ral) küs pis
aşa ğı ya doğ ru çe kil miş ve ven tri kül du va rı na ya -
pış mış tır. Kor da la rın ya pış ma sı ve kı sal ma sı da ka-
 pa ğın ka pan ma sı na ma ni olur. Ro ma tiz mal ne den li
ol ma yan va ka lar da ise et yo lo ji ye gö re de ği şen
muh te lif pa to lo jik de ği şik lik ler mev cut tur.

Fizyopatoloji

Akut Mit ral Ye ter siz li ği

Sol at ri yum dan sol ven tri kü le dö nen re gür ji tan vo -
lüm, sol ven tri kül di yas tol so nu hac min de ani yük-
 sel me ye yol açar. Sol ven tri kül bu du ru mu hız la
kom pan se et me ye ça lı şır. Frank-Star ling me ka niz -
ma sı ile sar ko mer uzun lu ğu nun art ma sı sol ven-

 tri kül kon trak ti li te si ni ar tı rır. Bu es na da ge li şen sol
ven tri kül do luş ba sın cı nın ar tı şı pul mo ner kon jes -
yo na ne den olur. Dü şük ba sınç lı sol at ri yu ma doğ -
ru ejek si yo nun ger çek leş miş ol ma sın dan do la yı sol
ven tri kül du var stre si aza lır. So nuç ta da ha faz la sol
ven tri kül bo şal ma sı ve hi per di na mik fonk si yon or-
 ta ya çı kar. Sis te mik do la şı ma gi den kan vo lü mü
dü şer ve kalp de bi si aza lır. Eğer bu akut he mo di -
na mik de ği şik li ğe ta ham mül ger çek le şir se has ta
kro nik kom pan se dö ne me iler le ye bi lir.

Kro nik Kom pan se Mit ral Ye ter siz li ği

Sol ven tri kü lün ek zan trik hi per tro fi si ile bir lik te
di la tas yo nu gö rü lür. Hi per tro fi ge liş me si du var
stre si ni azal ta rak nor mal leş tir me ye yö ne lik tir. Af-
 ter lo ad azal ma sı akut va ka lar da ol du ğu ka dar
dü şük de ğil dir, pre lo ad ise akut mit ral ye ter siz li -
ğin de ol du ğu gi bi yük sek de vam eder. Sol at ri -
yum di la tas yo nu pre lo ad artışına adap tas yon
ko nu sun da yar dım cı olur. Sol ven tri kül fonk si -
yo nu akut mit ral ye ter siz li ği ka dar hi per di na mik
ol ma mak la be ra ber yük sek nor mal dü zey de dir.

Kro nik De kom pan se Mit ral Ye ter siz li ği

Prog re sif sol ven tri kül ge niş le me si ile be ra ber sol
ven tri kül dis fonk si yo nu baş la mış tır. Sol ven tri kül
ge niş le me ve dis fonk si yo nu mit ral ye ter siz li ği nin
da ha da ar tı şı na ne den olur, bu du rum ise sol
ven tri kül ge niş le me si nin ve dis fonk si yo nun bi raz
da ha cid di leş me si ne yol açar. Da ha ileri ev re de
ise ir re ver sibl kon trak til dis fonk si yon or ta ya çı -
kar. Bu du rum da pos to pe ra tif kalp ye ter siz li ği,
mor bi di te ve mor ta li te ris ki art mak ta dır.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Akut cid di mit ral ye ter siz li ğin de semp tom lar pul-
 mo ner ka pi ler ba sın cın ani yük sel me si ve kon jes -
yon ile il gi li dir. İs ti ra hat te ne fes dar lı ğı, or top ne,

Küspis anormallikleri • Romatizmal (yaprakçıklarda doku kaybı, nedbeleşme, kısalma)
• Miksomatöz dejenerasyon ve prolapsus
• Endokardit (inflamasyon, perforasyon, retraksiyon)
• Yaprakçık anevrizması (genelllikle aort kapak endokarditi ve aort yetersizliği jetine

bağlı gelişir)
• Edinsel bağ doku hastalıkları (romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, skleroderma)
• Kalıtsal bağ doku hastalıkları (Hurler, Hunter, Ehlers Danlos, Marfan Sendromları)
• Konjenital (mitral kapakta “cleft”, primum tipi atriyal septal defekt, çift orifisli mitral kapak)
• Hipertrofik kardiyomiyopati (ön küspisin sistolik öne hareketi)

Mitral anulus • Anular dilatasyon (dilate kardiyomiyopati, iskemik kalp hastalığı)
anormallikleri • Anular kalsifik dejenerasyon (yaşlılık, böbrek yetersizliği,  Marfan sendromu gibi kalıtsal

bağdoku hastalıkları)

Korda anormallikleri • Romatizmal kalp hastalığında kordal fibroz, kalsifikasyon
• Korda rüptürü (çok ciddi formu “flail” –yelken- mitral kapak)

Tablo 39-12. Mitral Yetersizliğinin Nedenleri



dü şük kalp de bi si semp tom la rı ve kar di yo je nik
şok gö rü le bi lir. Akut mit ral ye ter siz li ği ne ne den
olan du ru ma (in fek tif en do kar dit ve ya mi yo kard
in fark tü sü) ait bul gu lar eş lik ede bi lir.

Kro nik mit ral ye ter siz li ği yıl lar ca semp tom -
suz sey re de bi lir. Asemp to ma tik bir ki şi de üfü -
rüm sap tan ma sı sık rast la nan bir du rum dur.
Semp to ma tik ev re ye ge çil di ğin de ilk rast la nan
semp tom lar eg zer si ze ta ham mül azal ma sı ve efor
disp ne si dir. İler le yen dö nem de pa rok sis mal nok-
 tür nal disp ne ve or top ne gö rü lür. Kalp de bi sin de
düş me so nu cun da hal siz lik ve bit kin lik or ta ya çı -
kar. Sol ven tri kül dis fonk si yo nu ge liş tik çe kon-
 jes tif kalp ye ter siz li ği semp tom la rı, pul mo ner
hi per tan si yon ge liş ti ğin de ba cak lar da şiş me, ka -
rın şiş li ği gi bi sağ ven tri kül ye ter siz li ği semp tom-
 la rı or ta ya çı kar. Sol at ri yum di la tas yo nu
so nu cun da at ri yal fib ri las yon ge li şe bi lir.

Fi zik Muayene

Sol ven tri kül fonk si yo nu ko run muş olan has ta -
lar da api kal im puls can lı ve hi per di na mik tir. Sol
ven tri kü lün yük sek vo lüm le hız lı do lu şu pre kor -
di um da pal pabl ola bi lir (pal pabl S3). Sol ven tri -
kül di la te ol duk ça api kal im puls la te ra le doğ ru
ka yar. Eğer pul mo ner hi per tan si yon ge liş miş se
sağ ven tri kül sis to lü ve ikin ci se sin pul mo ner
kom po nen ti (P2) pal pe edi le bi lir.

Kro nik Mit ral Ye ter siz li ği: S1 ge nel lik le ha fif le -
miş tir. Mit ral ka pak pro lap su su ve pa pil ler dis-
 fonk si yo na bağ lı mit ral ye ter siz li ğin de S1 nor mal
ola bi lir. S2, aort ka pa ğı nın da ha er ken ka pan ma sı
do la yı sıy la ge niş ola rak çift du yu la bi lir. Pul mo ner
hi per tan si yon ge liş ti ğin de P2 sert ola rak du yu lur.
Sol ven tri kül vo lüm yük len me sin den do la yı ge nel-
 lik le di yas to lik hız lı do luş fa zı na uyan S3 du yu lur.
S3 var lı ğı sol ven tri kül fonk si yon bo zuk lu ğu an la -
mı na gel mez. Mit ral ye ter siz li ği nin ka rak te ris tik

üfü rü mü en iyi apeks te du yu lan, ak sil la ya ya yı lan
ho lo sis to lik üfü rüm dür. Pos te ri or küs pi si il gi len -
di ren pa to lo ji ler de re gür ji tan jet öne doğ ru olur ve
üfü rüm ster nu mun sol ke na rın da da ha iyi du yu -
lur. An te ri or küs pi si il gi len di ren de fekt ler de je tin
yö nü ar ka ya doğ ru olup üfü rüm sır ta doğ ru da ha
iyi du yu lur. Pro lap sus da üfü rüm kre şen do özel-
 lik te ve geç sis to lik dö nem de dir, mid sis to lik bir
klik ile baş la ya bi lir.

Mit ral ye ter siz li ğin de üfü rü mün kon fi gü -
rasyo nu ve ya yı lı mı de ği şik özel lik ler gös te re bi -
le ce ğin den ya tak ba şın da ba zı ma nev ra lar
uy gu la ya rak di na mik os kül tas yon yap mak üfü -
rü mün da ha iyi tah lil edil me si ni sağ lar. “Hand g-
ri p” eg zer si zi ve her iki kol da kan ba sın cı öl çüm
man şo nu şi şi ri le rek uy gu la nan ge çi ci ar te ri yel ok-
 lüz yon sı ra sın da mit ral ye ter siz li ği ve mit ral ka -
pak pro lap su su üfü rü mü ar tar ken, hi per tro fik
obs trük tif kar di yo mi yo pa ti ye bağ lı üfü rüm aza la-
 cak tır. Çö mel me ha re ke ti mit ral ka pak pro lap su -
su ve hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti üfü rü mü nü
azal tır ken ani den aya ğa kalk ma sı ra sın da üfü rü -
mün şid det len di ği far ke di lir. Çö mel me sı ra sın da
mit ral ka pak pro lap su su üfü rü mü ve klik geç sis-
 to le doğ ru ka yar, has ta aya ğa kalk tı ğın da ise er -
ken sis to le doğ ru ge lir. Pro lap sus ha ri ci mit ral
ye ter siz li ği ve ven tri kü ler sep tal de fekt üfü rüm -
le rin de bu iki du rum da de ği şik lik bek len mez.

Akut Mit ral Ye ter siz li ği: Ba zı mu aye ne bul gu la rı
fark lı lık gös te rir. Sol at ri yum ba sın cı hız la yük sel -
di ğin de non komp li yant ha le ge len sol at ri yu ma ho -
lo sis to lik re gür ji tas yon ger çek leş mez ve üfü rüm
er ken sis to lik dö nem de du yu lur. Ba zı va ka lar da
üfü rüm du yul maz ha le ge lir. Ha fif ve or ta de re ce li
akut mit ral ye ter siz li ğin de ma nev ra lar da akut ve
kro nik mit ral ye ter siz li ği ben zer so nuç ve rir. Çok
cid di akut mit ral ye ter siz li ğin de sem pa tik ak ti vas -
yo nun aşı rı ol ma sı ma nev ra la ra ce va bı or ta dan kal -
dı rır. Akut mit ral ye ter siz li ğin de kuv vet li S4
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Hafif Orta Ciddi 
mitral yetersizliği mitral yetersizliği mitral yetersizliği

Kalitatif

Anjiyografik derece 1 + 2 + 3-4 +

Renkli Doppler jet alanı Küçük santral jet Hafif dereceden daha Geniş santral jet (> % 39 sol
(<4 cm2 veya <% 20 sol fazla fakat ciddi değil atriyum alanı) veya herhangi 
atriyum alanı) bir genişlikte egzantrik jet

Vena kontrakta  (cm) < 0.3 0.3-0.69 ≥ 0.70

Kantitatif

Regürjitan volüm (ml) < 30 30-59 ≥ 60

Regürjitan fraksiyon (%) < 30 30-49 ≥ 50

Regürjitan orifis alanı (cm2) < 0.20 0.2-0.39 > 0.39

Tablo 39-13. Mitral Yetersizliği Derecesinin Tayin Edilmesinde Anjiyografi ve Ekokardiyografi Bulguları



du yu la bi lir. Kar di yak os kül tas yon bul gu la rı nın ya -
nın da res pi ra tu ar bul gu lar be lir gin dir. Ta şip ne, yay -
gın ral ler, plev ral efüz yon bul gu la rı, ta şi kar di ve
na bız ba sın cı nın da ral ma sı bek le nen bul gu lar dır.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi
Spe si fik ol ma yan bul gu lar var dır. Te mel bul gu lar
sol at ri yum ge niş le me si ne bağ lı “P mit ra le ” ve at -

ri yal fib ri las yon dur. Cid di mit ral ye ter siz li ğin de
sol ven tri kül ve sağ ven tri kül hi per tro fi si bul gu -
la rı gö rü le bi lir.

Teleröntgenografi

Kro nik mit ral ye ter siz li ğin de gö ğüs rad yog ra fi -
sin de sol at ri yum ve sol ven tri kül ge niş le me si so -
nu cun da kar di yo me ga li gö rü lür. Mit ral anu lus
kal si fi kas yo nu özel li ik le la te ral gra fi de göz le ne -
bi lir. Akut va ka lar da ge li şen prog re sif sol ven tri -
kül ye ter siz li ğin de in tes tis yel ödem ve ta ki ben
al ve oler ödem bul gu la rı izlenir.

Eko kar di yog ra fi

Mit ral ye ter siz li ği nin ta nı sın da, se be bi nin ve de -
re ce si nin be lir len me sin de çok önem li bir ro lü var -
dır (Şe kil 39-20 ve Şe kil 39-21). 

Ay rı ca sol at ri yum ve sol ven tri kül bo yut la rı nın
be lir len me sin de, sol ven tri kül fonk si yo nu nun ta yi -
nin de ve pul mo ner ar ter ba sın cı nın he sap lan ma -
sın da kul la nı lır. Tran sö zo fa geal eko kar di yog ra fi,
in fek tif en do kar dit, is ke mik mit ral ye ter siz li ği,  kor -
da rüp tü rü gi bi du rum lar da mit ral ka pa ğın da ha
iyi de ğer len di ril me si için ve eg zan trik mit ral ye ter -
siz li ğin de ye ter siz lik de re ce si nin da ha doğ ru tah-
 mi ni için ge rek li ola bi lir (Şe kil 39-22 ve Şe kil 39-23).

Renk li Dopp ler eko kar di yog ra fi ile sol ven tri -
kül den sol at ri yu ma doğ ru olan re gür ji tan akım je-
 ti nin gö rün tü len me si ile mit ral ye ter siz li ği sap ta nı
ve mit ral ye ter siz li ği de re ce si ta yin edi lir. Ha fif mi-
t ral ye ter siz li ği 1+, or ta mit ral ye ter siz li ği 2+, or ta
cid di mit ral ye ter siz li ği 3+ ve cid di mit ral ye ter siz -
li ği 4+ ola rak da ifa de edil mek te dir (Tab lo 39-12).

Mit ral ye ter siz li ği de re ce si nin ta yi nin de “jet
uzun lu ğu ” ve “jet ala nı ” kul la nı la bi lir. San tral jet -
ler de bu öl çüm ler ya rar lı ol mak tay ken eg zan trik
jet ler de mit ral ye ter siz li ği de re ce si ol du ğun dan da -
ha az bu lu nur. At ri yum du va rı na doğ ru yö ne len
ay nı vo lüm de ki re gür ji tan jet, san tral mit ral ye ter -
siz li ği je tin den da ha kü çük gö rü lür. Bu ne den le gö -
rün dü ğün den en az bir de re ce faz la ola rak
de ğer len di ril me si uy gun olur. Mit ral ye ter siz li ği je-
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Şekil 39-22. Ciddi mitral yetersizliği olan bir hastada transö-
zofageal ekokardiyografide mitral kapak korda rüptürü (okla
işaretli). SV: Sol ventrikül, MV: mitral kapak, LA: Sol atriyum

Şekil 39-23. Transözofageal ekokardiyografide korda rüp-
türüne bağlı akut ciddi mitral yetersizliği.

Şekil 39-20. İnfektif endokardit, egzantrik ileri derecede
mitral yetersizliği ve perikardiyal sıvı artışı.

Şekil 39-21. Transtorasik ekokardiyografide ileri mitral ye-
tersizliği
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 ti nin yö ne li mi de mit ral ye ter siz li ği et yo lo ji si ni tah-
 min et mek te ya rar lı ola bi lir. Yap rak çık la rın aşı rı ha -
re ket li ol du ğu pro lap sus ve ya “f la il” mit ral ka pak,
et ki le nen küs pis den uzak la şan bir je te ne den olur.
Yap rak çık la rın ha re ket kı sıt lı lı ğı ile sey re den is ke -
mik ve ya ro ma tiz mal mit ral ye ter siz li ğinde ise et k-
i le nen küs pi se yö ne len re gür ji tan jet bek le nir.
He mo di na mik de ği şik lik ler, geo met rik fak tör ler,
ens trü man tas yon lar (in tra- ope ra tif eko kar di yog ra -
fi, tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi) gi bi mul tipl fak-
 tör ler renk li Dopp ler öl çüm le ri ni et ki le ye bi lir.

“Ve na kon trak ta ge niş li ği ”, mit ral ye ter siz li ği de -
re ce si nin ta yi nin de kul la nı lan bir di ğer pa ra met re -
dir. Ve na kon trak ta, mit ral ye ter siz li ği je ti nin en dar
bö lü mü dür. Ve na kon trak ta ge niş li ği nin 0.70 cm
üze rin de ol ma sı cid di mit ral ye ter siz li ği ile uyum-
 lu dur. Doğ ru bir öl çüm için yük sek re zo lüs yon lu
ve “zo om” ya pı la rak gö rün tü el de et mek ve ya TEE
imaj la rı nı kul lan mak ge re kir.

“Pul sed-wa ve Dopp le r” eko kar di yog ra fi ile pul mo -
ner ven akı mı nın de ğer len di ril me si: Mit ral ye ter siz -
li ği de re ce si nin ta yi nin de kul la nı lan bir di ğer
yön tem dir. Nor mal de pul mo ner ven akı mın da 3
dal ga gö rü lür: Sis to lik an teg rad dal ga (S), da ha
kü çük di yas to lik an teg rad dal ga (D) ve at ri yal
kon trak si yo na uyan kü çük ne ga tif dal ga. Mit ral
ye ter siz li ği de re ce si art tık ça sis to lik dal ga amp li -
tü dü kü çü lür ve da ha ile ri dö nem de ne ga tif dal -
ga ha li ne ge lir (sis to lik re ver se akım). At ri yal
fib ri las yon ve cid di sol ven tri kül fonk si yon bo -
zuk lu ğu ol du ğun da da sis to lik dal ga kü çü lür ve
yön te min kul la nı la bi lir li ği aza lır.

“P rok si mal eş hız lı yü zey ala nı ” (pro xi mal iso ve lo -
city sur fa ce are a, PI SA) ya da “a kım yak laş ma sı ”
(flow con ver gen ce) me to du ile mit ral ye ter siz li ği kan-
 ti ta tif ola rak de ğer len di ri le bi lir. Re gür ji tan akım
mit ral ka pa ğın ven tri kü ler yü zün de olu şan akım
hız lan ma sı ve yak laş ma sı ne de niy le olu şan eş hız -
lı yü ze yin ala nı ile iliş ki gös te rir. Akım di na mik le -
ri te ori si ne gö re eş hız lı yü zey ala nı oluş tu ran akım
(QFC), yü zey ala nı nın hız la çar pı mı na eşit tir.

Mit ral ka pak ta zir ve akım aşa ğı da ki for mül le ifa -
de edi lir:

[Q = 2 π r 2 V]
“r”: Eş hız lı yü zey kı lı fı nın ya rı ça pı, 
“V”: Mo ni tö rün yan ta ra fın da gö rü len renk

sü tu nun dan öl çü len “a li asin g” hı zı

Mit ral ka pak ta re gür ji tan vo lüm (sağ ven tri -
kül), efek tif re gür ji tan ori fis ala nı (ERO) ile sis to -
lik re gür ji tan akı mın Dopp ler ile el de edi len
zar fın (“en ve lo p”) hız-za man in teg ra li (VTImy) ile
çar pı mı na eşit tir

Sağ ven tri kül = ERO x VTImy 
Efek tif re gür ji tan ori fi sin he sap lan ma sı için

mit ral ka pak zir ve akı mı ile mit ral ye ter siz li ği je-
 ti nin hı zı nın çar pı mı ge re kir: 

ERO = QFC / Vmy

Re gür ji tan frak si yo nun (RF) he sap lan ma sı
için atım hac mi nin (strok vo lüm, SV) bi lin me si
ge re kir. SV, sol ven tri kül çı kış yo lu ala nı ile bu
böl ge den el de edi len hız-za man in teg ra li
(VTI)’nin çar pı mı ile el de edi le bi lir.

RF = Sağ ven tri kül / sağ ven tri kül + SV

Efek tif re gür ji tan ori fis (ERO), is ke mik ve de-
 je ne ra tif ori jin li mit ral ye ter siz li ğin de prog nos tik
ola rak önem li gös ter ge sağ la yan bir pa ra met re -
dir. Mit ral ye ter siz li ği de re ce si art tık ça ERO de -
ğe ri de yük se lir. ERO ’in 0.39 ve üze rin de ol ma sı
cid di mit ral ye ter siz li ği dü şün dü rür. 

PI SA yön te mi ne da ya nan ba sit bir uy gu la ma
ile ve tek bir öl çüm ya pa rak ERO’ nun pra tik yol -
dan he sap lan ma sı müm kün dür. Mit ral ye ter siz -
li ği hı zı 5 m/sn ola rak ka bul edi lip “a li asin g” hı zı
39 cm/sn ola rak alı nır sa ERO ya rı ça pın ka re si nin
ya rı de ğe ri ne kar şı lık gel mek te dir. 

(ERO = r2 / 2)

PI SA yön te mi; mit ral ori fi si sfe rik ol ma dı ğın da,
mul tipl jet bu lun du ğun da, mit ral ye ter siz li ği je ti -
nin eg zan trik ol ma sı du ru mun da yan lış so nuç ve -
re bi lir. Mit ral ye ter siz li ği je ti nin eg zan trik ol du ğu
“f la il mit ra l” du ru mun da bu yön tem le re gür ji tan
akım ve ERO ol du ğun dan faz la he sap la na bi lir.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

He mo di na mik in ce le me, sol ven tri kü log ra fi ve ko-
 ro ner an ji yog ra fi uy gu la ma la rı nı kap sar. Mit ral ye -
ter siz li ği ta nı sı ve cid di yet de re ce le me si için
na di ren ge rek li olur. Ko ro ner an ji yog ra fi, eş lik eden
ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın araş tı rıl ma sı için ge re ke -
bi lir. Ope ras yon plan la nan va ka lar da eğer mul tipl
ate rosk le roz risk fak tör le ri mev cut sa ya da has ta 39
ya şı nı geç miş se ru tin ola rak uy gu lan mak ta dır.

He mo di na mik in ce le me de pul mo ner ka pi ler
ba sınç kay dın da sol at ri yum da ven tri kü le ait dal-
 ga nın (v dal ga sı) bu lun ma sı ta nı yı des tek ler. V
dal ga amp li tü dü nün, sol at ri yum or ta la ma ba sın -
cı nın 2-3 ka tın dan faz la ol ma sı mit ral ye ter siz li ği -
nin cid di ol du ğu nu dü şün dü rür. v dal ga sı nın
bu lun ma ma sı cid di mit ral ye ter siz li ği ni ekar te et-
 tir mez, ya vaş ge li şen mit ral ye ter siz li ğin de bu lun -
ma ya bi lir. Sol ven tri kül dis fonk si yo nu, ge niş ve
non komp li yant sol at ri yum var lı ğı, pos tin fark tüs
ven tri kü ler sep tal de fekt, pul mo ner kan akı mı nın
art tı ğı du rum lar da da v dal ga la rı be lir gin dir ve
mit ral ye ter siz li ği ile ayı rı cı ta nı ge re kir.

Sol ven tri kü log ra fi ile mit ral ye ter siz li ği de re -
ce si ta yin edi le bi lir. Her atım la te miz le nen ve sol
at ri yu mun tam opa si fi ye ol ma dı ğı mit ral ye ter -
siz li ği 1+, tek atım la te miz len me yen ve sol at ri yu -
m’ nın ta ma mı nın ha fif çe opa si fi ye ol du ğu du rum
2+ mit ral ye ter siz li ği, sol at ri yu mun 2-3 atım dan
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faz la sü rey le opak laş tı ğı, sol ven tri kül dan si te si -
ne eşit ol du ğu du rum 3 + (or ta-cid di mit ral ye ter -
siz li ği), sol at ri yu mun  tek atım da tam opak laş tı ğı,
pul mo ner ven le re kon trast ref lü sü ol du ğu du rum
4+ mit ral ye ter siz li ği ola rak de re ce le nir.

Ayı rı cı Ta nı

Semp tom lar mit ral ye ter siz li ği için spe si fik ol ma -
dı ğı için fi zik mu aye ne ayı rı cı ta nı için çok önem-
 li dir. Mit ral ye ter siz li ği nin os kül tas yon bul gu la rı
tri küs pid ye ter siz li ği, aort dar lı ğı, ven tri kü ler
sep tal de fekt ve hi per tro fik obs trük tif kar di yo mi -
yo pa ti ile ayı rı cı ta nı ge rek ti re bi lir.

Tri küs pid ye ter siz li ği üfü rü mü nün şid de ti
inspiryum da ar tar, jü gü ler ven ler de bü yük v dal-
 ga la rı gö rü lür, sağ ven tri kül ak ti vi te si art mış tır
ve ka ra ci ğer pul sa til dir. Mit ral ye ter siz li ği has ta -
la rın da pul mo ner hi per tan si yon ge liş ti ğin de tri -
küs pid ye ter siz li ği ve mit ral ye ter siz li ği bul gu la rı
bir lik te bu lu na bi lir ve ayı rı cı ta nı zor la şır.

Aort dar lı ğı ile mit ral ye ter siz li ği üfü rü mü
özel lik le üfü rü mün ati pik ola rak aort ala nı na
doğ ru ya yıl ma gös ter di ği va ka lar da ka rı şa bi lir.
Aort dar lı ğı üfü rü mü da ha dü şük fre kans lı dır,
ge nel lik le boy na doğ ru ya yı lır, S4 eş lik ede bi lir.
Di na mik os kül tas yon da aort dar lı ğı üfü rü mü
“hand gri p” ile de ğiş mez, ven tri kü ler eks tra sis tol
son ra sı ar tar. Amil nit rit in ha las yo nu ile aort dar-
 lı ğı üfü rü mü ar tar, mit ral ye ter siz li ği üfü rü mü
ha fif ler.

Özel lik le müs kü ler ven tri kü ler sep tal de fekt -
ler de üfü rüm mit ral ye ter siz li ği ile ayı rı cı ta nı ge -
rek ti rir. Ven tri kü ler sep tal de fekt üfü rü mü
ge nel lik le ster num sol ke na rın da tril ile bir lik te dir.
Akut mi yo kard in fark tü sün de akut mit ral ye ter -
siz li ği ile akut ven tri kü ler sep tal de fek tin ayı rı mı
önem li dir. Bu du rum da da tril ve sağ ven tri kül ak-
 ti vi te si ta nı ya yar dım cı olur. Akut ven tri kü ler sep-
 tal de fekt te disp ne ge nel lik le da ha ha fif, akut
mit ral ye ter siz li ğin de ise da ha şid det li dir.  

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de üfü rüm Val-
 sal va ma nev ra sı ile ar tar ken mit ral ye ter siz li ği
üfü rü mü aza lır. “Hand gri p” eg zer si zin de hi -
pertro fik kar di yo mi yo pa ti üfü rü mü aza lır ken,
mit ral ye ter siz li ği üfü rü mü ar tar. Hi per tro fik kar -
di yo mi yo pa ti has ta la rın da ge nel lik le S4 du yu lur.
Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ye sık ola rak mit ral
ye ter siz li ği eş lik et ti ği için ayı rı cı ta nı ba zı has ta-
lar da zor ola bi lir. Mit ral ka pak pro lap su su üfürü -
mü ile hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti üfü rü mü nün
ayı rı cı ta nı sı da zor luk gös te re bi lir, çün kü her iki
üfü rüm de Val sal va ma nev ra sı, çö mel me ve
ayakta dur ma ha lin de ben zer de ği şik lik ler gös te -
re bi lir. Eş lik eden bul gu lar, mit ral ka pak pro lap -
su sun da bu lu nan midsis to lik klik, hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti de S4 ve sol ven tri kül hi per tro -
fi si dir ve ayırt edi ci ta nı ya yar dım cı olur.

Komp li kas yon lar

Mit ral ye ter siz li ğin de at ri yal fib ri las yon, sis te mik
em bo lizm, sağ kalp ye ter siz li ği, in fek tif en do kar dit
ve akut ak ci ğer öde mi bel li baş lı komp li kas yon lar -
dır. At ri yal fib ri las yon va ka la rın % 30’un da ve da ha
çok ile ri yaş lar da gö rü lür. At ri yal fib ri las yon kalp
de bi si nin düş me si ne ve çar pın tı, disp ne, yor gun luk
gi bi semp tom la rın art ma sı na ne den olur. Sis te mik
em bo lizm mit ral dar lı ğı ka dar sık de ğil dir. İn fek tif
en do kar dit va ka la rın % 20’sin de gö rü le bi len cid di
bir komp li kas yon dur. Akut ak ci ğer öde mi da ha çok
akut mit ral ye ter siz li ği va ka la rın da gö rü lür. Kro nik
mit ral ye ter siz li ği va ka la rın da ani ha cim yük len -
me si, hi per tan si yon, in fek tif en do kar dit gi bi ara ya
gi ren fak tör ler ak ci ğer öde mi ne yol aça bi lir.

Te da vi

Akut mit ral Ye ter siz li ği

Me di kal Te da vi: Or ta la ma ar ter ba sın cı nın dü -
şük ol ma dı ğı va ka lar da “af ter lo ad” azal tı cı ilaç lar
ile mit ral ye ter siz li ği azal tı la bi lir. İn tra ve nöz nit -
rop rus side ve nit rog li se rin ile pul mo ner ba sınç
aza lır ve ile ri atım hac mi ar tar. Acil ope ras yon ge -
rek mi yor sa oral te da vi ye ge çi le bi lir. An ji yo ten sin
dö nüş tü rü cü en zim in hi bi tör le ri ve hid ra la zin
oral va zo di la tör ler ola rak kul la nı la bi lir. 

Cer ra hi Te da vi: Akut cid di mit ral ye ter siz li ğin de
ge nel lik le er ken cer ra hi gi ri şim ge rek li olur. Akut
pul mo ner kon jes yon la bir lik te kar di yo je nik şo ka
va ra bi len tab lo lar ge liş ti ğin de cer ra hi te da vi ye ka -
dar has ta yı sta bi li ze et mek üze re in tra- aor tik ba lon
pom pa sı uy gu lan ma sı ge re ke bi lir.

Kro nik Mit ral Ye ter siz li ği

Me di kal Te da vi: Pri mer ka pak has ta lı ğı na bağ lı
kro nik mit ral ye ter siz li ğin de asemp to ma tik dö -
nem de va zo di la tör te da vi nin has ta lı ğın iler le me -
si ve sol ven tri kül fonk si yon bo zuk lu ğu nu
ön le me si ko nu sun da ye ter li ka nıt bu lun ma mak -
ta dır. Or ta de re ce de mit ral ye ter siz li ği olan has ta-
 lar yıl da bir, cid di mit ral ye ter siz li ği olan has ta lar
yıl da iki kez de ğer len di ri le rek ta kip edil me li dir.   

Mit ral ye ter siz li ği olan has ta lar da en do kar dit
pro fi lak si si gün cel kıla vuz lar da ru tin ola rak öne -
ril me mek te dir. Pros te tik kalp ka pa ğı bu lu nan,
da ha ön ce en do kar dit ge çir miş olan, kalp trans-
 plan tas yo nu son ra sın da ka pak pa to lo ji si ge li şen
ve ba zı kon je ni tal de fekt le ri bu lu nan has ta lar da
ise pro fi lak si ge rek li dir. Ro ma tiz mal ka pak has ta -
lı ğı bu lu nan has ta lar da akut ro ma tiz mal ateş pro-
 fi lak si si ya pıl ma lı dır.

Sol ven tri kül fonk si yon bo zuk lu ğu ve anu ler
di la tas yo na bağ lı mit ral ye ter siz li ğin de kalp ye ter -
siz li ğin de ol du ğu gi bi me di kal te da vi ge rek li dir.
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Ard yü kü azalt mak üze re ACE in hi bi tör le ri ve ril -
me li dir. Be ta-blo ker ler de ya rar lı ola bi lir. Di üre tik
ve nit rat lar pul mo ner kon jes yo nu azalt ma da et ki -
li dir. At ri yal fib ri las yon bu lu nan has ta lar da oral
an ti ko agü lan te da vi ge re kir. Hız kon tro lü ama cıy -
la di gok sin ve be ta-blo ker ler kul la nı la bi lir.

Cer ra hi Te da vi: Cid di mit ral ye ter siz li ği bu lu nan
semp to ma tik has ta lar da elek tif cer ra hi te da vi dü şü -
nül me li dir. Te da vi se çi mi; has ta nın ya şı, ko mor bi -
di te le ri, sol ven tri kül fonk si yo nu ve ka pak ta mi ri nin
müm kün olup ol ma ma sı gö zö nün de bu lun du ru la -
rak bi rey sel de ğer len dir me ile ya pıl ma lı dır.

Cer ra hi te da vi ge nel lik le cid di mit ral ye ter -
siz liği nin pri mer ka pak pa to lo ji le ri ne bağ lı ol du -
ğu du rum lar da dü şü nü lür. Ka pak ye ter siz li ği nin
ven tri kü ler di la tas yon ve ya dis fonk si yo na bağ lı
ol du ğu has ta lar da te mel te da vi ard yü kü azalt ma -
ya yö ne lik ag re sif me di kal te da vi dir. Op ti mal me -
di kal te da vi ve uy gun has ta lar da bi ven tri kü ler
“pa ce ma ke r” te da vi si ne rağ men ref rak ter semp-
 tom la rın de vam et ti ği has ta lar da cer ra hi gi ri şim
yö nün den de ğer len dir me ya pı lır. Cid di semp to -
ma tik olan di la te kar di yo mi yo pa ti va ka la rın da
mit ral ka pak ta mi ri nin semp to ma tik iyi leş me
sağ la ya bil di ği göz len miş, an cak sür vi yi olum lu
et ki le di ği gös te ri le me miş tir.

İs ke mik mit ral ye ter siz li ği olan has ta lar da ko-
 ro ner re vas kü la ri zas yon plan lan dı ğın da müm -
kün se ka pa ğın ta mir edil me si dü şü nül me li dir.
İs ke mik mit ral ye ter siz li ği nde ta mir ame li ya tı nın
ba şa rı şan sı pri mer mit ral ka pak has ta lı ğı olan la -
ra gö re an lam lı oran da dü şük tür.

Cid di mit ral ye ter siz li ği olan semp tom suz ya da
mi ni mal semp tom lu has ta la rın te da vi si bi raz da ha
kar ma şık tır. Bu has ta lar da semp tom la rın ağır laş -
ma sı nı bek le mek cid di sol ven tri kül dis fonk si yo nu
ge liş me si ris ki ni ta şır ve bu du rum da prog noz kö -
tü le şir. Ka pak ta mi ri müm kün ola bi len has ta lar da
pos to pe ra tif ejek si yon frak si yo nu ve sür vi nin iyi -
leş ti ği göz len di ğin den er ken cer ra hi te da vi ter cih
edil me li dir. Ta mi rin müm kün gö rül me di ği has ta -
lar da ise cer ra hi te da vi ko nu sun da bek le me yi ter-
 cih et mek uy gun ola bi lir.

Cid di mit ral ye ter siz li ği olan semp tom suz
has ta lar da pos to pe ra tif dö nem de sol ven tri kül
dis fonk si yo nu, kalp ye ter siz li ği ve ölüm ris ki ni
ön gör mek üze re bir di zi kli nik, eko kar di yog ra fik
ve he mo di na mik pa ra met re kul la nıl mak ta dır: Sol
ven tri kül bo yut ve fonk si yo nu, has ta nın efor ka-
 pa si te si, pul mo ner ar ter ba sın cı, at ri yal fib ri las -
yon. Has ta nın cer ra hi gi ri şim ka ra rı nı ve rir ken bu
pa ra met re ler ya nın da ya şı, di ğer eş lik eden has ta -
lık la rı ve ka pa ğın ta mi re uy gun olup ol ma dı ğı da
göz önün de bu lun du rul ma lı dır. 

Sol ven tri kül bo yut ve fonk si yo nu: İle ri mit ral ye ter -
siz li ğin de ru tin de ğer len dir me yön tem le ri ile far -

ke dil me yen giz li bir kon trak ti li te bo zuk lu ğu var -
dır. Ka te te ri zas yon sı ra sın da yük ten ba ğım sız
ger çek kon trak til du ru mu gös te ren ba sınç-ha cim
gra fik le ri el de edi le rek elas tans öl çü mü ya pıl dı -
ğın da bu bo zul ma gös te ri le bil mek te dir. Fa kat bu
iş lem ru tin ol ma yıp ge nel lik le araş tır ma la bo ra -
tu ar la rın da uy gu lan mak ta dır. Ru tin yön tem ler
ara sın da sol ven tri kül EF ve sol ven tri kül sis tol
so nu ça pı, sol ven tri kü lün mit ral ye ter siz li ği ile
iliş ki li du ru mu ba kı mın dan en kul la nış lı bil gi yi
sağ la mak ta dır. İle ri mit ral ye ter siz li ğin de sol ven-
 tri kül EF yük sek-nor mal dü zey de ol ma lı dır. Eğer
% 60’ın al tı na in me ye baş la mış sa ka pak ope ras -
yo nu son ra sın da sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve
sür vi bek len ti sin de azal ma be lir gin ha le ge lir. Bu
ne den le sol ven tri kül EF % 60’ın al tı na in me den
ope ras yon ya pıl ma sı bü yük önem ta şı mak ta dır.
Di yas tol so nu öl çüm le ri ka dar yü ke ba ğım lı ol-
 ma yan sis tol so nu sol ven tri kül ça pı nın ve hac mi -
nin yük sek ol ma sı da sol ven tri kül EF ben ze ri bir
pa ra met re  ola rak ka bul edil mek te dir. Sol ven tri -
kül sis tol so nu ça pı nın 4 cm’i geç me si du ru mun -
da cer ra hi gi ri şim ka ra rı ve ril me li dir.

Eg zer siz ka pa si te si: La tent sol ven tri kül kon trak til
dis fonk si yo nu eg zer siz eko kar di yog ra fi ile or ta ya
ko na bi lir. Eg zer siz de sol ven tri kül EF de ğe ri nin
art ma sı bek le nir ken, bu nun ger çek le şe me me si ve
sol ven tri kül sis tol so nu hac mi nin azal ma ma sı
pos to pe ra tif sol ven tri kül dis fonk si yo nu nun gü ve-
 ni lir bir gös ter ge si ola rak ka bul edil mek te dir. İle ri
mit ral ye ter siz li ği ne adap tas yon ola rak fonk si yo -
nel ka pa si te si dü şük ve semp tom la rı bel ki de bu
ne den le aşi kar ol ma yan has ta lar da 6 ay lık ara lar
ile bu de ğer len dir me nin ya pıl ma sı ve ye ter li ce vap
alı na mı yor sa ope ras yo na gi dil me si bir çok mer kez -
de be nim sen mek te dir.

Pul mo ner ar ter ba sın cı: İs ti ra hat te 50 mm Hg ve zir -
ve eg zer siz de 60 mm Hg’ yı geç me si ile ri mit ral
ye ter siz li ği olan has ta la rın pos to pe ra tif dö nem de
sür vi si nin azal ma sı na işa ret et mek te dir. Bu ne-
 den le gün cel kı la vuz la ra gö re cer ra hi te da vi için
sı nıf II a in di kas yon ola rak ka bul edil mek te dir

At ri yal fib ri las yon ve ya flut ter: İle ri mit ral ye ter siz -
li ği olan has ta lar da cer ra hi te da vi için sı nıf II a in-
 di kas yon ka bul edil mek te dir. At ri yal fib ri las yon
sık tek rar la yı cı ya da persistan ise ope ras yon sı ra -
sın da “Ma ze pro se dü rü ” uy gu lan ma sı ya rar lı ola-
 cak tır.

Cer ra hi Te da vi Yön tem le ri: “Mit ral ka pak rep las ma -
nı ” ve “mit ral ka pak ta mi ri ” ola rak iki grup ta in ce le -
ne bi lir. Mit ral ka pak rep las ma nın da ön ce le ri ka pak
ve sub val vü ler ya pı lar ke si le rek ay rıl mak ta ve ka -
pak pro tez le de ğiş ti ril mek tey di. Bu yön tem de pos t-
o pe ra tif dö nem de, sol ven tri kül fonk si yo nu nun
da ha da düş me si ve kalp ye ter siz li ği sık gö rü len so -
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nuç lar dır. Da ha son ra la rı ge liş ti ri len ve gü nü müz -
de de ter cih edi len rep las man yön te mi sub val vü ler
ya pı la rın in takt bı ra kıl ma sı ve kor da la rın ko run -
ma sı ile be ra ber ka pa ğın pro tez ile de ğiş ti ril me si -
dir. Bu yön tem de pos to pe ra tu ar dö nem de sol
ven tri kül vo lüm le ri ve du var stre si azal mak ta dır.

Gü nü müz de mit ral ka pak ta mi ri gi de rek ar -
tan sa yı da mer kez de, gi de rek ar tan sa yı da has ta -
da ve ba şa rı ile uy gu lan mak ta dır. Ka pak ta mi ri
de ne yim li mer kez ler de se çil miş has ta lar da mi ni -
mal in va zif yak la şım ve ro bo tik cer ra hi yar dı mı
ile de ger çek leş ti ril mek te dir. Bir den faz la ka pak
ame li ya tı ve ya ta mi ri ge rek me si ya da ko ro ner
“by-pas s” ame li ya tı nın eş lik et me si du ru mun da
kla sik yön tem uy gu la nır.

Ka pak ta mi ri ve rep las man yön tem le ri ni kar -
şı laş tı ran ran do mi ze ça lış ma so nuç la rı bu lun ma -
mak la bir lik te kar şı laş tır ma lı ve ri ler ta mir
ame li yat la rın da pos to pe ra tif sol ven tri kül fonk si -
yo nu ve sür vi nin da ha iyi ol du ğu nu gös ter mek -
te dir. Re-ope ras yon ih ti ya cı oran la rı ben zer ken
uzun va de de trom bo em bo lizm ve en do kar dit ris -
ki ta mir ame li yat la rın da azal mak ta dır. Mit ral ka -
pak ta mi ri ile il gi li olum lu so nuç lar as lın da
has ta la rın bu ope ras yo na uy gun lu ğu nun iyi de -
ğer len di ril me si ile ya kın dan il gi li dir. Bu de ğer -
len dir me pre ope ra tif eko kar di yog ra fi ile ya pı lır.
En faz la mit ral ka pak pro lap su su va ka la rın da ta -
mir yön te mi se çil mek te dir. Ay rı ca mit ral kleft, ge -
niş tu tu lum gös ter me yen en do kar dit ler, se kon der
mit ral ye ter siz lik le ri nin bir ço ğu (is ke mik mit ral
ye ter siz li ği, di la te kar di yo mi yo pa ti de mit ral ye -
ter siz li ği gi bi) ta mir için uy gun ola bil mek te dir.
Ro ma tiz mal mit ral ye ter siz li ğin de ve her han gi
bir ne den le ka pa ğın ya da kor da la rın faz la tah rip
ol du ğu va ka lar da ise ta mir çok da ha zor dur. 

Pos to pe ra tif dö nem de 4-6 haf ta için de eko kar -
di yog ra fik in ce le me ya pıl ma lı dır. Ta mir ame li yat -
la rın dan son ra mit ral ye ter siz li ği tek rar la ya bi le ce ği
ya da alt ta ya tan has ta lık ta iler le me ola bi le ce ğin -
den has ta lar yıl da bir kli nik ola rak de ğer len di ril -

me li dir. Yıl lık eko kar di yog ra fi in ce le me si de ya pıl -
ma lı dır.

Per kü tan Mit ral Ka pak Ta mi ri: Son yıl lar da hız -
la ge liş me gös te ren ve ha len araş tır ma la rın de -
vam et ti ği ka te te ri zas yon te me li ne da ya nan bir
te da vi yön te mi dir. De ney sel ve kli nik araş tır ma -
la rın sür me si ya nın da pra tik te de uy gu lan mak ta
olan iki ci haz gru bu bu lun mak ta dır: “F lek sibl ring
(hal ka)” ve “mit ral kli p”. Flek sibl hal ka, mit ral an-
u lus ala nı nı azalt mak üze re ko ro ner sinüs ten uy -
gu la nan bir “ci ha z” ola rak ta nım la na bi lir. Mit ral
klip ise mit ral ka pa ğın or ta sı na yer leş ti ril di ğin de
çift ori fis ya ra ta rak ka pa ğın re gür ji tas yo nu nu
azalt ma yı sağ la yan bir ci haz dır (Şekil 39-24). Klip
yak la şı mı pro lap su sa bağ lı mit ral ye ter siz li ğin de
da ha uy gun ken, fonk si yo nel ye ter siz lik ler de flek-
 sibl hal ka yön te mi uy gun bu lun mak ta dır. Gün-
 cel uy gu la ma da bu yak la şım lar sa de ce stan dart
cer ra hi te da vi ye uy gun ol ma yan (ile ri yaş ta, cer-
 ra hi ris ki yük sek) has ta lar da kul la nım ala nı bul-
 mak ta dır.

Do ğal Se yir ve Prog noz

Semp tom suz mit ral ye ter siz li ği va ka la rı uzun sü -
re nor mal bir ha yat ya şa ya bi lir. Semp tom lar baş -
la dık tan son ra mit ral dar lı ğı na gö re da ha hız lı bir
se yir dik ka ti çe ker. Ara ya gi ren komp li kas yon lar,
özel lik le in fek tif en do kar dit has ta lı ğın kli nik
seyri ni çok de ğiş ti re bi lir. Semp tom la rın ge liş ti ği
mit ral ye ter siz li ği va ka la rın da kli nik se yir re gür -
ji tan vo lü mün mik ta rı na, sol ven tri kül fonk si -
yon la rı na, has ta nın fonk si yo nel ka pa si te si ne ve
et yo lo ji de bu lu nan has ta lı ğa bağ lı dır. Ko ro ner
kalp has ta lı ğı ve bağ do ku has ta lık la rı na bağ lı ge -
li şen mit ral ye ter siz li ğin de prog noz ro ma tiz mal
ka pak has ta lı ğı na gö re da ha kö tü dür.

Mit ral ka pa ğı nın pro tez le de ğiş ti ril me si ope -
ras yo nu ba şa rı ile uy gu lan sa bi le sol ven tri kül
ejek si yon frak si yo nu düş mek te dir.  Sol ven tri kü -
lün ame li yat ön ce si du ru mu ve ya pı lan ame li ya -
tın şek li çok önem li dir. Pa pil ler kas, kor da
ten di ne a ve mit ral anu lu su nun de vam lı lı ğı na
özen gös te ri le rek ya pı lan ame li yat lar dan son ra
ven tri kül fonk si yo nu da ha iyi ko run mak ta dır.

İyi se çil miş va ka la ra mit ral ka pak ta mi ri uy gu -
lan dı ğın da hem ope ras yon da, hem de uzun dö -
nem de mor ta li te ve mor bi di te da ha dü şük tür. Bu
ne den le cer ra hi gi ri şim eşi ği düş müş ve za man la -
ma da ha er ke ne kay mış tır.

Akut mit ral ye ter siz li ğin de prog noz et yo lo ji ye
bağ lı ola rak de ği şir. Akut mi yo kard in fark tü sün de
ge li şen cid di mit ral ye ter siz li ğin de prog noz di ğer
ba kım lar dan sağ lık lı bir ki şi de ge li şen kor da rüp tü -
rü ne bağ lı akut mit ral ye ter siz li ği ne gö re çok da ha
kö tü dür. Ge nel ola rak akut cid di mit ral ye ter siz li -
ği ge li şen has ta lar da hız la cer ra hi müdahale için

Şekil 39-24. Perkütan mitral kapak tamiri. Mitral klip sistemi
(web)
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de ğer len dir me ya pıl ma lı dır. Yi ne de prog noz kro-
 nik mit ral ye ter siz li ği has ta la rı ka dar iyi ola maz.

MMiitt  rraall  KKaa  ppaakk  PPrroo  llaapp  ssuu  ssuu

Mit ral küs pis le ri nin sis tol de sol at ri yu ma doğ ru
bom be le şip küs pis le rin ka pan ma nok ta sı nın anu -
lu sa gö re yu kar da kal dı ğı du rum mit ral ka pak
pro lap su su ola rak ad lan dı rı lır. Fark lı pa to ge ne -
tik me ka niz ma lar la mey da na ge len ve ge niş bir
spek trum da be lir ti ve bul gu lar la or ta ya çı kan bir
sen drom dur. Sa de ce eko kar di yog ra fi ile sap ta nan
ha fif de re ce de mit ral ka pak pro lap su sun dan ile ri
de re ce de mit ral ye ter siz li ği ne ka dar va ran spek-
 trum da kli nik tab lo gö rü le bi lir. Ta nı kri ter le ri nin
net leş me di ği dö nem ler de da ha yük sek oran da
kar şı la şıl dı ğı dü şü nül me si ne rağ men gün cel bil-
 gi le re gö re top lum da % 2 ora nın da rast lan mak ta -
dır. Es ki bil gi le re gö re ka dın lar da da ha sık
rast lan dı ğı dü şü nül me si ne rağ men gün cel pre va -
lan sı ka dın ve er kek ler de ben zer bu lun mak ta dır.
Er kek ler de ve 45 ya şın üs tün de ki has ta lar da ma -
jör komp li kas yon lar ve cer ra hi te da vi ge rek si ni mi
da ha yük sek oran da gö rül mek te dir. Bu sen drom
bir çok fark lı ad lan dır ma ile de bi lin mek te dir:
Klik-üfü rüm sen dro mu, Bar low sen dro mu, mik-
 so ma töz mit ral ka pak sen dro mu, “f lopp y” ka pak
sen dro mu, ve “re dun dan t” küs pis sen dro mu.

Et yo lo ji ve Pa to lo ji

Et yo pa to ge ne zi ne gö re mit ral ka pak pro lap su sunu
üç grup ta in ce le mek müm kün dür: 1. Mit ral ka pak
pro lap su su sen dro mu, 2. Mik so ma töz mit ral ka pak
has ta lı ğı, 3. Se kon der mit ral ka pak pro lap su su.

Mit ral ka pak pro lap su su sen dro mu ve mik so -
ma töz mit ral ka pak has ta lı ğı, di ğer has ta lık la ra
bağ lı ol ma dan pri mer ola rak mit ral ka pa ğı il gi -
len di ren bir özel lik gös te rir. Va ka la rın ba zı la rı fa -
mil yal ge çiş gös te rir. Fa mil yal mit ral ka pak
pro lap su su oto zo mal do mi nan ola rak ge çer ve il-
 gi li ba zı kro mo zom lo kus la rı be lir len miş tir. Mit -
ral ka pak pro lap su su sen dro mu genç ka dın lar da
da ha çok gö rü lür, iyi huy lu bir se yir gös te rir.
Eko kar di yog ra fik ola rak küs pis ler in ce dir, sis tol -
de sol at ri yu ma doğ ru bom be leş ti ği gö rü lür. İle -
ri de re ce de ka pak bo zuk lu ğu ge nel lik le
bek len mez. Kan ba sın cı nın dü şük ol ma sı, or tos -
ta tik hi po tan si yon ve pal pi tas yon sık lık la gö rü -
lür. Mik so ma töz mit ral ka pak has ta lı ğı ise 39 yaş
üs tü er kek ler de da ha ön plan da gö rü lür, komp li -
kas yon ris ki da ha yük sek bir se yir göz le nir. Mik-
 so ma töz mit ral ka pa ğın pa to lo ji sin de, ka pa ğın
at ri ya lis ve ven tri kü la ris ta ba ka la rı ara sın da ka -
lan or ta kat ma nı olan spon gi osa da mu ko po li sak -
ka rid kom po nen tin de ba riz ar tış gö rü lür.
Elek tron mik ros ko pi sin de hüc re le rin ge li şi gü zel
yer le şi mi ile bir lik te kol la jen fib ril le rin de par ça -
lan ma ve tah ri bat sap ta nır. Ar dın dan küs pis le rin

yü ze yin de fib roz, kor da lar da ka lın laş ma ve ya
uza ma ta kip eder. Mik so id stro ma mik ta rın da ar -
tış la be ra ber küs pis gi de rek anor mal le şir, bol la -
şır ve pro lap sus be lir gin le şir. Ka pak yü ze yin de
en do tel ha sa rı böl ge le ri ge li şe bi lir, bu böl ge ler en-
 do kar dit ve trom büs ge li şi mi için yat kın odak lar -
dır. Kor da lar da uza ma ile bir lik te ten sil stres
ar ta rak rüp tür eği li mi ni ar tı rır, kor da rüp tü rü
olu şur sa var olan mit ral ye ter siz li ğin de ani ar tış
ile “f la il” mit ral ka pak ge li şe bi lir. Mit ral anu lu -
sun da da mik so ma töz de ği şik lik ler olu şa bi lir, bu
de ği şik lik ler anu lar di la tas yon ve kal si fi kas yon
ge li şi mi ne ve mit ral ye ter siz li ğin de da ha faz la ar -
tı şa yol aça bi lir. Mik so ma töz pro li fe ras yon mit ral
ka pak la be ra ber tri küs pid baş ta ol mak üze re di -
ğer ka pak lar da da ge li şe bi lir ve ka pak ye ter siz -
lik le ri gö rü le bi lir.

Se kon der mit ral ka pak pro lap su su ise sık lık la
ka lıt sal bir bağ do ku has ta lı ğı ol mak üze re bir çok
du rum da gö rü le bi len mit ral ka pak pro lap su su -
dur. Mar fan sen dro mu, Eh lers-Dan los sen dro mu,
os te oge ne zis im per fek ta, psö dok san to ma elas ti -
kum, mi yo to nik dis tro fi, von Wil leb rand has ta lı -
ğı, at ri yal sep tal de fekt, Holt-Oram sen dro mu,
hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ve hi per ti ro idi, se -
kon der mit ral ka pak pro lap su su eş lik eden has -
ta lık lar dır.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Ço ğu has ta da semp tom yok tur, ru tin bir mu aye -
ne ve ya eko kar di yog ra fik tet kik es na sın da ta nı
tesadüfen ko nu lur. Uzun yıl lar dır bu has ta lar da
sık gö rül dü ğü ka bul edi len yor gun luk, bit kin lik,
pal pi tas yon,  pos tu ral or tos ta tik de ği şik lik ler, kay -
gı ve di ğer nö rop si ki yat rik semp tom la rın as lın da
nor mal kon trol gru bun dan an lam lı de re ce de fark -
lı ol ma dı ğı sap tan mış tır, Has ta lar da gö ğüs ağ rı sı,
pre sen kop ve sen kop ya kın ma la rı bu lu na bi lir. Gö -
ğüs ağ rı sı sık lık la ati pik ka rak ter de, efor la il gi siz
ya an lık ge lip ge çen ya da uzun sü ren ve da ha çok
ba tı cı ka rak ter de dir. Bu ağ rı la rın pa pil ler kas la ra
kor da lar dan ile ti len anor mal ge ri lim le il gi li ola bi -
le ce ği dü şü nü lür. Cid di mit ral ye ter siz li ği ge liş me -
si du ru mun da eg zer siz disp ne si ve hal siz lik
gö rü le bi lir. Arit mi ler bu ki şi ler de sık gö rü lür. Sup -
ra ven tri kü ler ta şi-arit mi ler, ven tri kü ler ta şi kar di
ve bra di arit mi ler gö rü le bi lir. Ani ölüm na dir ol-
 mak la bir lik te in si densi nor mal po pu las yo na gö re
2 kat faz la dır. Cid di mit ral ye ter siz li ği ve ya “f la il”
ka pak bu lu nan has ta lar da da ha sık tır. Mit ral ka -
pak pro lap su sun da ge çi ci is ke mik atak ve ya in me
gö rü le bi lir. Ge nel ola rak genç has ta lar da ris kin art-
 tı ğı bi lin mek le bir lik te ya kın za man lar da ya pı lan
ça lış ma lar da bu risk nor mal po pü las yon dan fark -
lı bu lun ma mış tır. 
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Fi zik Muayene

Bu ki şi ler ge nel lik le za yıf ve as te nik vü cut ya pı -
sın da dır. Mit ral ka pak pro lap su su bu lu nan ki şi -
ler de pek tus eks ka va tum, düz sırt sen dro mu ve
skol yoz bu lun ma ih ti ma li yük sek tir. Ge nel du -
rum mu aye ne sin de bu bul gu la rın var olup ol ma -
dı ğı göz den ge çi ril me li dir. Os kül tas yon da
mid sis to lik klik du yul ma sı kla sik bul gu dur.
S1’den 0.14 sn son ra ve ka ro tis “ups tro ke ” dal ga -
sın dan son ra du yu lur. Bu özell li ği ile ejek si yon
klik le rin den ayır de di le bi lir. Ster nu mun sol ke na -
rın da da ha iyi du yu lur. Sis to lik klik ya da klik le -
rin uza mış kor da la rın ani ge ril me si ile mey da na
gel di ği dü şü nü lür. Eğer mit ral ye ter siz li ği var sa
sis to lik üfü rüm du yu lur. Üfü rü mün sü re si ge nel-
 lik le mit ral ye ter siz li ği nin de re ce si ile ya kın dan
il gi li dir. Eğer mit ral ye ter siz li ği cid di ise sis to lik
üfü rüm da ha er ken mey da na ge lir ve da ha uzun
sü re li olur. Os kül tas yon bul gu la rı sol ven tri kü -
lün vo lüm du ru mu ve bo yut la rı de ğiş ti ğin de de -
ği şen di na mik özel lik gös te rir. Sol ven tri kül
kon trak ti li te si art tı ğın da, ve nöz dö nüş hac mi
azal dı ğın da (aya ğa kalk ma, Val sal va ma nev ra sı,
amil nit rit in ha las yo nu gi bi) pro lap sus ve üfü rüm
da ha er ken sis tol de or ta ya çı kar ve da ha uzun sü -
rer. Ve nöz dö nüş ya da sis te mik vo lü mün art tı ğı
ve ya kon trak ti li te nin azal dı ğı du rum lar da (ör nek
ola rak çö mel me ve fe ni lef rin in füz yo nu) ise üfü -
rüm da ha geç baş lar ve da ha kı sa sü re li dir. 

La bo ra tu ar bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

Ge nel lik le nor mal dir. Asemp to ma tik has ta la rın kü -
çük bir kıs mın da ve semp to ma tik has ta la rın ço ğun -
da EK G’ de non-spe si fik ST ve T dal ga de ğişik lik le ri
gö rü le bi lir. At ri yal ve ven tri kü ler ekstra sis tol ler,
sup ra ven tri kü ler ya da ven tri kü ler ta şi arit mi ler,
sinüs dü ğü mü dis fonk si yo nu ya da at ri yo ven tri -
kü ler blok la ra bağ lı bra di arit mi ler gö rü le bi lir. 

Teleröntgenografi

Ba zı has ta lar da pek tus eks ka va tum ve skol yoz
bu lu na bi lir. İle ri de re ce de mit ral ye ter siz li ği var -
sa kar di yo me ga li ve pul mo ner kon jes yon bul gu -
la rı gö rü lür. 

Eko kar di yog ra fi

İki bo yut lu eko kar di yog ra fi de pa ras ter nal ve ya
api kal uzun ek sen ke sit ler de mit ral küs pis le ri nin
sis tol de sol at ri yu ma doğ ru 2 mm’ yi ge çen bom be -
leş me si pro lap sus ola rak ta nım la nır (Şe kil 39-25).

Api kal dört boş luk ke sit ler de nor mal de de mi-
t ral ka pak “e ğe r” şek lin de ki ya pı sın dan do la yı
bir mik tar bom be le şe ce ğin den bu po zis yon da ki
bul gu ile pro lap sus ta nı sı ko nul ma ma lı dır. Pri -
mer pro lap sus va ka la rın da yap rak çık lar da ka lın -
laş ma (> 5 mm) ve kor da ve ya yap rak çık lar da
bol laş ma (re dun tant küs pis ve kor da) göz le nir.
M-mod eko kar di yog ra fi de mit ral ka pa ğa ait C-D
çiz gi sin de geç ya da ho lo sis to lik çök me (> 3 mm)
gö rü lür. Dopp ler eko kar di yog ra fi de mit ral ye ter -
siz li ği var lı ğı ve de re ce si ta yin edi lir.

Ayı rı cı Ta nı

Gö ğüs ağ rı sı şi ka ye ti ne de niy le ko ro ner kalp has -
ta lı ğı ile ayı rı cı ta nı ge re ke bi lir. Ağ rı nın ba tı cı ka -
rak ter de, efor la il gi siz ya çok kı sa sü re li ol ma sı ya
da sa at ler ce sür me si ba kı mın dan is ke mik kalp
has ta lı ğın dan fark lı lık gös te rir. EK G’ de ST ve T
de ği şik lik le ri nin bu lun ma sı da ko ro ner kalp has -
ta lı ğın dan ayırt edil me si ni ge rek ti re bi lir. Sis to lik
klik bu lu na bi len di ğer du rum lar dan ayırt et mek
için pro vo ka tif ma nev ra lar kul la nı la bi lir. Aort ve
pul mo ner ka pak ste no zu, tri küs pid pro lap su su,
at ri yal sep tal anev riz ma ve kalp için de mo bil
mik so ma gi bi tü mör ler sis to lik klik ne de ni ola bi -
lir. Sis to lik üfü rü me ne den olan di ğer mit ral ye -
ter siz li ği ne den le ri, aort dar lı ğı, hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti ve tri küs pid ye ter siz li ği gi bi du-
 rum lar da da ayı rı cı ta nı ge re kir.

Komp li kas yon lar

Prog re sif mit ral ye ter siz li ği, kor da ten di ne a rüp tü -
rü, in fek tif en do kar dit, se reb ral em bo lizm ve ani
ölüm bel li baş lı cid di komp li kas yon lar dır. Va ka la rın
% 5-10’un da mit ral ye ter siz li ği iler ler. İn fek tif en do -
kar dit ve ya kor da rüp tü rü ge liş me si de mit ral ye -
ter siz li ği de re ce si nin hız la art ma sı na ne den ola bi lir. 

Mit ral ye ter siz li ği cid di ol du ğun da at ri yal fib-
 ri las yon, akut ak ci ğer öde mi ve kro nik kalp ye -
ter siz li ği komp li kas yon la rı na yol aça bi lir. İn fek tif
en do kar dit sık lı ğı % 2-8 ora nın da bil di ril mek te -
dir. Yap rak çık ka lın lı ğı ve bol laş ma sı be lir gin
olan has ta lar da ve mit ral ye ter siz li ği de re ce si ile -
ri olan lar da en do kar dit ris ki art mak ta dır. 

Şekil 39-25. Transtorasik ekokardiyografide mitral kapak
prolapsusu. LV: sol ventrikül, RV: Sağ ventrikül, LA: Sol at-
riyum, MVP: Mitral kapak prolapusu (okla işaretli).



Te da vi

Me di kal Te da vi

Has ta la rın ço ğun da prog noz iyi ol du ğun dan has ta-
 la rın kay gı la rı nın gi de ril me si ge re kir. Gün cel kı la -
vuz la ra gö re en do kar dit pro fi lak si si ru tin ola rak
ge rek li de ğil dir. At ri yal ve ya ven tri kü ler eks tra sis -
tol le rin gö rül dü ğü has ta lar da be ta-b lo ker ler kul la -
nı lır. Çar pın tı şi ka ye ti olan has ta lar da am bu la tu ar
EKG mo ni to ri zas yo nu ya pıl ma sı uy gun olur. Ven-
 tri kü ler ta şi kar di gö rül me si du ru mun da elek tro -
fiz yo lo jik in ce le me in di kas yo nu var dır. Ani ölüm
ris ki nin be lir len me sin de ve imp lan te edi lir de fib ri -
la tör implantasyonu ge rek li li ği nin or ta ya kon ma -
sın da elek tro fiz yo lo jik in ce le me ya rar lı olur. Ge çi ci
is ke mik atak ge li şen has ta lar da 80-325 mg/gün do -
zun da as pi rin ve ri lir. As pi rin te da vi si al tın da atak-
 la rın tek rar la dı ğı has ta lar da ya da in me ge çir miş
olan lar da oral an ti ko agü lan (war fa rin) te da vi si ne
baş la nır. Prot rom bin za ma nı nor ma lin 2-3 ka tı ara -
sın da sür dü rü le cek şe kil de doz ayar la nır.

Cer ra hi Te da vi

İle ri de re ce de mit ral ye ter siz li ği olan has ta lar da
yak la şım di ğer ne den le re bağ lı ile ri mit ral ye ter -
siz li ği olan has ta lar gi bi cer ra hi te da vi yi de içe rir.
Mit ral ka pak pro lap su sun da mit ral ka pak rep las -
ma nı ye ri ne mit ral ka pak ta mir cer ra hi si sık lık la
müm kün ol mak ta dır. Has ta nın mit ral ka pa ğı nın
ta mi re uy gun ol ma sı du ru mun da ka pak rep las -
ma nı in di kas yo nu için oluş ma sı ge re ken eşik de -
ğer ler den da ha ön ce ope ras yon ka ra rı ve ri le bi lir.
Ka pak ta mi ri nin de ne yim li mer kez ler de ya pıl -
ma sı ge rek li dir. 

Prog noz

Ge nel ola rak se lim bir se yir göz le nir. Has ta la rın
bü yük ço ğun lu ğu yıl lar ca semp tom suz bir ya şam
sür dü rür. Cid di komp li kas yon lar ge nel ola rak
sey rek tir (100 has ta yı lın da 1) ve mor ta li te ora nı 8
yıl da % 4 ola rak bil di ril mek te dir. Ba zı se ri ler de ise
bu oran la rın önem li öl çü de yük sek ol du ğu gö rül -
mek te dir. Bu se ri ler de 10 yıl lık mor ta li te % 19 ve
cid di komp li kas yon ora nı % 20’ye ulaş mak ta dır.
Bu has ta la rın ba zı risk fak tör le ri ne yük sek oran -
da sa hip ol ma sı nın bu kö tü sey re ne den ol du ğu
ka bul edi lir. Has ta lar da kli nik sey rin kö tü gi di şi -
ni tel kin eden risk fak tör le ri ara sın da yaş, er kek
cin si yet, yap rak çık ka lın lı ğı, mit ral ye ter siz li ği de -
re ce si nin ile ri ol ma sı, sol ven tri kül ve ya sol at ri -
yum di la tas yo nu bu lun ma sı sa yı la bi lir. Mit ral
ka pak pro lap su su, ani ölüm ris ki ni de ha fif ar tı -
rır. Özel lik le ciddi mit ral ye ter siz li ği, ka pak de for-
 mas yo nu, komp leks ven tri kü ler arit mi ler; QT
uza ma sı, sen kop ya da çar pın tı hi ka ye si bu lu nan
has ta lar da ani ölüm ris ki art mak ta dır. Hasta la rın

bü yük ço ğun lu ğu iyi bir se yir gös ter di ğin den cid -
di komp li kas yon bek len ti si ile ge rek siz kay gı ya
ka pıl ma ma sı ba kı mın dan ay dın la tıl ma lı dır.
Asemp to ma tik olan, yük sek risk kri ter le ri bu lun -
ma yan has ta lar nor mal bir ya şam sür me si ko nu -
sun da ce sa ret len di ril me li ve 3 ile 5 yıl lık ara lar la
eko kar di yog ra fi ile iz len me li dir.

TTrrii  kküüss  ppiidd  KKaa  ppaakk  HHaass  ttaa  llııkk  llaa  rrıı

Tri küs pid ka pak ap pa ra tu su; sep tal, an te ri or ve
pos te ri or yap rak çık lar, tri küs pid anu lus, kor da ten -
di ne a ve pa pil ler kas lar dan olu şur. Tri küs pid ka -
pak ala nı nor mal de 5-7 cm2’dir. Tri küs pid ka pa ğın
dar lı ğı ve ye ter siz li ğin de iler le yen dö nem de sağ
kalp ye ter siz li ği semp tom ve bul gu la rı ge li şir. 

TTrrii  kküüss  ppiidd  DDaarr  llıı  ğğıı

Et yo lo ji ve Pa to lo ji

Tri küs pid dar lı ğı en sık lık la (>% 90) ro ma tiz mal
tu tu lu ma bağ lı ola rak ge li şir. Di ğer ne den le re
bağ lı tri küs pid dar lı ğı na dir gö rü lür. Bun lar ara -
sın da kon je ni tal tri küs pid dar lı ğı, in fek tif en do -
kar dit, pa ce ma ke r elek tro du, ilaç la r (me ti ser jid,
er got tü rev le ri, an ti ano rek sik ilaç lar) tü mör ler
(mik so ma, me tas taz lar), kar si no id sen drom,
Fabry has ta lı ğı ve Whipp le has ta lı ğı sa yı la bi lir. 

Tri küs pid dar lı ğı tek ba şı na na di ren gö rü lür.
Da ha sık lık la mul ti val vü ler has ta lı ğın bir kom po -
nen ti ola rak kar şı mı za çı kar. Va ka la rın he men hep-
 sin de ro ma tiz mal mit ral ka pak tu tu lu mu da var dır.
Bir ço ğun da da üçün cü ka pak tu tu lu mu (aort ka pa -
ğı) gö rü lür. Ro ma tiz mal kalp has ta lık la rı nın % 5’in -
de kli nik öne mi olan tri küs pid dar lı ğı bu lu nur.
Ro ma tiz mal tri küs pid ka pak ta fib roz, yap rak çık -
lar da bü zül me ve ko mis sür ler de füz yon gö rü lür.

Kar si no id kalp has ta lı ğı na dir ol mak la be ra ber
tri küs pid dar lı ğı nın ikin ci en sık ne de ni dir. Ka ra ci -
ğer me tas ta zı yap mış olan kar si no id tü mö rü ne bağ -
lı ola rak ge li şir.  Nö ro en dok rin tü mö rün sal gı la dı ğı
se ro to nin, his ta min ve bra di ki nin gi bi va zo ak tif
mad de ler sağ kalp ka pak la rı nı et ki ler. Ka pak yap -
rak çık la rı ka lın, kı sal mış ve bü zül müş ya pı da dır.
Ge nel lik le tri küs pid dar lı ğı ile bir lik te tri küs pid ye -
ter siz li ği de bu lu nur. Pul mo ner ka pak tu tu la bi lir,
fa kat va zo ak tif mad de ler ak ci ğer ler de inak ti ve edil -
di ği için sol kalp ka pak la rı ge nel lik le et ki len mez. 

Fizyopatoloji

Tri küs pid ka pak ala nı 1.5 cm2’nin al tı na in di -
ğinde sağ at ri yum ile sağ ven tri kül ara sın da di -
yas to lik gradient or ta ya çı kar. Bu gradient
ins pir yum da ve eg zer siz sı ra sın da ar tar, eks pir -
yum da aza lır. Tri küs pid ka pak ta or ta la ma 2 mm
Hg gradient bu lun ma sı tri küs pid dar lı ğı ta nı sı
için ye ter li dir. Or ta la ma ba sınç gradienti nin 5
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mmHg’ yı geç me si du ru mun da sağ at ri yum ba -
sın cı yük se lir; ve nöz kon jes yon bul gu la rı, asit ve
ödem ge li şir. İs ti ra hat te kalp de bi si be lir gin aza-
 lır, eg zer siz sı ra sın da ol ma sı ge re ken de bi ar tı şı
sağ la na maz. At ri yal fib ri las yon ge liş me si sağ at ri -
yum ba sın cı nın da ha da ar tı şıy la so nuç la nır.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Tri küs pid dar lı ğı na ait bul gu lar, ka pak has ta lı ğı -
nın et yo lo ji si ne, eş lik eden kar di yak lez yon la ra ve
tri küs pid dar lı ğı nın cid di yet de re ce si ne bağ lı ola -
rak de ği şe bi lir. Hal siz lik şi ka ye ti sık gö rü lür ve
kalp de bi si nin dü şük ve ge re ğin de ar tı rı la ma ma sı
ile iliş ki li dir. Sağ üst ka rın kad ra nın da ağ rı, sis te -
mik ve nöz ba sınç ar tı şı na bağ lı ola rak or ta ya çı kar.
Bo yun da ju gu ler ve nöz dev “a ” dal ga la rı na bağ lı
ağ rı ve sı kın tı his se di le bi lir. Tri küs pid dar lı ğı bu-
 lun ma sı, mit ral dar lı ğı olan has ta lar da semp tom -
la rın mas ke len me si ne yol aça bi lir. Sağ kalp
de bi si nin dü şük ol ma sı pul mo ner kon jes yo nun sı -
nır lan ma sı na, disp ne ve or top ne semp tom la rı nın
ge ri le me si ne se bep ola bi lir.

Fi zik Muayene

Ju gu ler ve nöz ba sınç ar tı şı, sol ster nal ke nar da 3-4.
in ter kos tal ara lık ta de rin ins pi r yum da şid det le nen
di yas to lik üfü rüm, he pa to me ga li, asit ve ödem bel -
li baş lı bul gu lar dır. Ju gu ler ven ler de sağ at ri yum
sis to lü ne uyan dö nem de dev “a ” dal ga la rı gö rü -
lür. Di yas to lik üfü rüm dü şük fre kans lı dır. Pre sis -
to lik şid det len me gös te rir. Tril ile bir lik te ola bi lir.
De rin inspiryum da üfü rü mün şid det len me si “Car -
val lo be lir ti si ” ola rak ad lan dı rı lır. Di ğer pre lo ad ar -
tı rı cı ma nev ra lar la (ba cak la rın yük sel til me si,
çö mel me) üfü rüm şid det le nir. Tri küs pid ka pak
açıl ma se si (“o pe ning sna p”, OS) du yu la bi lir, fa kat
sık lık la eş lik eden mit ral dar lı ğı na ait açıl ma se si
ta ra fın dan mas ke le nir. İkin ci kalp se si nin so lu -
num sal var yas yo nu kay bo la bi lir.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elektrokardiyografi

Sağ at ri yum ge niş le me si ne bağ lı ola rak II. de ri vas -
yon da yük sek amp li tüd lü (> 2.5 mm) P dal ga la rı
gö rü lür. Mit ral dar lı ğı sık ola rak bir lik te bu lun du -
ğun dan bi at ri yal ge niş le me bul gu su sık gö rü lür.

Teleröntgenografi

Sağ at ri yum ge niş le me si ne bağ lı kar di yo me ga li gö -
rü lür. Pul mo ner ar ter ge niş de ğil dir. Mit ral dar lı ğı
olan has ta lar da bek le nen vas kü ler de ği şik lik ler
(vas kü ler re dis tri büs yon, in ters tis yel ödem) mas -
ke len miş tir.

Eko kar di yog ra fi

Tri küs pid dar lı ğı ta nı sın da en önem li ta nı yön te -
mi dir. Mit ral dar lı ğın da mit ral ka pak ta bu lu nan
bul gu lar, tri küs pid dar lı ğın da tri küs pid ka pak ta
gö rü lür. Ka pa ğın ka lın laş tı ğı, ha re ke ti nin azal dı -
ğı, küs pis le rin di yas to lik “do min g” yap tı ğı ve ka -
pak ala nı nın da ral dı ğı sap ta nır (Şe kil 39-26). 

De vam lı akım Dopp ler in ce le me sin de trans-
 val vü ler gradientin 5 mm Hg’ nın üs tün de ol ma -
sı ta nı koy du ru cu dur. Ba sınç ya rı lan ma za ma nı
ile ka pak ala nı he sap la na bi lir. Tri küs pid ka pa ğın
an te ri or yer le şi mi do la yı sıy la ta nı da trans to ra sik
eko kar di yog ra fi ge nel lik le ye ter li dir ve tran sö zo -
fa ge al eko kar di yog ra fi ge rek li ol maz. Tri küs pid
ka pa ğın ya pı sı nın da ha ile ri de ğer len dir me si için
3D eko kar di yog ra fi ya rar lı ola bi lir.

Kalp Ka te te ri zas yonu

Eko kar di yog ra fik bul gu la rın ta nı ya ge nel lik le ye -
ter li ol ma sı ne de niy le na di ren kul la nı lır. Dopp ler
bul gu la rı nın te yid edil me si ge rek ti ğin de sağ kalp
ka te te ri zas yo nu ya pı la rak sağ at ri yum ve sağ ven-
 tri kül den si mül tan ba sınç kay dı ya pı la bi lir. Or ta la -
ma di yas to lik gradientin 2 mm Hg’ nın üs tün de
ol ma sı ta nı koy du ru cu dur. Öl çü len gradient kalp
de bi si ne ve kalp hı zı na çok ba ğım lı dır. 

Te da vi

Me di kal Te da vi

Tuz kı sıt la ma sı ve di üre tik te da vi den iba ret tir. Eş -
lik eden ka pak lez yon la rı nın gö zö nün de bu lun -
du rul ma sı en uy gun te da vi plan lan ma sı için
şart tır. Tri küs pid dar lı ğı ve mit ral dar lı ğı nın bir-
 lik te bu lun du ğu du rum lar da, tri küs pid dar lığının
tek ba şı na dü zel til me si pul mo ner kon jes yo nun ani
ar tı şı na ne den ola ca ğın dan uy gun de ğil dir. Eğer
di ğer ka pak lar için cer ra hi te da vi plan la nı yor sa,
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Şekil 39-26. Romatizmal mitral, aort ve triküspid kapak has-
talığında iki boyutlu ekokardiyografide aort ve triksüpid ka-
pakta kalınlaşma, triküspid kapak darlığı ve genişlemiş sağ
atriyum görülmektedir.  LV: sol ventrikül, RV: Sağ ventrikül,
LA: Sol atriyum, TV: Triküspid kapağı, AO: Aort kapağı



tri küs pid gradienti 5 mm Hg’ yı ge çi yor sa ve ya tri -
küs pid ka pak ala nı 2 cm2’nin al tın day sa tri küs pid
ka pa ğa yö ne lik cer ra hi te da vi de ge re kir.

Per kü tan Gi ri şim ve Cer ra hi Te da vi
Tri küs pid ba lon val vü lop las ti ve ya cer ra hi te da vi
in di kas yon la rı ge nel lik le eş lik eden mit ral ve aort
ka pak has ta lı ğı nın de re ce si göz önün de bu lun du -
ru la rak ta yin edi lir. Tri küs pid dar lı ğı na ait kı sıt la -
yı cı semp tom la rın ol ma sı val vü lop las ti ve ya
cer ra hi te da vi için in di kas yon oluş tu rur. Ba lon val -
vü lop las ti semp tom la rın gi de ril me si ve he mo di -
na mik bo zuk luk la rın dü zel til me si ba kı mın dan çok
et ki li ol mak la bir lik te cid di tri küs pid ye ter siz li ği
oluş tur ma ris ki ola bi lir. Bu du rum da ka pak rep -
las ma nı ge re ke cek tir. Ka pak rep las ma nı ge rek ti -
ğin de bi yop ro tez ler ter cih edi lir. Tri küs pid
po zis yo nun da me tal pro tez le rin trom boz ris ki
yük sek tir. Tri küs pid dar lı ğı na eş lik eden cid di tri -
küs pid ye ter siz li ği ol ma sı du ru mun da cer ra hi te-
 da vi ilk se çe nek ol ma lı dır.

TTrrii  kküüss  ppiidd  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii

Et yo lo ji ve Pa to fiz yo lo ji

Tri küs pid ye ter siz li ği nin en önem li se be bi in tren -
sek ka pak has ta lı ğı de ğil sağ ven tri kül di la tas yo -
nu na bağ lı fonk si yo nel ye ter siz lik tir. Fonk si yo nel
tri küs pid ye ter siz li ğin de ka pak ya pı sı nor mal, tri -
küs pid ka pak anu lu su ge niş le miş tir. Tri küs pid ye -
ter siz li ği sağ ven tri kül ye ter siz li ği ne bağ lı ola rak
mey da na ge lir ve sü reç içe ri sin de sağ kalp ye ter -
siz li ği nin ar tı şı na ne den olur. Pul mo ner hi per tan -
si yon, kor pul mo na le, mit ral dar lı ğı, sol kalp
ye ter siz li ği, sağ ven tri kül in fark tü sü, arit mo je nik
sağ ven tri kül disp la zi si ve kon je ni tal kalp has ta lık -
la rı fonk si yo nel tri küs pid ye ter siz li ği için bel li baş -
lı ne den ler dir. Sağ ven tri kül sis to lik ba sın cı nın 55
mm Hg’ yı geç me si du ru mun da fonk si yo nel tri küs -
pid ye ter siz li ği or ta ya çı kar. Pri mer tri küs pid ye -
ter siz li ği ya da ka pak ta ya pı sal bo zuk luk
bu lun ma sı na bağ lı tri küs pid ye ter siz li ği bir çok ne-
 de ne bağ lı ola rak mey da na ge le bi lir. Ro ma tiz mal
ateş, kon je ni tal kalp has ta lık la rı (Ebs te in ano ma li si,
at ri yo ven tri kü ler ka nal de fek ti ve ven tri kü ler sep-
 tal de fekt gi bi), tri küs pid ka pak pro lap su su, sağ
kalp ka te ter le ri ve elek trot lar, in fek tif en do kar dit,
rad yas yon, kar si no ide bağ lı kalp has ta lı ğı, en do -
mi yo kar di yal fib roz, hi pe re ozi no fi lik sen drom ve
tri küs pid ka pak tü mör le ri ya pı sal tri küs pid ka pak
ye ter siz li ği nin bel li baş lı se bep le ri ara sın da dır.

Ro ma tiz mal tri küs pid re gür ji tas yo nu he men
dai ma mit ral ka pak tu tu lu mu ile bir lik te dir. Küs -
pis ler de ve kor da lar da fib roz ve kon trak tür, ko m-
mis sü ral füz yon gö rü le bi lir. Ro ma tiz mal tri küs pid
ka pak ta ye ter siz lik ve dar lık bir lik te ve ya ay rı ay -
rı bu lu na bi lir. Kar si no id tü mör de ka pak ta plak

tar zın da bi ri kim ler olu şur. Ka pak ya pı sı bo zul du -
ğun da re gür ji tas yon ya da ste noz or ta ya çı ka bi lir.
Kar di yak tu tu lum prog re sif sey re der ve önem li
mor bi di te ve mor ta li te ar tı şı na yol açar. Tri küs pid
ka pa ğın mik so ma töz de je ne ras yo nu ve pro lap sus
ge nel lik le mit ral ka pak pro lap su su ile bir lik te dir.
An te ri or küs pi sin pro lap su su en sık lık la gö rü lür.
Tri küs pid ka pak tan ge çen ka te ter ve “pa ce ma ke r”
elek trot la rı sık lık la ka pak ta ye ter siz li ğe ne den ol-
 mak la bir lik te ge nel lik le bu ha fif tir ve kli nik ola -
rak önem li ol ma yan de re ce de dir. Tri küs pid ka pak
en do kar di ti en sık ola rak in tra ve nöz ilaç alış kan lı -
ğı olan lar da ve in tra vas kü ler ka te ter ve ya elek trod
bu lu nan ki şi ler de mey da na ge lir. En sık lık la “s ta -
fi lo coc cus au re us” so rum lu in fek si yon et ke ni dir.
Strep to kok lar, en te ro kok lar, pse udo mo nas ve kan-
 di da tür le ri de et ken ola bi lir. Ebs te in ano ma li sin de
tri küs pid re gür ji tas yo nu önem li bir kom po nent tir.
Ka pa ğın sep tal ve an te ri or yap rak çık la rı api kal
böl ge ye doğ ru yer leş miş, sağ ven tri kü lün önem li
bir bö lü mü “at ri ya li ze ” ol muş tur. Bu has ta lar da
sağ ven tri kül dis fonk si yo nu, arit mi ler ve ani ölüm
gö rü le bi lir.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Tri küs pid ye ter siz li ği ne ait bul gu lar, ka pak has ta -
lı ğı nın et yo lo ji si ne, eş lik eden kar di yak lez yon la ra
ve tri küs pid ye ter siz li ği nin cid di yet de re ce si ne bağ -
lı ola rak de ği şe bi lir. İzo le tri küs pid ye ter sizli ği ge -
nel lik le iyi to le re edi lir. Tri küs pid ye ter siz li ği ve
pul mo ner hi per tan si yon bir lik te ol du ğun da kalp
de bi si dü şer ve sağ kalp ye ter siz li ği semp tom ve
bul gu la rı or ta ya çı kar. Kalp de bi si nin dü şük ol ma -
sı hal siz li ğe ne den olur. Sağ üst ka rın kad ra nın da
ağ rı, epi gas tri um da dol gun luk ve sı kın tı, sa rı lık,
bo yun da pul sas yon ve bu na bağ lı ra hat sız lık, pe ri -
fe rik ödem, ki lo kay bı ve ka şek si gö rü le bi lir.

Fi zik Muayene

Bo yun ven le rin de dol gun luk, be lir gin sis to lik dal -
ga (c-v dal ga sı) ve iz le yen “y” ini şi nin hız lı ve ke-
s kin ol ma sı, “x” ini şi nin kay bol ma sı cid di
tri küs pid ye ter siz li ği ile bir lik te ge li şen bul gu lar -
dır. Ağ rı lı, pul sa til he pa to me ga li, asit ve pe ri fe rik
ödem sap ta nır. Sağ ven tri kül ak ti vi te si art mış tır.
Ju gu ler ven ler de sağ at ri yum sis to lü ne uyan dö -
nem de dev “a ” dal ga la rı gö rü lür. 3. ve 4. in ter -
kos tal ara lık ta ster num sol ke na rın da de rin
ins pi r yum da şid det le nen pan sis to lik üfü rüm du -
yu lur (Car val lo be lir ti si). Pul mo ner hi per tan si yon -
da ge li şen tri küs pid ye ter siz li ğin de üfü rüm
yük sek fre kans lı ve pan sis to lik, pri mer has ta lık la -
ra bağ lı tri küs pid ye ter siz li ğin de ise da ha kı sa ve
dü şük fre kans lı dır. Tri küs pid ka pak ta di yas to lik
yük sek akı ma bağ lı er ken di yas to lik üfü rüm du -
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yu la bi lir. Sol ster nal ke nar da inspiryum da şid det -
le nen üçün cü ve dör dün cü ses ler du yu la bi lir.

Laboratuar Bulguları

Elek tro kar di yog rafi
Ge nel lik le bul gu lar nons pe si fik tir. İn komp let sağ
dal blo ku gö rü le bi lir. At ri yal fib ri las yon sık tır.
Ebs te in ano ma li sin de pre ek si tas yon sık gö rü lür.
Pul mo ner hi per tan si yo na bağ lı tri küs pid ye ter -
siz li ğin de sağ ven tri kül hi per tro fi si, sağ ek sen
sap ma sı, V1-2’de yük sek R dal ga la rı sap ta nır.

Teleröntgenografi
Sağ at ri yum ge niş le me si ne bağ lı kar di yo me ga li,
ve na ka va ve ve na azi gos da dol gun luk, plev ral
efüz yon bel li baş lı bul gu lar dır.

Eko kar di yog ra fi
İki bo yut lu eko kar di yog ra fi de ka pa ğın ya pı sı de -
ğer len di ri lir. Fonk si yo nel tri küs pid ye ter siz li ğin de
ka pak ya pı sı nor mal dır. Küs pis le rin ka lın laş ma sı
ro ma tiz mal ve ya kar si no id kalp has ta lı ğı nı dü şün -
dü rür. En do kar di te ait ve je tas yon lar ve pro lap sus
da sap ta na bi lir. Ebs te in ano ma li sin de tri küs pid ka-
 pa ğın sep tal yap rak çı ğı api kal böl ge ye doğ ru yer-
 leş miş tir. Sağ ven tri kü lün kü çül dü ğü ve “at ri ali ze
ol du ğu ” ya ni at ri yum hac mi nin art tı ğı gö rü lür. Or -
ta ve cid di de re ce de tri küs pid ye ter siz li ğin de sağ
ven tri kül vo lüm yü kü ne ait pa tern sap ta nır: ven-
 tri kü ler sep tum düz le şir ve ya di yas tol de sol ven tri -
kü le doğ ru iti lir, sis tol de pa ra doks ha re ket gös te rir,
sağ ven tri kül ge niş ler, “D” şek li ni alır. Sağ at ri yum
ve in fe ri or ve na ka va di la te olur.

Dopp ler eko kar di yog ra fi de tri küs pid ye ter -
siz li ği akı mı nın bo yu tu, hız pro fi li, yö ne li mi ve
ek zan trik olup ol ma dı ğı in ce le nir (Şe kil 39-27 ve
Şe kil 39-28). 

Eg zan trik ve at ri yum du va rı na yö ne len akım
var sa tri küs pid ye ter siz li ği de re ce si bir de re ce faz -
la ka bul edil me li dir. Tri küs pid ye ter siz li ği nin cid -
di ol du ğu nu gös te ren kri ter ler  şun lar dır: 1. Renk li
Dopp ler jet ala nı nın sağ at ri yum ala nı nın % 30’ una
eşit ve ya faz la ol ma sı, 2. Anu lus di la tas yo nu (> 4
cm) ve ye ter siz küs pis ko ap tas yo nu), 3. De vam lı
akım Dopp ler sin ya li nin geç sis to lik kon kav kon fi -
gü ras yo nu, 4. He pa tik ven ler de geç sis to lik akı mın
ters yö ne dön me si, 5. Efek tif re gür ji tan ori fis ala nı -
nın 0.4 cm2’ ye eşit ve ya faz la ol ma sı, 6. Re gür ji tan
vo lü mün 45 ml’ ye eşit ve ya faz la ol ma sı ve 7. Ve na
kon trak ta ge niş li ği nin 6.5 mm ve ya faz la ol ma sı.

Dopp ler eko kar di yog ra fi ile sağ ven tri kül sis to-
 lik ba sın cı da he sap la na bi lir. Mo di fi ye Ber no ul li
denk le mi ne gö re tri küs pid ye ter siz li ği jet akı mı nın
zir ve hı zı nın ka re si nin 4 ka tı tri küs pid ka pak ta ki
sis to lik gradienti ve rir.  Bu de ğe re tah mi ni sağ at -
ri yum ba sın cı ek len di ğin de sağ ven tri kül sis to lik

ba sın cı ve -pul mo ner ste noz yok sa-  pul mo ner ar -
ter sis to lik ba sın cı he sap lan mış olur. Pra tik uy gu -
la ma da sağ at ri yum ça pı nor mal ol du ğun da sağ
at ri yum ba sın cı ola rak 5 mmHg, sağ at ri yum ge -
niş ol du ğun da 10 mmHg, ve na ka va ve he pa tik
ven ler ge niş se 15 mmHg ola rak ka bul edi lir.

Kalp Ka te te ri zas yonu

Or ta ve ya cid di de re ce de tri küs pid ye ter siz li ği ol -
du ğun da sağ at ri yum ba sınç kay dın da tri küs pid ye -
ter siz li ği ne ait do mi nant “v” dal ga la rı gö rü lür. Sağ
at ri yum ba sınç eğ ri si sağ ven tri kül eğ ri si ne ben zer,
sağ ven tri kül di yas tol so nu ba sın cı ar tar, kalp de bi -
si he sap lan dı ğın da dü şük ol du ğu gö rü lür. Eko kar -
di yog ra fik bul gu la rın ta nı ya ge nel lik le ye ter li
ol ma sı ne de niy le an ji yog ra fi na di ren ge rek li olur.

Te da vi

Me di kal Te da vi

Pul mo ner hi per tan si yon ol ma dı ğın da ha fif ve or -
ta de re ce de tri küs pid ye ter siz li ği ne uzun yıl lar ta -

509

Şekil 39-27. Orta derecede triküspid yetersizlği. Prostetik
mitral kapağı olan hastada (resimde görünmemektedir)
aort ve triküspid kapak kalın ve hiperekojendir, atriyumlar
genişlemiştir. LV: sol ventrikül, RV: Sağ ventrikül, LA: Sol
atriyum, TV: Triküspid kapağı, AO: Aort kapağı

Şekil 39-28. Transtorasik ekokardiyografide sağ ventrikül ve
sağ atriyumda genişleme, ileri  triküspid yetersizliği.



ham mül edi lir ve cer ra hi te da vi ge rek mez. Sağ
ven tri kül ye ter siz li ği ge liş ti ğin de tuz kı sıt la ma sı
ve di üre tik te da vi ge re kir. 

Cer ra hi Te da vi

Or ga nik tri küs pid ka pak has ta lı ğı ile bir lik te or ta-
cid di de re ce de tri küs pid ye ter siz li ği ol du ğun da tri -
küs pid ka pa ğın cer ra hi ta mi ri ve ya rep las ma nı
ge re ke bi lir. Bu du rum en sık lık la mit ral ve ya aort
ka pak ame li ya tı ge re ken has ta lar da söz ko nu su ol-
 mak ta dır. Bu has ta lar da cid di de re ce de tri küs pid
ye ter siz li ği var sa sı nıf I in di kas yon ile tri küs pid ka -
pak ta mi ri öne ril mek te dir. Ka pak ye ter siz li ği nin
de re ce si ya nın da pul mo ner hi per tan si yon var lı ğı
ve sü re si de göz önün de bu lun du rul ma lı dır. Ope -
ras yon plan la nan bir mit ral dar lı ğı va ka sın da, uzun
yıl lar dan be ri pul mo ner hi per tan si yon ile be ra ber
tri küs pid ye ter siz li ği var sa, bu du ru mun mit ral ka -
pak ame li ya tı ile ge ri le me si bek len me me li dir. Bu
tak dir de mit ral ka pak ope ras yo nu ile be ra ber tri -
küs pid ka pak ta mi ri ve ya anu lop las ti ya pıl ma sı uy -
gun ola cak tır.

İzo le tri küs pid ye ter siz li ği olan va ka lar da ye -
ter siz lik de re ce si cid di ol sa da bu du rum uzun yıl-
 lar iyi to le re edi lir. Ge nel lik le cid di tri küs pid
ye ter siz li ği nde semp to ma tik bo zul ma or ta ya çık-
 tı ğın da cer ra hi gi ri şim in di kas yo nu baş lar. Tri küs -
pid ka pa ğı nın pro tez ka pak ile rep las ma nı yük sek
trom boz ris ki ne de niy le ter cih edi len bir te da vi
yön te mi de ğil dir. Müm kün ol du ğun ca ta mir yön-
 tem le ri ile te da vi sağ lan ma ya ça lı şıl ma lı dır.  

PPuull  mmoo  nneerr  KKaa  ppaakk  HHaass  ttaa  llııkk  llaa  rrıı

Pul mo ner ka pak, üç küs pis den olu şur, sağ ven-
 tri kül ile pul mo ner da mar sis te mi ara sın da yer
alır. Eriş kin de pul mo ner ka pak has ta lık la rı di ğer
ka pak la ra gö re sey rek tir. Sağ lık lı ki şi ler de ha fif
de re ce de pul mo ner ye ter siz lik bu lun ma sı nor -
mal dir. Pul mo ner ka pak fonk si yon bo zuk luk la -
rın da pul mo ner dar lık ve ya pul mo ner ye ter siz lik
ge li şir ve vo lüm ya da  ba sınç yük len me si yo luy -
la sağ ven tri kül de is ten me yen so nuç la ra yol açar.

VVaall  vvüü  lleerr  PPuull  mmoo  nneerr  SSttee  nnoozz

Et yo lo ji ve Pa to ge nez

Val vü ler pul mo ner dar lık, eriş kin de en sık kon je -
ni tal pul mo ner dar lık ola rak gö rü lür. Eriş kin kon-
 je ni tal kalp has ta lık la rı nın % 10-12’si ni oluş tu rur.
Val vü ler pul mo ner dar lık izo le bir ano ma li ol-
 mak la bir lik te ba zen ven tri kü ler sep tal de fekt ile
bir lik te gö rü lür. 

Ro ma tiz mal kalp has ta lı ğı, pul mo ner dar lı ğın
di ğer bir ne de ni dir. Ro ma tiz mal pul mo ner dar lık
ge nel lik le di ğer ka pak la rın has ta lı ğı ile bir lik te
gö rü lür. Tek ba şı na pul mo ner ka pa ğın tu tul ma sı

çok na dir dir. Ka pak ta ka lın laş ma ve küs pis ler de
ya pı şık lık la ra ne den ola rak ka pak ala nı nın da ral -
ma sı na yol açar.

Kar si no id sen dro mun da pul mo ner ka pak tu-
 tu la bi lir. Ka pak ta ti pik kar si no id plak lar ge li şe -
rek ka pak hal ka sı nın bü zül me si ne, küs pis le rin
füz yon ve ret rak si yo nu na yol aça rak ge nel lik le
pul mo ner dar lık ve ye ter siz li ğin bir lik te ge liş me -
si ne ne den olur.

Pul mo ner dar lık, da ha sey rek ola rak val vül se-
 vi ye si nin üs tün de pul mo ner ar ter de (“sup ra val vü ler
dar lı k”) ve ya al tın da ya ni sağ ven tri kül çı kış yo lun -
da (“sub val vü ler dar lı k”) yer alan pa to lo ji le re bağ lı
ola rak ge li şir. Kon je ni tal val vü ler ste noz da ba zen
dar lı ğa bağ lı ba sınç yük len me si nin et ki siy le ge li -
şen sağ ven tri kül hi per tro fi si so nu cun da sub val -
vü ler dar lık da bir lik te bu lu na bi lir. Val vü ler
pul mo ner dar lı ğın ba şa rı lı te da vi siy le sağ ven tri -
kül çı kış yo lu da ral ma sı na bağ lı sub val vü ler ste no -
zun da ge ri le di ği göz le nir.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Or ta de re ce de pul mo ner dar lık va ka la rı nın ço ğu
asemp to ma tik tir. Semp tom lar pul mo ner ka pak
dar lı ğı art tık ça or ta ya çı kar. Dar lı ğın cid di ol du -
ğu has ta lar da hal siz lik, eg zer siz de ret ros ter nal
gö ğüs ağ rı sı, disp ne ve sen kop ge li şe bi lir.

Fi zik Muayene

Ju gu ler ve nöz ba sınç nor mal ola bi lir. Sağ ven tri -
kül komp li yan sı azal dı ğın da bo yun ven le rin de bü -
yük “a ” dal ga la rı gö rü lür. Sol ster nal ke nar da sağ
ven tri kül im pul su hi per di na mik ola bi lir. Os kül -
tas yon da sol ster nal ke na rın alt kıs mın da sağ ven-
 tri kü ler S4 du yu lur. Pul mo ner dar lı ğa öz gü olan
üfü rüm sol 3-4. in ter kos tal ara lık ta du yu lan kre -
şen do-dek re şen do sis to lik üfü rüm dür. Dar lık cid-
 di leş tik çe üfü rü mün zir ve nok ta sı geç sis to le
doğ ru ka yar. Üfü rüm inspiryum da ar tar. Sup ras -
ter nal böl ge de ve sol üst ster nal ke nar da tril pal pe
edi le bi lir. S2 ge nel lik le çift tir ve dar lık iler le dik çe
P2’nin ge cik me si ne de niy le çift leş me ara lı ğı ge niş -
ler. Dar lık cid di leş ti ğin de P2 za yıf lar. Sol ster nal
ke nar da ejek si yon kli ği du yu la bi lir. Dar lık cid di -
ye ti art tı ğın da ejek si yon kli ği S1’e yak la şır. İler le -
miş va ka lar da sağ kalp ye ter siz li ği bul gu la rı ola rak
he pa tik kon jes yon ve pe ri fe rik ödem or ta ya çı kar.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog rafi

Ha fif ve or ta pul mo ner dar lık da sık lık la EKG nor -
mal dir. Or ta ve cid di pul mo ner dar lı k’ da sağ ek sen
sap ma sı ve sağ ven tri kül hi per tro fi si gö rü le bi lir. 
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Teleröntgenografi

Pe ri fe rik pul mo ner vas kü ler imaj lar azal mış tır.
Ana pul mo ner ar ter de post-ste no tik di la tas yon
gö rü lür.

Eko kar di yog ra fi

Pul mo ner dar lı ğın ta nı sı ve de re ce si nin ta yi nin de
çok ya rar lı dır. Trans to ra sik eko kar di yog ra fi de pa -
ras ter nal kı sa ek sen ve sub kos tal pen ce re den en
iyi gö rün tü ler el de edi lir. Su bop ti mal imaj la rın el -
de edil me si du ru mun da da ha iyi gö rün tü le me
için tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi ya pı la bi lir.
Pul mo ner ka pak yap rak çık la rı nın ka lın, fib ro tik,
kal si fik ol du ğu ve ha re ket le ri nin kı sıt lan dı ğı ya da
sis tol de “do ming” ha re ke ti yap tı ğı gö rü le bi lir. Ço -
cuk lar da sağ ven tri kül nor mal ola bi lir, eriş kin ler -
de dar lı ğın de re ce si ne bağ lı ola rak sağ ven tri kül de
hi per tro fi ve di la tas yon gö rü lür.

Dopp ler eko kar di yog ra fi de pul mo ner akım
ör ne ği gö rün tü le nir, mo di fi ye Ber no ul li denk le -
mi ile or ta la ma ve zir ve gradient ler he sap la nır.
Zir ve akım hı zı>4 m/sn ve zir ve gradient >60
mmHg ol du ğun da cid di dar lık, zir ve akım hı zı 3-
4 m/sn ve zir ve gradient 36-60 mmHg ol du ğun da
or ta de re ce de dar lık ve zir ve akım hı zı < 3m/sn ve
zir ve gradient < 36 mmHg ola rak he sap lan dı ğın -
da ha fif de re ce de dar lık ol du ğu ka bul edi lir.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Eko kar di yog ra fi ile ta nı ve de re ce le me ya pı la bi -
li me si ne de niy le ta nı sal amaç la kalp ka te te ri zas -
yon ge nel lik le ge rek li ol ma mak ta dır. Dopp ler ile
pul mo ner akım hı zı 3 m ve da ha faz la olan has ta-
 lar da ba lon val vü lop las ti ge re ke bi le ce ğin den bu
has ta lar da ba lon val vü lop las ti ön ce si kalp ka te -
te ri zas yo nu ile gradient he sap la ma sı ya pı lır.

Te da vi

Ha fif ve or ta de re ce li pul mo ner dar lık ta  prog noz
iyi dir ve na di ren gi ri şim ge re kir. Cid di pul mo ner
dar lık olan has ta lar da dar lı ğın or ta dan kal dı rıl -
ma sı ge re kir. Se çi le cek te da vi yön te mi ba lon val -
vü lop las ti dir. Pul mo ner ka pa ğın mo bil ve es nek
ol du ğu va ka lar da te da vi da ha ba şa rı lı olur. İş lem

son ra sı prog noz ve mor bi di te bü yük öl çü de sağ
ven tri kül fonk si yo nu na bağ lı dır. 

Kon je ni tal pul mo ner dar lık ta ka te te ri zas yon
bul gu la rı na gö re ba lon val vü lop las ti in di kas yon -
la rı Tab lo 39-14’de gö rül mek te dir. 

Ka pa ğın disp las tik ve ya kal si fik ol du ğu has ta -
lar da ve ile ri kon ko mi tan pul mo ner ye ter siz lik var -
sa ka pak rep las ma nı ge re kir. Kar si no id sen dro ma
bağ lı ge li şen pul mo ner dar lık lar da prog noz iyi de -
ğil dir. Bu has ta lar da ba lon val vü lop las ti ba şa rı sı iyi
de ğil dir, sık lık la pul mo ner ka pak rep las ma nı ge re -
kir. Pul mo ner ka pak rep las ma nın da bi yop ros te tik
ka pak ve ya pul mo ner al log raft kul la nıl mak ta dır.

PPuull  mmoo  nneerr  YYee  tteerr  ssiizz  lliikk

Et yo lo ji ve Pa to ge nez

Pul mo ner ye ter siz lik, en sık lık la pul mo ner hi per -
tan si yo na bağ lı ola rak ge li şir. Pul mo ner ka pak hal -
ka sı nın ge niş le me si ve yük sek pul mo ner ba sınç
pul mo ner ye ter siz lik ge liş me si ne yol açar. İdi yo -
pa tik pul mo ner di la tas yon ve Mar fan sen dro mun -
da bu du rum gö rü lür. İn fek tif en do kar dit, edin sel
pul mo ner ye ter siz lik ne den le ri ara sın da yer alır.
Pul mo ner ka pak in fek tif en do kar di tin yer leş me si
ba kı mın dan dü şük risk li ol mak la bir lik te özel lik le
in tra ve nöz ilaç alış kan lı ğı olan lar da, ba ğı şık lık ye -
ter siz li ği bu lu nan lar da ve subk li nik pul mo ner dar-
 lık mev cu di ye tin de en do kar dit ris ki art mış tır.
Ro ma tiz mal kalp has ta lı ğı da pul mo ner ye ter siz li -
ğin sık ol ma yan ne den le ri ara sın da dır. He men dai -
ma mu litpl ka pak tu tu lu mu be ra be rin de bu lu nur.
Pul mo ner ye ter siz li ğin di ğer na dir ne den le ri ara -
sın da to raks trav ma la rı, kar si no id tü mör ve in tra -
kar di yak ka te ter ler sa yı la bi lir. Nor mal ki şi le rin
bir ço ğun da da ru tin eko kar di yog ra fi sı ra sın da ha -
fif mik tar da pul mo ner ye ter siz lik bu lu na bi lir ve pa-
 to lo jik ka bul edil mez.

Val vü ler pul mo ner dar lık dan fark lı ola rak kon-
 je ni tal ne den ler bağ lı pul mo ner ye ter siz lik da ha
na dir dir. Bu grup ta pul mo ner ka pa ğın mal for -
mas yo nu, yok lu ğu ve ya küs pis le rin fe nes tras yo nu
gi bi du rum la ra bağ lı pul mo ner ye ter siz lik va ka la -
rı bu lu nur. Ope re Fal lot tet ra lo ji sin de pul mo ner
ye ter siz lik önem li bir prob lem oluş tu ra bil lir. Pro-
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İndikasyon
sınıfı Tanımlama

Sınıf I Semptomatik hastalarda kateterizasyon ile elde edilen (“peak to peak”) gradient >30 mmHg veya
asemptomatik hastalarda > 39 mmHg ise balon valvüloplasti indikasyonu vardır.

Sınıf II Pulmoner kapak zirve gradienti 30-39 mmHg arasında ise asemptomatik genç hastalarda balon
valvüloplasti yapılması düşünülebilir.

Sınıf III Asemptomatik ve zirve gradienti < 30 mmHg olan hastalarda balon valvüloplasti indikasyonu yoktur. 

Tablo 39-14. Konjenital Pulmoner Darlıkta Balon Valvüloplasti İndikasyonları



g re sif sağ ven tri kül di la tas yo nu ve dis fonk si yo nu -
na yol aça bi lir. Kon je ni tal pul mo ner dar lı ğın te da -
vi si için uy gu la nan ba lon val vü lop las ti si de
pul mo ner ye ter siz lik ne denl ola bi lir.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Pul mo ner ye ter siz lik, tri küs pid ye ter siz li ğin de de
ol du ğu gi bi sağ ven tri kül de vo lüm yük len me si -
ne yol açar ve pul mo ner hi per tan si yon yok sa
uzun yıl lar iyi bir şe kil de to le re edi lir. Semp to -
ma tik dö ne me ge çil di ğin de efor disp ne si ve sağ
kalp ye ter siz li ği nin be lir ti ve bul gu la rı gö rü lür.
İn fek tif en do kar di te bağ lı pul mo ner ye ter siz lik -
de ise ateş ve sep tik pul mo ner em bo li le re bağ lı
hi pok si tab lo ya ek le nir.

Fi zik Muayene

Pul mo ner ye ter siz lik üfü rü mü, en iyi sol 3. ve 4.
in ter kos tal ara lık ta du yu lan dü şük fre kans lı el -
mas bi çi min de di yas to lik üfü rüm dür. Üfü rüm in-
s pi ras yon da şid det le nir. İkin ci ses çift tir.
Pul mo ner hi per tan si yon ile bir lik te P2 şid de ti ar -
tar. Cid di pul mo ner hi per tan si yo na bağ lı pul mo -
ner ye ter siz lik te üfü rüm özel lik le ri fark lı la şır.
Pul mo ner ka pak rin gi nin ge niş le me si so nu cu ge -
li şen bu üfü rüm yük sek fre kans lı, dek re şen do,
emi ci va sıf ta dır. “G ra ham Ste ell üfü rü mü ” ola rak
ad lan dı rı lır. Ster num so lun da 4. in ter kos tal ara -
lık ta sağ ven tri kü le ait S3 ve S4 du yu la bi lir. Re -
gür ji tas yo nun sü re ve cid di ye ti ne bağ lı ola rak sağ
kalp ye ter siz li ği nin semp tom ve bul gu la rı ge li şir. 

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog rafi

Sağ ven tri kül yük len me si ve pul mo ner hi per tan -
si yo na ait or tak bul gu lar gö rü le bi lir. Bun lar ara -
sın da sağ dal blo ku, sağ ek sen sap ma sı ve sağ
ven tri kül hi per tro fi si sa yı la bi lir.

Teleröntgenografi

Sağ ven ti kül ve pul mo ner ar ter ge niş le me si bul-
 gu la rı gö rü le bi lir.

Eko kar di yog ra fi

Mi nör pul mo ner ye ter siz lik nor mal ki şi le rin %
39-78’in de gö rü le bi lir. Pa to lo jik pul mo ner ye ter -
siz lik sık de ğil dir ve eko kar di yog ra fi de eş lik eden
ya pı sal anor mal lik le rin eş li ğin de de ğer len di ri le -
rek nor mal du rum lar dan ay rı mı ya pıl ma lı dır.
Pul mo ner ka pak ve sağ ven tri kül çı kış yo lu nun
ana to mik de ğer len dir me si ya pı la rak küs pis sa yı -
sı, hi pop la zik olup ol ma dı ğı, anor mal ha re ket

var lı ğı göz den ge çi ril me li dir. Di ğer ta raf tan sağ
ven tri kü lün ya pı ve fonk si yo nu be lir len me li dir.
Sağ ven tri kül di la tas yo nu ve hi per tro fi si nin var-
 lı ğı cid di pul mo ner ye ter siz lik ta nı sı nı des tek ler. 

Renk li Dopp ler in ce le me de, sağ ven tri kü le
doğ ru di yas to lik akım je ti gö rün tü le nir. Jet uzun-
 lu ğu, pul mo ner ar ter ile sağ ven tri kül ara sın da ki
ba sınç gradienti nin bir fonk si yo nu ol du ğu için
pul mo ner ye ter siz lik cid di ye ti nin bi re bir yan sıt -
ma ya bi lir. Gö rün tü le ne bil di ği tak dir de ve na kon-
 trak ta ya rar lı bir gös ter ge ola bi lir.

De vam lı akım Dopp le rde cid di pul mo ner ye -
ter siz lik var lı ğın da spek tral sin yal yo ğun lu ğu yük-
 sek olan ve di yas to lik ba sınç eşit len me si nin hız lı
ol du ğu bir akım pa ter ni gö rü lür. Di yas to lik akım
eğ ri sin den ya rar la nı la rak pul mo ner ar ter ba sın cı
he sap la na bi lir. Mo di fi ye Ber no ul li denk le mi ne gö -
re, di yas tol so nu pul mo ner re gür ji tan akım hı zı
(Vp) 4 ile çar pıl dı ğın da pul mo ner ar ter ile sağ ven-
 tri kül ara sın da ki ba sınç gradienti el de edi lir. Bu na
am pi rik sağ at ri yum ba sın cı ek le ne rek  pul mo ner
ar ter di yas to lik ba sın cı he sap la nır.

Te da vi

Pul mo ner ye ter siz li ğe ne den olan en do kar dit, mit -
ral ka pak has ta lı ğı pul mo ner hi per tan si yon gi bi ne-
 den le rin ba şa rı lı te da vi si so nu cun da pul mo ner
ye ter siz lik ge nel lik le ge ri ler. Pri mer ola rak pul mo -
ner ka pak has ta lı ğı na bağ lı olan pul mo ner ye ter siz -
lik va ka la rın da ge nel lik le prog noz iyi dir ve na di ren
dü zel ti ci te da vi ler ge re kir. Sağ kalp ye ter siz li ği ne il-
er le yen va ka lar da ise ka pa ğa yö ne lik spe si fik te da -
vi ge re kir. Ter cih edi len te da vi yön te mi bi yop ro tez
ve ya al log raft ile ka pak rep las ma nı dır.

KKoomm  bbii  nnee  KKaa  ppaakk  HHaass  ttaa  llııkk  llaa  rrıı

Ka pak bo zuk luk la rı nın de ği şik kom bi nas yon la rı
bi r a ra da bu lu na rak de ği şik he mo di na mik ve kli -
nik sen drom la ra yol aça bi lir. Mul ti val vü ler has ta lık
sık ola rak ro ma tiz mal ate şe bağ lı ola rak or ta ya çı -
kar. Mik so ma töz mit ral ye ter siz li ği ve eş lik eden
pul mo ner hi per tan si yo nun yol aç tı ğı tri küs pid ye -
ter siz li ği bir kom bi nas yon ola rak kar şı mı za çı ka bi -
lir. Mar fan sen dro mu gi bi bağ do ku has ta lık la rın da
çok lu ka pak tu tu lu mu, pro lap sus ve ka pak anu lus
di la tas yo nu gö rü le bi lir. De je ne ra tif kal si fik aort ve
mit ral ka pak has ta lı ğı, aort dar lı ğı ve mit ral ye ter -
siz li ği kom bi nas yo nu ile sık lık la or ta ya çı ka bi lir.
De ği şik pa to lo jik et ken ler iki ka pa ğı ay rı ay rı et ki -
le ye rek kom bi ne ka pak has ta lı ğı na yol aça bi lir. Bu -
na ör nek ola rak is ke mik mit ral ye ter siz li ği ile
bir lik te aort ka pak ta in fek tif en do kar di te bağ lı aort
ye ter siz li ği ge liş me si gös te ri le bi lir.

Mul ti val vü ler has ta lık ta kli nik tab lo her bir lez -
yo nun gö re ce li cid di ye ti ne bağ lı ola rak ge li şir. Ka -
pak lez yon la rı eş de ğer cid di yet te ise ge nel lik le kan
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akım yö nü ba kı mın dan da ha prok si mal de olan kli -
nik tab lo yu da ha çok et ki ler. Ör ne ğin kom bi ne mi-
t ral ve aort ka pak has ta lı ğı olan has ta da ise mit ral
ka pak; tri küs pid ve mit ral ka pak has ta lı ğı olan
has ta da tri küs pid ka pak semp tom ve bul gu la rı da -
ha çok be lir ler. So nuç ta da prok si mal lez yon, dis-
 tal lez yo nu mas ke le me eği li mi gös te rir.

Kom bi ne ka pak has ta lık la rın da özel lik le cer ra -
hi te da vi sü re cin de önem li prob lem ler ya şa na bi lir.
Pre -ope ra tif ola rak cer ra hi pla na da hil edil me yen
ka pak has ta lı ğı ope ra tif mor ta li te nin ar tı şı na yol
aça bi lir. Bu ne den le mul ti val vü ler tu tu lum dan şüp -
he edi len has ta lar da kli nik de ğer len dir me dik kat le
ya pıl ma lı, Dopp ler eko kar di yog ra fi de tay lı uy gu -
lan ma lı ve ge re ğin de sağ-sol kalp ka te te ri zas yo nu
ile in ce le me ta mam lan ma lı dır. 

MMiitt  rraall  DDaarr  llıı  ğğıı  vvee  AAoorrtt  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii
KKoomm  bbii  nnaass  yyoo  nnuu

Cid di mit ral dar lı ğı olan has ta la rın üç te iki sin de
ster nu mun sol ke na rın da emi ci va sıf ta di yas to lik
üfü rüm ve nor mal na bız ba sın cı de ğer le ri ne rast la -
nır. Bu has ta la rın ço ğun da ha fif ve ya or ta de re ce -
de aort ye ter siz li ği, mit ral dar lı ğı na eş lik
et mek te dir ve an cak % 10’un da aort ye ter siz li ği
cid di de re ce de dir. Prok si mal lez yon/dis tal lez yon
ge nel pren si bi ne gö re cid di mit ral dar lı ğı olan has -
ta lar da aort ye ter siz li ği mas ke le ne bi lir ve göz den
ka ça bi lir. Ba zı du rum lar da da aort ye tersizliği cid -
di ise mit ral dar lı ğı var lı ğı far ke dil me ye bi lir. Bu
du rum da S1’in şid det li ol ma sı ve “o pe ning sna p”
var lı ğı mit ral dar lı ğı ih ti ma li ni ak la ge tir me li dir.
Ba zı du rum lar da aort ye ter siz li ği ne ait Aus tin Flint
üfü rü mü, mit ral dar lı ğı nın di yas to lik rul ma nı ile
ka rış tı rı la bi lir ve ya lan cı ola rak mit ral dar lı ğı var-
 lı ğı nı dü şün dü re bi lir. Ya tak ba şın da amil nit rit in-
 ha las yo nu ayır t e di ci ta nı da ya rar lı ola bi lir: mit ral
dar lı ğı üfü rü mü şid det le nir ken aort ye ter siz li ği ne
bağ lı Aus tin Flint üfü rü mü ha fif ler. Dopp ler eko -
kar di yog ra fi ile ayı rı cı ta nı sağ la nır. 

Cer ra hi te da vi ge rek ti ğin de iki ka pa ğa bir den
rep las man ya pıl ma sı hem kı sa, hem de uzun dö -
nem de risk ar tı şı ya ra tır. Bu ne den le müm kün
olan has ta lar da mit ral ka pa ğa per kü tan ba lon val -
vü lop las ti uy gu lan ma sı ya da açık mit ral val vo -
to mi ya pıl ma sı ve aort ka pa ğı na rep las man
uy gu lan ma sı en ter cih edi le cek yak la şım dır.

MMiitt  rraall  DDaarr  llıı  ğğıı  vvee  AAoorrtt  DDaarr  llıı  ğğıı
KKoomm  bbii  nnaass  yyoo  nnuu

Bu kom bi nas yon da mit ral dar lı ğı, aort dar lı ğı na ait
bul gu la rı mas ke ler. Kalp de bi si izo le ka pak bo zuk -
luk la rın dan da ha dü şük tür. De bi nin dü şük ol ma sı
tran sa or tik gradientin de ol du ğun dan dü şük ol ma -
sı na ne den olur. Bu ne den le sol ven tri kül hi per tro -

fi si ve aort ka pak kal si fi kas yo nu ge ci ke rek ge li şir.
Mit ral dar lı ğı bul gu la rın dan pul mo ner kon jes yon,
he mop ti zi, at ri yal fib ri las yon ve sis te mik em bo li -
zas yon izo le mit ral dar lı ğın dan da ha sık gö rü lür.

Fi zik mu aye ne de aort dar lı ğı na ait S4 ge nel lik -
le yok tur, sis to lik üfü rüm şid de ti ve sü re si azal mış
ola bi lir. EK G’ de sol ven tri kül hi per tro fi si kri ter le -
ri bu lun ma ya bi lir. Rönt gen de ge nel lik le ti pik mit -
ral dar lı ğı bul gu la rı var dır. Eko kar di yog ra fi ta nı da
çok ya rar lı dır. Trans val vü ler gradient ler da ha dü -
şük bu lu na bi lir. 

Bu has ta lar da mit ral val vü lo to mi plan la nı yor -
sa cid di aort ka pak has ta lı ğı (aort dar lı ğı ve/ve ya
aort ye ter siz li ği) var lı ğı nın bi lin me si ha ya ti önem
ta şır. Çün kü bu ope ras yon, da ha ön ce mit ral dar lı -
ğı ta ra fın dan ko ru nan sol ven tri kü lün ani bir he-
 mo di na mik yük al tın da kal ma sı na ve akut ak ci ğer
öde mi ne yol aça bi lir. Ba lon val vü lop las ti ve aort
ka pak rep las ma nı te da vi se çe ne ği ola bi lir.

AAoorrtt  DDaarr  llıı  ğğıı  vvee  MMiitt  rraall  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii
KKoomm  bbii  nnaass  yyoo  nnuu

Bu kom bi nas yon ge nel lik le ro ma tiz mal kalp has ta -
lı ğı na bağ lı ola rak gö rü lür. Fa kat kon je ni tal aort
dar lı ğı ve mit ral pro lap su su na bağ lı mit ral ye ter -
siz li ği kom bi nas yo nu da gö rül mek te dir. Eğer ka -
pak bo zuk luk la rı cid di de re ce de ise bu ağır se yir li
bir kom bi nas yon dur. Sol ven tri kül çı kış yo lun da ki
dar lık, bir ta raf tan mit ral ye ter siz li ği vo lü mü nü ar -
tı ran et ki ya par ken, di ğer ta raf tan ar tan re gür ji tan
vo lüm, aort dar lı ğın da kar di yak de bi nin sür dü rül -
me sin de kri tik öne mi olan sol ven tri kül “p re lo -
ad”u nun azal ma sı na yol açar. So nuç, yük sek sol
at ri yal ba sınç ve pul mo ner ve nöz hi per tan si yon ile
be ra ber ile ri doğ ru dü şük de bi tab lo su dur. Bu
kom bi nas yon da yer alan iki ka pak bo zuk lu ğun dan
kay nak la nan sis to lik üfü rüm le ri fi zik mu aye ne de
ayırt et mek zor ola bi lir. Rönt gen ve eko kar di yog -
ra fi ile sol at ri yum ve sol ven tri kü lün izo le aort dar-
 lı ğın da gö rü len den da ha faz la ge niş le di ği sap ta nır.
Cid di aort dar lı ğı ve mit ral ye ter siz li ği olan has ta -
lar da te da vi cer ra hi dir. Aort ka pak rep las ma nı ile
bir lik te mit ral ka pak ta mi ri ve ya mit ral ka pak rep -
las ma nı se çi le cek te da vi ler dir.

AAoorrtt  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii  vvee  MMiitt  rraall  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii

Gö re ce li ola rak da ha sık gö rü len bu kom bi -
nasyon da ka pak bo zuk luk la rı nın ne den le ri ro ma -
tizmal kalp has ta lı ğı, pro lap su sa yol açan
mik zo ma töz de je ne ras yon ve ka pak anu lus la rın -
da di la tas yo na ne den ola bi len bağ do ku has ta lık -
la rı dır. Her iki bo zuk lu ğun cid di ol ma sı ha lin de
iyi ta ham mül edi le mez. Nor mal de mit ral ka pak,
aort ka pak için di yas to lik des tek oluş tu rur. Akut
aort ye ter siz li ğin de di yas to lik er ken ka pan ma yo -
luy la mit ral ka pak re gür ji tas yo nu azal tı cı et ki sağ -
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lar. Her iki ka pa ğın da ye ter siz ol du ğu bu kom bi -
nas yon da cid di de re ce de aort ka pak ka ça ğı, sol
ven tri kül den sol at ri yu ma en gel siz yan sı ya rak hız -
lı pul mo ner kon jes yo na yol açar. Fi zik mu aye ne ve
la bo ra tu ar in ce le me le rin de her iki lez yo na ait bul-
 gu lar sap ta nır. Sıç ra yı cı na bız ve S3 sık lık la bu lu -
nur. Eko kar di yog ra fi de sol ven tri kül ile ri de re ce de
ge niş le miş tir. Ba zı du rum lar da mit ral ka pak ye ter-
 siz li ği nin se be bi nin or ga nik has ta lık mı yok sa sol
ven tri kül di la tas yo nu na bağ lı ge li şen anu lus ge -
niş le me si mi ol du ğu nu ayır det mek zor luk ya ra ta -
bi lir. Te da vi yak la şı mın da bu ay rım çok önem li dir.
Sol ven tri kül di la tas yo nu na bağ lı mit ral ye ter siz -
li ği nin, aort ka pak rep las ma nın dan son ra ge ri le -
me si bek le nir. Ba zı du rum lar da aort ka pak
rep las ma nı ile bir lik te mit ral ka pa ğa yö ne lik anu -
lop las ti ya rar lı ola bi lir. Mit ral ka pa ğın ya pı sal ola -
rak nor mal ol du ğu, anu lu sun ge niş le me si ne bağ lı
mit ral ye ter siz li ği du ru mun da mit ral ka pak rep -
las ma nı uy gu lan ma ma lı dır.

KKoomm  bbii  nnee  KKaa  ppaakk  HHaass  ttaa  llııkk  llaa  rrıınn  ddaa
CCeerr  rraa  hhii  TTee  ddaa  vvii

Kom bi ne aort ve mit ral ka pak rep las ma nı, tek
kapak rep las ma nı na gö re yük sek risk li bir ope -
ras yon dur. Ope ras yon ris ki tek ka pak rep las ma -
nın dan % 70 da ha yük sek tir. İzo le aort ka pak
rep las ma nın da mor ta li te % 4.3, mit ral ka pak rep -
las ma nın da ise % 6.4 iken, iki ka pak rep las ma -
nın da % 9.6 ola rak bil di ril mek te dir. Uzun dö nem
sür vi ise pre ope ra tif dö nem de ki fonk si yo nel ka p-
a si te ye gö re de ği şir. Kom bi ne aort ye ter siz li ği ve
mit ral ye ter siz li ği için ya pı lan çift ka pak rep las -
ma nı, di ğer kom bi nas yon la ra gö re en risk li olan
du rum dur. Çün kü her iki lez yon da sol ven tri -
kül de ir re ver sibl ha sar oluş tur ma ya en çok aday
olan du rum lar dır. Çift ka pak rep las ma nı nın yük-
 sek ris ki do la yı sıy la bu has ta lar da ope ras yon ka -
ra rı ve rir ken da ha yük sek eşik ler kul la nıl ma lı, sol
ven tri kül fonk si yon la rı azal ma dık ça fonk si yo nel
ka pa si te nin NYHA ’a gö re II’ nin geç dö nem le ri
ve ya III ol ma sı na ka dar za man ka za nıl ma lı dır.
Aort ka pak rep las ma nı ile be ra ber mit ral ka pak
rep las ma nı ka ra rı ve ri lir ken mit ral ka pa ğa yö ne -
lik per kü tan ba lon val vü lop las ti, ka pak ta mi ri ve
anu lop las ti se çe nek le ri ön ce lik le göz den ge çi ril -
me li dir.

ÜÜçç  llüü  KKaa  ppaakk  HHaass  ttaa  llıı  ğğıı

Mit ral, aort ve tri küs pid ka pak la rın bir lik te ve
cid di de re ce de has ta lı ğı sık ol ma mak la bir lik te
gö rü le bil mek te dir. İle ri de re ce de kar di yo me ga li

ve kalp ye ter siz li ği tab lo ya eş lik eder. Her üç ka-
 pa ğın da cer ra hi te da vi ge rek tir di ği ağır du rum -
lar ola bi lir. Üç ka pa ğın rep las ma nı uzun sü re li ve
komp leks bir ope ras yon dur. Ön ce le ri % 20-39
ara sı mor ta li te bil di ri len bu ope ras yon da son yıl-
 lar da mor ta li te kıs men da ha az dır. Bu na rağ men
üç lü ka pak rep las ma nın dan müm kün ol du ğun ca
ka çı nıl ma lı ve aort dı şın da ki ka pak lar için ta mir
ve anuloplasti yön tem le ri ne ön ce lik ve ril me li dir.
Aort ve mit ral ka pak için me ka nik pro tez ler kul-
 la nı la bil me si ne rağ men tri küs pid ka pak için bi y-
op ros te tik ka pak lar kul la nıl ma lı dır. 
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TTiipp  llee  rrii

Pros te tik kalp ka pak la rı, me ka nik ve bi op ros te tik
ol mak üze re iki ana gru ba ay rı lır lar. Her mo de lin
da ya nık lı lı ğı, trom bo je ni te si ve he mo di na mik ve r-
im li li ği fark lı dır. De ği şik tip te ve mo del de pros te tik
ka pak lar Tab lo 40-1 ve Şe kil 40-1’de gö rül mek te dir. 

Me ka nik Ka pak lar

Şe kil 40-1’de gö rül dü ğü gi bi bi lif let ka pak la rın,
men te şe le ri et ra fın da 75o – 90o ser best çe dö ne bi len
ya rım dai re şek lin de pi ro li tik kar bon disk le ri mev-
 cut tur. Ka pak açıl dı ğı za man ka nın geç me si ni sağ -
la yan iki adet ge niş yan ori fi si ve bir adet
dik dört gen şek lin de mer ke zi boş lu ğu var dır. Lif -
let ler ka pan dık la rın da bu boş luk lar dan bir mik tar
kan fiz yo lo jik ola rak ge ri ka çar ve bir di na mizm
oluş tu rur (Şe kil 40-2). Trom büs olu şu mu na bir ön -
lem ola rak bu şe kil de ta sar lan mış lar dır. Tüm pros -
te tik ka pak lar da ol du ğu gi bi bu ka pak la rın da
anu lu sa yer leş ti ril me le ri ni sağ la yan di kiş hal ka la -
rı mev cut tur. Tek li disk şek lin de ki ka pak lar da ek-
 se ni ya na kay mış men te şe üze ri ne yer leş ti ril miş,
60o-85o dö ne bi len, pi ro li tik kar bon dan olu şan bir
disk mev cut tur. Bu özel lik le rin den do la yı la te ral
ori fis le ri nin bi ri di ğe rin den kü çük tür. Bu tip ka-
 pak la rın ba zı la rı trom bo je ni te ye ön lem ola rak dis -
kin or ta sın da de lik ola cak şe kil de ta sar lan mış tır.
Ka fes-top şek lin de ki ka pak lar ar tık kul la nıl ma -
mak ta dır, fa kat da ya nık lı ol duk la rın dan çok na dir
de ol sa ba zı yaş lı has ta lar da rast lan mak ta dır.

Bi op ros te tik ka pak lar dan da ha da ya nık lı dır,
20 se ne den faz la da ya na bi lir ler. Bu ne den le 60 ya -
şından kü çük has ta lar da ter cih edi lir ler. De vam -
lı an tiko agü lan te da vi yi ge rek ti rir ler. Uy gun
an ti ko agü lan te da vi gö ren me ka nik ka pak lı ve
an ti ko agü lan te da vi nin uy gu lan ma dı ğı bi op ros -
te tik ka pak lı  has ta lar da stro ke ris ki % 1’dir. Hem
mit ral, hem de aort po zis yo nun da pros te tik ka -
pak ge rek ti ren genç has ta lar da, mit ral po zis yo -
nun da da ha sü rat li de je ne ras yon olu şa ca ğın dan,
me ka nik ka pak lar ter cih edi lir. Oral an ti ko agü -
las yon hem fe tus, hem de an ne için risk oluş tu ra -
ca ğın dan me ka nik ka pa ğı olan ka dın la ra ha mi le
kal ma ma la rı öne ril me li dir. Dü şük pro fil li ol duk -
la rın dan kü çük ven tri kü lü olan lar da me ka nik ka-
 pak lar ter cih edil me li dir.

Bi op ros te tik Ka pak lar

Tab lo 40-1 ve Şe kil 40-1’de gös te ril di ği gi bi stent li
ve stent siz ola rak iki ye ay rı lır. Stent li ka pak lar, sı -
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PROSTETİK KAPAKLAR

Prof. Dr. Dursun Atılgan

Biyolojik kapaklar

Stentli • Domuz “xenograft”
• Perikardiyal “xenograft”

Stentsiz • Domuz “xenograft”
• Perikardiyal “xenograft”
• Homograft (allograf)
• Otograf

Mekanik kapaklar • Biliflet
• Tekli “tilting” disk
• Kafes – top

Tablo 40-1. Prostetik Kapakların Tipleri ve Modelleri

Şekil 40-1. Mekanik prostetik kapaklar (sol üstte biliflet, or-
tada monoliflet “tilting-disk”, altta ise kafes-top “ball-cage”).
Stentli (sağ üstte mitral) ve stentsiz bioprostetik kapaklar
(ortada aort). Sağ alttaki, transkateter (TAVİ) yöntemi ile
yerleştirilen stensiz bioprostetik kapak.
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ğır pe ri kar dın dan ya pı lan ve ya do muz ka pa ğın -
dan el de edi len küs pis le rin yer leş ti ril di ği, po li eti -
len ku maş kap lı, çe lik-ka lay ka rı şı mı es nek tel le re
sa hip tir. Stent siz bi op ros te tik ka pak la rın he mo di -
na mik ve rim li lik le ri, da ya nık lı lık la rı ve prog nos -
tik et ki le ri stent li olan la ra gö re da ha faz la dır.
Ge nel lik le aor tik po zis yon da uy gu la nır lar. Ho mo-
g raft lar in san ka dav ra sın dan el de edi le rek so ğuk -
ta mu ha fa za edil miş bi op ros te tik ka pak lar dır.
Sa de ce aor tik po zis yon da uy gu lan mak ta dır, he-
 mo di na mik et ki le ri na tiv ka pak la eş de ğer dir, fa -
kat kı sıt lı ola rak mev cut tur lar. Ross tek ni ğiy le ay nı
ki şi nin aort po zis yo nu na uy gu la nan ken di pul mo -
ner ka pa ğı na ise otog raf  de nir.  

Kro nik an ti ko agü lan kul la nı mı nın kon trin di -
ke ol du ğu has ta lar da in di ke dir. Ka bul edi le bi lir
da ya nık lı lık sü re le ri, uy gun he mo di na mik et ki le -
ri ve kro nik an ti ko agü lan kul la nı mı na ge rek du -
yul ma ma sı gi bi ne den ler den, ya şı 65’i geç miş
(mit ral po zis yo nun da 70 ya şı nı) has ta lar da ter cih
edi lir. Yaş la iliş ki li ol mak la be ra ber he te rog raft
biop ros te tik ka pak la rın yak la şık % 30’u 10-15 yıl
içe ri sin de de je ne re olur. Aort po zis yo nun da ki
biop ros te tik ve me ka nik ka pak la rın 12 yıl lık tüm
komp li kas yon la rı, bi op ros te tik ka pak lar da yük-
 sek oran da re-ope ras yon ge rek li li ği ve me ka nik
ka pak lar da ka na ma sık lı ğı nın yük sek ol ma sı da -
hil çok fark lı de ğil dir. Dü şük pro fil li ve da ha da -
ya nık lı ye ni je ne ras yon bi op ros te tik ka pak lar,
özel lik le an ti oko agü lan kul la nı mı nın ar zu edil -
me di ği du rum lar da, da ha sık kul la nıl mak ta dır. 

Me ka nik ka pak lar ile bi op ros te tik ka pak la rı kı -
yas la yan 1982 yı lın dan son ra ya pıl mış ge niş kap-
 sam lı ye ni bir ça lış ma yok tur. Bu ne den le ye ni
je ne ras yon bi op ros te tik ka pak la rın da ha da ya nık lı
olup ol ma dık la rı bi lin me mek te dir.

Ho mog raft lar: En sık aort ka pak en do kar di tin de
ter cih edi lir ler. Son za man lar da zıt gö rüş ler ile ri
sü rül mek le be ra ber, he te rog raft lar dan da ha da -
ya nık lı dır lar ve val vü ler gra di ent na tiv ka pak ta
ol du ğu gi bi dü şük tür. Ame li yat tan 20 yıl son ra,
ta kı lan ka pak la rın sa de ce % 10’u iş lev le ri ni nor-
 mal ola rak sür dü re bil mek te dir. Ko ro ner ar ter im-
p lan tas yo nu nu da ge rek tir di ğin den ho mog raft
ka pak la rın ame li ya tı ol duk ça zor dur. En önem li
in di kas yo nu, özel lik le ap sey le bir lik te sey re di -
yor sa, ye ni den in fek si yon ris ki nin faz la ol du ğu,
na tiv ve ya pros te tik ka pak en do kar di ti dir. Aort
kö kü ve sol ven tri kül çı kış yo lu dar olan yaş lı has -
ta lar da da ter cih edi lir.

KKaa  ppaakk  TTaa  mmii  rrii

Ame li yat tan ön ce dai ma pros te tik ka pak rep las -
ma nı ye ri ne na tiv ka pa ğın ta mi ri dü şü nül me li dir
(Tab lo 40-2). Gü nü müz de en faz la tec rü be mit ral
ka pak ta mi ri ne ait tir. Sub val vü ler ap pa ra tu sun ko-

 ru na rak sol ven tri kül fonk si yo nu nun bo zul ma ma -
sı, dü şük ope ras yon mor ta li te si, da ha uzun ya şam
sü re si ve an ti ko agü la na ge rek du yul ma ma sı gi bi
ne den ler le ka pak ta mi ri rep las ma na kı yas la da ha
avan taj lı dır. Mit ral ka pak ta mi ri ge nel lik le ile ri de -
re ce de mit ral ye ter siz li ği olan asemp to ma tik has -
ta lar da dü şü nül mek te dir. Pro lap sus ne de niy le
cid di ye ter siz li ği olan aort ka pa ğı, ile ri de re ce de
dar lık ve kal si fi kas yo nu yok sa ta mir edi le bi lir. Bu
ko nu da tec rü be çok faz la de ğil dir.

Ame li yat Son ra sı Ta kip

Asemp to ma tik has ta la rın kli nik ta kip le ri de ği şik şe -
kil ler de ya pı lır. İle ri de re fe rans ola rak kul la nıl mak
üze re ame li yat tan 1 ve 4 haf ta son ra trans to ra sik
eko kar di yog ra fi ya pıl ma lı dır. Bi op ros te tik ve ya me -
ka nik ka pa ğı olan lar ame li yat tan son ra her yıl eko -
kar di yog ra fik ola rak iz len me li dir. Me ka nik ka pa ğı
olan la ra ömür bo yu an ti ko agü lan te da vi uy gu lan -
ma lı dır. Pros te tik ka pak lar için en do kar dit prof lak -
si si zo run lu dur ve has ta lar bu ko nu da eği til me li dir.

An ti ko agü las yon
Pros te tik ka pak lar da em bo li mit ral po zis yo nun da
da ha sık tır. Ka pak tip le ri ne gö re he def le nen an ti -
ko agü lan te da vi Tab lo 40-3’de gö rül mek te dir.

At ri yal fib ri las yo nu, sol at ri yum da trom bü sü,
cid di sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu olan ve -
ya da ha ön ce em bo li ge çir miş has ta lar da em bo li
ris ki yük sek tir.

Me ka nik Ka pak lar: Er ken ko agü las yon ka na ma ve
tam po nad ris ki ni art tı rır. Ge nel yak la şım ka pak ta -
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Kapak replasmanı Kapak tamiri

Romatizmal kalp kapak Mitral kapak prolapsusu
hastalığı Küspislerin aşırı mobil olması

Endokardit İskemik mitral kapak 
Operatörün deneyim yetersizliği
eksikliği Prolapsusla birlikte biküspid

Kompleks mitral kapak aort kapağı
morfolojisi Normal küspislerle birlikte 

Kalsifik ve yoğun fibröz anuler dilatasyon
kapak

Aşırı kapak harabiyeti

Tablo 40-2. Nativ Kapak Tamirinin ve Prostetik Kapak
Replasmanının Tercih Nedenleri

Emboli Prostetik kapak Önerilen INR
riski tipi düzeyi

Düşük Tekli tilting disk 3.0-4.0
Biliflet 2.5-3.0

Yüksek* Kafes-disk 3.0-4.5
Kafes-top 3.0-4.5
Multipl protez 3.0-4.5

Tablo 40-3. Mekanik Prostetik Kapaklarda Önerilen
Antikoagulan Tedavi



kıl dık tan 6-12 sa at son ra aPTT nor ma lin üst sı nı rı -
na ya kın ola cak şe kil de dü şük doz he pa rin baş la -
mak ve dren ler çı ka rıl dık tan son ra tam doz
in tra ve nöz he pa rin uy gu la mak şek lin de dir. Ka pak
ta kıl dık tan 24-48 sa at son ra mut la ka war fa ri ne baş -
lan ma lı dır ve ömür bo yu de vam edil me li dir.

Bi op ros te tik Ka pak lar: Bi op ros te tik ka pak lar da
an ti ko agü las yon ge rek li li ği tar tış ma lı dır. Ame li -
yat son ra sı er ken dö nem de em bo li ris ki faz la dır.
Mit ral po zis yo nun da % 7, aort po zis yo nun da %
3’dür. Üç ay son ra bu risk aza lır. Mit ral po zis yo -
nun da bi op ros te tik ka pa ğı olan la ra 3 ay oral an-
 ti ko gü lan ve ril me li ve son ra as pi ri ne (325
mg/gün) ge çil me li dir. An ti ko agü las yon için baş -
ka bir ne den yok sa bi op ros te tik aort ka pa ğı olan-
 la rın 3 ay as pi rin kul lan ma sı ye ter li dir. At ri yal
fib ri las yo nu, sol ven tri kül dis fonk si yo nu olan la -
rın ve da ha ön ce em bo lik olay ge çi ren le rin, bel li
bir kon trin di kas yon yok sa, ömür bo yu oral an ti -
ko agü lan kul lan ma la rı ge re kir.

Non-kar di yak Ame li yat Ge çi ren Pros te tik Ka pak
Has ta la rın da An ti ko agü las yon: An ti ko agü las yon
te da vi si nin kı sa sü re li ke sil me si bi le trom bo em boli
ris ki ni art tı rır. Aşı rı kan kay bı nın bek len di ği ameli -
yat lar dan en az 3 gün ön ce, INR 1.6’nın al tı na ine -
cek şe kil de war fa rin ke sil me li dir. Ka fes-top
şek lin de pros te tik ka pa ğı, at ri yal fib ri las yo nu, sol
at riyum da trom bü sü, cid di sol ven tri kül dis fonk si -
yo nu olan la rın ve ya da ha ön ce den em bo li ge çi ren -
le rin in tra ve nöz he pa ri ni zas yon için has ta ne ye
ya tı rıl ma la rı öne ril me li dir. Ame li yat son ra sı gü -
ven li bir şe kil de he pa ri ne he men baş lan ma lı ve
war fa rin ile an ti ko agü las yon sağ la na na ka dar de -
vam edil me li dir. Bu amaç la pros te tik ka pa ğı olan-
 lar da war fa ri ne ge çe ne ka dar dü şük mo le kül
ağır lık lı he pa rin kul la nı la bi lir. Diş çe kim le ri gi bi
aşı rı kan kay bı nın bek len me di ği kü çük gi ri şim ler -
de oral an ti ko agü las yo nu kes mek ge rek mez.

Ge be lik: Ge be lik trom bo em bo li ris ki ni art tı rır.
Tüm ge be lik bo yun ca war fa rin kul la nıl ma sı nın

em bri yo pa ti ris ki % 6.4’dür. Pros te tik ka pa ğı olan
ha mi le ler de an ti ko gü lan te da vi nin na sıl uy gu la -
na ca ğı ge be lik ve kalp has ta lık la rı bö lü mün de an-
 la tıl mış tır (Bö lüm 73’e bakınız).

PPrrooss  ttee  ttiikk  KKaa  ppaakk  llaa  rrıınn  DDee  ğğeerr  lleenn  ddii  rriill  mmee  ssii

Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Pros te tik ka pak la rın, semp tom la rın or ta ya çık ma sı -
na ne den ola cak ka dar cid di he mo di na mik bo zuk -
luk lar la sey re den ste noz ve ya ye ter siz li ği ne
“p ros te tik ka pak dis fonk si yo nu ” de ni lir. Kli nik bul gu -
la rı ol duk ça de ğiş ken dir. Has ta da da ha ön ce mev-
 cut ol ma yan ça buk yo rul ma, ne fes dar lı ğı, gö ğüs
ağ rı sı ve çar pın tı şi ka yet le ri or ta ya çı ka bi lir. Pos to -
pe ra tif er ken dö nem de ge li şir se tek nik ne den ler (lif -
let ler ara sı na re si dü el kor da sı kış ma sı, sü tür at ma sı
gi bi), trom büs, en do kar dit ve has ta-ka pak uyuş ma-
z lıl ğı dü şü nül me li dir. Ame li yat son ra sı geç dö nem -
de or ta ya çı kar sa ka pa ğın de je ne ras yo nu, pan nus,
trom büs ve en do kar dit ön cel lik le araş tı rıl ma lı dır.

Pros te tik ka pa ğın ta kıl ma ne de ni ve ta ri hi, po -
zis yo nu, mo de li, ti pi ve bü yük lü ğü so ruş tu rul -
ma lı dır. An ti ko agü lan te da vi nin tam ola rak
uy gu la nıp uy gu lan ma dı ğı, en do kar dit, trom bo -
em bo li, ateş li has ta lık ge çi ri lip ge çi ril me di ği ve
son za man lar da ka pak se sin de bir de ği şik li ğin al-
 gı la nıp al gı lan ma dı ğı sap tan ma lı dır.

Fi zik Mu aye ne

Da ha ön ce den ol ma yan bir üfü rü mün du yul ma -
sı, pros te tik ka pa ğın çı kar dı ğı ses ler de de ği şik lik
ve em bo lik bul gu lar ka pak dis fonk si yo nu nu dü -
şün dü rür. Fi zik bul gu lar da du yu la bi lir de ği şik -
lik ler ol ma dan da ka pak dis fonk si yo nu ola bi lir.
Pros te tik ka pak se si de ne yi mi olan lar gö rün tü le -
me yön tem le ri ni uy gu la ma dan ön ce ka pak dis-
 fonk si yo nu ön ta nı sı nı ko ya bi lir ler.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Eko kar di yog ra fi

Pros te tik ka pak la bir lik te na tiv ya pı lar da kap sam -
lı bir şe kil de de ğer len di ril me li dir. Trans-pros te tik
pik akım hı zı ve or ta la ma gra di en ti dik kat li ce öl -
çül me li dir. Semp to ma tik has ta lar ve ya en do kar dit
şüp he si olan lar tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi
(TE E) ile de ğer len di ril me li dir ler. Pros te tik ka pak -
la rın eko kar di yog ra fik de ğer len dir me pren sip le ri
na tiv ka pak lar da ki gi bi dir, tek fark lı lık pro tez den
kay nak la nan ar te fakt lar ve akus tik göl ge ler dir. İki
bo yut lu eko kar di yog ra fiy le, ge nel lik le, ok lu dır lar,
lif let ler ve di kiş hal ka sı de ğer len di ri lir. 

Ok lı dır lar ve Lif let ler: Bu ya pı la rın ye te rin ce açı lıp
ka pa na ma ma la rı nın se bep le ri pan nus (Şe kil 40-3),
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Şekil 40-2. Mitral pozisyonunda St. Jude tipi biliflet meka-
nik prostetk kapağın normal fizyolojik regürjitan akımları.



ve je tas yon,  trom büs ve ya bi op ros te tik ka pak lar -
da ol du ğu gi bi lif let le rin kal si fi kas yo nu ola bi lir.
Trans to ra sik eko kar di yog ra fik in ce le me su bop ti -
mal ise ve kli nik bul gu lar la uyuş mu yor sa TE E ya -
pı la bi lir. Pros te tik ka pa ğın ar ka yü zü nü ve
pe ri val vü ler ya pı la rı TE E da ha iyi gös te rir. Has ta -
da bir den faz la pros te tik ka pak mev cut sa her iki
yön tem le de tet kik zor la şa bi lir. 

Di kiş Hal ka sı: Pros te tik ka pa ğın anu lus te ki or yan-
 tas yo nu de ği şik ola bi lir. Aort po zis yo nun da di kiş
hal ka sı nın ha re ket li ol ma sı (“roc king mo ti on”) ta ma-
 men pa ta lo jik tir ve ka pak ay rış ma sı nı dü şün dü rür.
Mit ral po zis yo nun da ise ka lan do ku la rın ne den ol -
du ğu re tan si yon dan do la yı di kiş hal ka sın da bir
mik tar sa lı nım ha re ke ti ola bi lir. Pa ra val vü ler ka -
çak la bir lik te ol ma dık ça pa ta lo jik ka bul et me mek
ge re kir. Di kiş hal ka sı nın et ra fın da ki eko lü sent ya -
pı lar en do kar dit le bir lik te olan ab se, fis tül ve psö -
do-anev riz ma gi bi ya pı la rı dü şün dür me li dir.
Renk li Dopp ler ile eko lü sent ya pı la rın için de akı -
mın gös te ril me si fis tü lü dü şün dür me li dir.

Trans to ra sik Eko kar di yog ra fi: Akus tik göl ge ler
ve ar te fakt lar, mit ral po zis yo nun da da ha be lir gin
ol mak üze re, pros te tik ka pak la rın eko kar di -
yogra fik de ğer len di ril me si ni zor laş tı rır. Dopp ler
ile de ğer len dir me de da ha faz la zor luk la kar şı la -

şı la bi lir. Trans to ra sik eko kar di yog ra fi, ven tri kül
fonk si yon la rı nın ve no nin va zif ola rak pul mo ner
ar ter ba sın cı nın de ğer len di ril me sin de ilk ter cih
edi le cek yön tem dir. Öne doğ ru olan akım lar
trans to ra sik eko kar di yog ra fi ile da ha iyi de ğer -
len di ri lir.

Tran sö zo fa ge al Eko kar di yog ra fi: Ge nel lik le
transto ra sik eko kar di yog ra fiy le el de edi len bul gu -
la rın kli nik bul gu lar ile uyuş ma dı ğı semp to ma tik
has ta lar da uy gu la nır. Ar te fakt lar dan az et ki le nir
ve in tra kar di yak ya pı la rı iyi gös te rir. Bir den faz la
pros te tik ka pak mev cu di ye tin de bu özel lik le ri aza-
 lır. Ar ka ya doğ ru ve ya ek zan tik olan ye ter siz lik
akım la rı da ha iyi de ğer len di ri lir. Ven tri kül fonk si -
yon la rı nı ve no nin va zif pul mo ner ar ter ba sın cı nı
de ğer len dir me de ön ce li ği yok tur. 

Dopp ler Eko kar di yog ra fi: Pros te tik ka pak per for -
man sı nın in di rekt ola rak de ğer len di ril me si ni sağ lar
ve iki bo yut lu eko kar di yog ra fik in ce le me ye kat kı -
da bu lu nur. Renk li Dopp ler ile val vü ler ve pa ra -
val vü ler tüm ye ter siz lik akım la rı ay rı tı lı ola rak
in ce le ne le bi lir (Şe kil 40-4). Trans val vü ler gra di ent -
ler, pros te tik ka pa ğın efek tif açık lık ala nı “pul se d”
ve “con ti nu ous-wa ve ” Dopp ler ile de ğer len di ri le bi lir
(Tab lo 40-4). Me ka nik ka pak la rın açı lıp ka pan ma sı
Dopp le r’ de, spek tral gö rün tü de, kı sa dar bir band
şek lin de yo ğun eko sin ya li ola rak kay de di lir. Nor-
 mal sis to lik spek tral Dopp ler akı mı üç gen şek lin -
de dir, as se le ras yon sü re si kı sa dır (<80 mi li sa ni ye);
pik gra di ent, or ta la ma (“me an”) gra di en te gö re art-
 mış ola bi lir. Po zis yon la rı na gö re me ka nik pros te -
tik ka pak la rın bek le nen nor mal akım hız la rı ve
gra di ent le ri Tab lo 40-4’de gö rül mek te dir.

Fiz yo lo jik Pros te tik Ka pak Ye ter siz li ği

Pros te tik ka pak lar Şe kil 40-2’de gö rül dü ğü gi bi
trom bo je ni te ye ön lem ola rak la te ral ve san tral ori-
 fis le rin den bir mik tar ka nın, ok lu dır lar ka pan -
dık tan son ra, ge ri kaç ma sı na izin ve re cek şe kil de
ta sar lan mış lar dır. Bun lar hız la rı dü şük, ho mo jen
ve “a li asin g”i ol ma yan fiz yo lo jik akım la rdır.
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Parametreler Prostetik aort kapak Prostetik mitral  kapak

Pik hız (m/sn) < 3        < 1.9

Ortalama gradient” (mmHg) < 20 < 5

Doppler velosite indeksi (DVI) > 0.30 < 2.2

Etkili orifis alanı (EOA) (cm2) > 1.2 > 2.0

Jetin görünümü Üçgen şeklinde               -

Asselerasyon süresi (ms) < 80 -

Basınç yarılanma süresi (PHT) (ms)   > 400 < 120

Tablo 40-4. Prostetik Mekanik Mitral ve Aort Kapakların Normal Doppler Ekokardiyografi Parametreleri

Şekil 40-3. Aort pozisyonunda (St Jude Medical) biliflet me-
kanik kapakta oluşan pannus.



Pros te tik Ka pak Dis fonk si yo nu nun
De ğer len di ril me si

Pros te tik ka pak ses le ri nin azal ma sı ve ya kay bol -
ma sı ve da ha ön ce mev cut ol ma yan bir üfü rü mün
or ta ya çık ma sı pros te tik ka pak dis fonk si yo nun en
has sas be lir ti le ri dir. 

Pros te tik Ka pak Ste no zu

Her bir pros te tik ka pak, ta sa rı mı ne de niy le bi raz
ste no tik tir. Akım hız la rı ve gra di ent le ri na tiv ka pak-
 lar la kı yas lan dı ğın da art mış tır. Tab lo 40-4’de be lir -
ti len bi lif let me ka nik ka pak la ra ait eko kar di yog ra fik
pa ra met re ler ste noz du ru mun da ar tar. Yük sek kar -
di yak de bi, ane mi, ta şi kar di, “p res su re-re co ver y” fe -
no me ni, ile ri de re ce de pros te tik ka pak ye ter siz li ği
gi bi du rum lar da, an lam lı bir ste noz ol ma sa bi le,
yük sek akım hız la rı ve gra di ent ler el de edi le bi lir.
Ame li yat tan son ra ki ilk haf ta lar da Dopp ler ile el de
edi len akım hız la rı ve gra di ent ler mü te akip de ğer -
len dir me ler de yar dım cı ola bi lir. Yu ka rı da bah se di -
len “p res su re-re co ver y” fe no me ni, özel lik le aort
po zis yo nun da ki bi lif let me ka nik ka pak lar da, akı -
mın san tral ori fis ten ge çer ken hız lan ma sı dır. Böy le
bir akım dan ya pı lan öl çüm ler de hız ve gra di ent ol -
du ğun dan da ha yük sek, et ki li ka pak açık lık ala nı
ise da ha dü şük ola rak he sap la nır. Cid di ste no zun
mev cu di ye tin de bu fe no men öne mi ni kay be der.
Pros te tik ka pak la rın alan la rı, hem aort hem de mi-
t ral po zis yo nun da de vam lı lık denk le mi (“con ti -
nuity-equ atio n”) yön te miy le he sap lan ma lı dır.
Ger çe ğe uy gun bir so nuç el de ede bil mek için sol
ven tri kül çı kış yo lu ça pı doğ ru öl çül me li dir. Bu
amaç la “pul sed Dopp le r” in “samp le-vo lu me ”ü tam ye -
ri ne ko nul ma lı dır. Di kiş hal ka sı na 0.5 cm’ den ya kın
ve 1.0 cm’ den uzak ol ma ma lı dır. Pros te tik mit ral
ka pak fonk si yo nu nun de ğer len di ril me sin de ba sınç
ya rı lan ma za ma nı (PHT) ya rar lı bir pa ra met re dir.
Bi lif let me ka nik ka pak la rın alan la rı nı öl çer ken kul-
 la nıl ma ma lı dır.

Tab lo 40-4’de gö rü len Dopp ler ve lo si te in dek si
(DVI), sol ven tri kül çı kış yo lu nun “pul sed Dopp le r”
ile öl çü len akım hı zı nın “con ti nu ous-wa ve Dopp le r”

ile öl çü len pros te tik aort ka pa ğın akım hı zı na ora -
nı dır. Pros te tik mit ral ka pa ğın akım hı zı nın sol ven-
 tri kül çı kış yo lu akım hı zı na ora nı (aor tun tam ter si)
ise pros te tik mit ral ka pa ğın DVI’ dir. Bu in deks bo -
yut suz dur, kalp hı zın dan, yük sek kalb de bi sin den,
“p res su re-re co ver y” fe no me nin den ya da ane mi den
et ki len mez. Hem ste noz, hem de ye ter siz lik şek lin -
de pros te tik ka pak dis fonk si yo nun de ğer len di ril -
me sin de önem li bir pa ra met re dir.

Pa to lo jik Pros te tik Ka pak Ye ter siz li ği

Bu tür ye ter siz lik akım la rı fiz yo lo jik olan lar dan (Şe -
kil 40-1) da ha ge niş tir ler ve kalp boş lu ğu içe ri sin de
da ha bü yük bir ala nı iş gal eder ler. Tek ve ya mul tipl
jet ler şek lin de ola bi lir ler. Pros te tik ka pak ye ter siz li -
ği nin de re ce si, özel lik le pe rip ros te tik olan lar, TE E
ile gü ve ni lir bir şe kil de sap ta na bi lir (Şe kil 40-4). Pa-
 to lo jik bi op ros te tik ka pak ye ter siz li ği pa ra val vü ler
ve ya trans val vü ler ola bi lir. Me ka nik ka pak la rın pa-
 to lo jik ye ter siz lik le ri sa de ce pa ra val vü ler dir. Pos to -
pe ra tif er ken dö nem de tek nik ne den ler den do la yı
ve ya en do kar di tin bir komp li kas yo nu ola rak or ta -
ya çı ka bi lir. Geç dö nem de or ta ya çı kar sa ön cel lik le
en do kar dit dü şü nül me li dir.  Mit ral po zis yo nun da -
ki pros te tik ka pak la rın pa to lo jik ye ter siz lik le rin de
Dopp ler akım hız la rı ve gra di ent ler ar tar, PHT nor-
 mal sı nır lar da ka lır. Aort po zis yo nun da ki  pa to lo jik
ye ter siz lik ler de ise aor tik PHT kı sa lır (< 200 ms) ve
inen aor ta da ho lo diy as to lik ter si ne akım sap ta nır
(Şe kil 40-5).

Si nef lo ros ko pi

Me ka nik ka pak la rın de ğer len di ril me sin de ya rar -
lır dır. Pros te tik mit ral ka pak en iyi sağ ön ob lik,
aort ka pa ğı ise sol ön ob lik po zis yon da de ğer len -
di ri lir. Lif le rin ha re ket le ri ni, me ka nik ya pı la rın
bü tün lü ğü nü ve ya frak tü rü nü de ğer len dir me de
ya rar lı dır.

Kon trast An ji yog ra fi

Özel lik le eko kar di yog ra fiy le tespit edi le me yen
aor tik pe ri val vü ler ye ter siz lik le rin sap tan ma sın -
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da aort kö kü ne kon trast mad de in jek si yo nu şek-
 lin de uy gu la na bi lir.  

Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me

Fer ro man ye tik ol ma yan pros te tik ka pak lar da uy -
gu la na bi lir. Aksi halde kullanılmamalıdır.

Çok Ke sit li (“mul tis li ce) Bil gi sa yar lı
To mog ra fi (BT)

Pros te tik ka pak la rın de ğer len di ril me sin de ki ya ra -
rı bi lin me mek te dir.

Pros te tik Ka pak lar da Ame li yat Son ra sı 
Komp li kas yon lar

At ri yal Fib ri las yon

Ka pak ame li ya tı ge çi ren has ta la rın yak la şık %
50’sin de pos to pe ra tif at ri yal fib ri las yon ge li şir.
Posto pe ra tif at ri yal fib ri las yon 24 sa at ten uzun sür-
 müş ise kar di yo ver si yon, an ti ko agü las yon ve kı sa
sü re li an ti-arit mik te da vi uy gu lan ma lı dır. Pro fi -
lak tik ami oda ron ve ya β-blo ker kul la nı mı pos to -
pe ra tif at ri yal fib ri las yon gö rül me sık lı ğı nı azal tır.

İle ti Bo zuk luk la rı

Pros te tik ka pak rep las man la rın dan son ra has ta -
la rın yak la şık % 2-3’ün de ka lı cı kalp pi li ni ge rek -
ti ren yük sek de re ce li AV blok or ta ya çı ka bi lir.
İkin ci bir ame li ya tı mü te akip bu oran % 8’i bu lur.
Aor tik ve ya mit ral anu ler kal si fi kas yon, ame li -
yat tan ön ce mev cut ile ti bo zuk lu ğu, ile ri yaş, en-
 do kar dit ve tri küs pid ka pa ğa mü da ha le ka lı cı
kalp pi li ge rek ti ren yük sek de re ce de kalp blok la -
rı nın or ta ya çık ma ola sı lı ğı nı art tı rır. 

En do kar dit

Ame li yat son ra sı has ta la rın yak la şık % 3-6’sın da
pros te tik ka pak en do kar di ti ge li şir ve ge nel lik le ve-

 je tas yon la rı bü yük tür. Er ken pros te tik ka pak en do -
kar di ti ame li yat son ra sı ilk 60 gün içe ri sin de or ta ya
çı kar, et ke ni sta fi lo ko kus epi der mis tir. Ful mi nan
se yir li dir ve mor ta li te ola sı lı ğı % 20-70 ara sın da de -
ği şir. Geç pros te tik ka pak en do kar di ti ge nel lik le
mul tipl pro te zi ve ya aort po zis yo nun da bi op ros -
tetik ka pa ğı olan lar da ge li şir. Kli nik sey ri na tiv
kapak en do kar di ti ne ben zer. Et ke ni sık lık la strep-
 to kok lar dır, bu nu gram ne ga tif en te ro kok lar ve sta -
fi lo ko kus epi der mis iz ler. Çok bü yük (dev)
ve je tas yon lar la sey re den va ka lar da fun gal en do -
kar dit dü şü nül me idir. TE E’ nin ta nı da ki has sa si ye -
ti % 95, öz gün lü ğü ise % 90’dır. Ap se, do ku
ha ra bi ye ti, fis tül, ay rış ma gi bi komp li kas yon la rın
ta nı sın da ve te da vi nin ta ki bin de ol duk ça ya rar lı -
dır. Sa de ce an ti bi yo tik te da vi si gö ren pros te tik ka -
pak en do kar di tin de mor ta li te % 61, cer ra hi ola rak
te da vi edi len ler de ise % 38’dir.

Me di kal Te da vi: Sta fi lo kok la rın, gram ne ga tif or-
 ga niz ma la rın ve man tar la rın ne den ol du ğu pros -
te tik ka pak en do kar dit le ri me di kal te da vi ye
ce vap ver mez. Strep to kok sik pros te tik ka pak en-
 do kar dit le ri nin sa de ce % 50’si me di kal te da vi ye
ce vap ve rir. An ti bi yo tik te da vi siy le bir lik te an ti -
ko agü lan te da vi de sür dü rül me li dir. Me di kal te-
 da vi he mo kül tür ler ve TE E iz len me li dir. Re si dü el
in fek si yo nu olan lar ve ya an ti bi yo tik te da vi si ne
ce vap ver me yen ler cer ra hi te da vi için de ğer len -
di ril me li dir.

Cer ra hi Te da vi: İn tra ve nöz an ti bi yo tik te da vi si -
ne rağ men de vam eden bak te ri ye mi si, do ku ha -
ra bi ye ti ve ya fis tü lü, mü ker rer em bo li ler, fun gal
in fek si yon, pro tez ay rış ma sı ve ya obs trük si yo nu,
ye ni or ta ya çı kan ve ya kö tü le şen kalp blo ku ve ya
kon jes tif kalp ye ter siz li ği olan lar da cer ra hi te da -
vi dü şü nül me li dir. 

He mo liz

Pros te tik ka pa ğı olan la rın ço ğun da subk li nik he-
 mo liz mev cut tur, na di ren kli nik ola rak be lir gin
ane mi ye ne den olur. Kli nik pros te tik ka pak he mo -
li zi mul tipl pros te tik ka pak lar da, ol ma sı ge re ken -
den kü çük pro tez ler de, pe rip ros te tik ka çak lar da ve
pros te tik ka pak en do kar dit le rin de gö rü lür. He mo -
li zin me ka niz ma sı erit ro sit le rin pro tez ka pak la rın
me ka nik kı sım la rı na çar pa rak des trük si yo na uğ ra -
ma sı dır.

Kan da lak tat de hid ro ge naz ve  in di rekt bi li ru -
bin se vi ye le ri, re ti kü lo sit sa yı sı ve id rar da hap tog -
lo bu lin dü ze yi ar tar. Pe ri fe rik yay ma da şis to zit ler
gö rü lür. Eko kar di yog ra fi de, pa to lo lik pa ra val vü ler
ye ter siz lik akı mıy la bir lik te pros te tik ka pa ğın sa lı -
nım ha re ke ti (“roc king-mo ti on”) sap ta nır. 

Ha fif de re ce de he mo li tik ane mi ler de de mir ve
fo lik asit tak vi ye si ya pı lır. Ba zen kan trans füz yo nu
ge re ke bi lir. Kon jes tif kalp ye ter siz li ği olan lar da ve
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Şekil 40-5. Ciddi perivalvüler aort yetersizliğinde İnen aor-
tada tersine holodiyastolik akım örneği (okla işaretli).



sık kan trans füz yon la rı ge re ken ler de ka pa ğın ta mi -
ri ve ya de ğiş ti ril me si zo run lu lu ğu do ğa bi lir. 

Trom büs

Me ka nik ka pak lar da trom büs gö rül me sık lı ğı %
0.2-1.8 ara sın da dır. Sık lık sı ra sı na gö re tri küs pid,
mit ral ve aort po zis yon la rın da olu şur. Kar di yak
de bi nin dü şük ol du ğu du rum la rın da bi op ros te tik
ka pak lar da da olu şa bi lir. Semp tom la rın ve ya em-
 bo lik olay la rın or ta ya çık ma sı ya da an ti ko agü las -
yo nun ye ter siz ol du ğu du rum lar da trom büs
dü şü nül me li dir. 

Pros te tik ka pak trom bü sü ta nı sın da TE E en sık
uy gu la nan ta nı yön te mi dir. Tüm gö rün tü le me
yön tem le ri trom büs ve pan nus ayı rı mın da ye ter -
siz ka lır. Pan nu sun ve trom bü sün sık lık la  bir lik te
ol du ğu da unu tul ma ma lı dır. Ka pa ğın ti pi ve trom-
 bü sün sü re si te da vi stra te ji si ni et ki le mez, fa kat po -
zis yo nu et ki ler. He men he pa rin baş lan ma lı dır.
Ame li yat dü şü nül me di ği sü re ce an ti ko agü las yo -
na de vam edil me li dir. Trans to ra sik ve tran sö zo fa -
ge al eko kar di yog ra fi ya pıl ma lı, trom büs mev cut sa
se ri ola rak tek rar edil me li dir.

Sağ ta raf pros te tik ka pak trom büs le rin de dis tal
em bo li zas yon la rın komp li kas yon la rı sol ta ra fa gö re
da ha az cid di dir, bu ne den le  fib ri no li tik te da vi ge -
re ke bi lir. En sık kul la nı lan fib ri ni lo tik ajan lar strep-
 to ki naz ve do ku plaz mi no jen ak ti va tö rü dür (rtPA).
Strep to ki naz in tra ve nöz 20 da ki ka lık bo lus şek lin de
500.000 IU ve ril dik ten son ra, 1.5 mil yon IU 10 sa at
sü rey le in füz yon ola rak uy gu la nır. rtPA in tra ve nöz
10 mg’ lık bo lu su mü te akip sa at te 90 mg’ lık per-
 füzyon şek lin de 9 sa at uy gu la nır. Ba şa rı lı bir trom-
 bo li tik te da vi den son ra has ta lar Dopp ler
eko kar di yog ra fiy le ya kın dan iz len me li, ti tiz bir şe -
kil de an ti ko agü las yo na de vam edil me li dir. Trom-
 bo li tik te da vi ye ce vap ver me yen (trom bo li tik te da vi
ke sil dik ten 24 sa at son ra he mo di na mik bul gu la rı
dü zel me yen) has ta lar da cer ra hi te da vi dü şü nül me -
li dir. Sol ta ra fa uy gu la nan fib ri ni lo tik te da vi de
ölüm ve sis te mik em bo li ris ki sa ğa gö re da ha faz la -
dır. Cer ra hi gi ri şi min sa kın ca lı ol du ğu du rum lar da
sol ta raf pros te tik ka pak trom büs le rin de trom bo li tik
te da vi uy gu la na bi lir. Ça pı 1 cm’i geç me yen ve he-
 mo di na mi yi teh dit eden sol ta raf pros te tik ka pak
trom büs le ri trom bo li tik te da vi için uy gun dur.

War fa rin le bir lik te he pa rin, ça pı 0.5’den kü çük
olan sol ta raf pros te tik ka pak trom büs le rin de uy -
gu la na bi lir. İn tra ve nöz he pa ri ni mü te akip sub ku -
ta nöz he pa rin gün de iki kez 17.500 Ü, 3 ay sü rey le,
oral an ti ko agü las yon te da vi si ne ila ve edi le bi lir.   

Pros te tik ka pak trom büs le ri nin cer ra hi te da -
vi sin de mor ta li te yak la şık % 5’dir. Cer ra hın tec -
rü be si en önem li risk be lir le yi ci si dir. Trom büs
bü yük ise (ça pı >1 cm) ve cer ra hi ola rak kon trin -
di kas yon yok sa ge nel lik le deb rid man la bir lik te
ka pak de ğiş ti ri lir. 

Ka pak Ay rış ma sı

Ame li yat son ra sı er ken dö nem de pros te tik ka pak
ay rış ma sı nın en sık ne den le ri kö tü cer ra hi tek nik -
ler, aşı rı anu ler kal si fi kas yon, kro nik ste ro id kul-
 la nı mı, anu ler do ku nun fra jil ol ma sı (ön ce den
ge çi ril miş ka pak ope ras yon la rı ne de niy le) ve in-
 fek si yon dur. Geç dö nem pros te tik ka pak ay rış-
ması nın ne de ni in fek tif en do kar dit tir. Aort
po zis yo nun da ki pros te tik ka pak sa lı nım ha re ke ti
(“roc king-mo ti on”) ya pı yor sa aci len cer ra hi gi ri şim
ya pıl ma lı dır. Mit ral po zis yo nun da ki sa lı nım ha re -
ke ti pa ra val vü ler ye ter siz lik akı mıy la bir lik te de -
ğil se (eko kar di yog ra fik ve ya an ji yog ra fik ola rak)
ka pak ay rış ma sı ta nı sın da ace le edil me me li dir.

Has ta-ka pak Uyuş maz lı ğı

Stent siz aor tik ho mog raft lar ha riç tüm pros te tik ka-
 pak la rın açık lık alan la rı na tiv ka pak lar dan da ha kü -
çük tür. Her pros te tik ka pa ğın ken di ta sa rı mın dan
kay nak la nan gö re ce li bir ste no zu ve gra di en ti var -
dır. Ye ter li he mo di na mik et ki yi sağ la ya ma yan ge -
re ğin den kü çük ka pa ğın ta kıl ma sıy la olu şan dü şük
de bi sen dro mu na “has ta-ka pak uyuş maz lı ğı ” de ni -
lir. Aor tik po zis yon da ki pros te tik ka pak lar da  da ha
sık rast la nır. Bu has ta lar da semp tom lar ve sol ven-
 tri kül hi per tro fi si ge ri le mez, sol ven tri kül fonk si yo -
nu dü zel mez ve ya şam sü re si bek le nen den kı sa dır.
Anu lu su dar olan has ta lar da aor tik ho mog raft ve ya
“til ting-dis k” şek lin de pros te tik ka pak lar ter cih edil -
me li ve ya anu lus ge niş le til dik ten son ra uy gun bü -
yük lük te ki di ğer tip pros te tik ka pak lar ta kıl ma lı dır.
Vü cut kit le in dek si nor ma lin üze rin de olan ve ya ol -
duk ça ak tif has ta lar da, ça pı 21 mm’ den kü çük pros -
te tik aort ka pa ğı ta kıl ma ma lı dır.

Pan nus

Her yıl me ka nik ka pak la rın yak la şık % 1’in de obs -
trük si yon olu şur. Trom büs ve pan nus bu obs trük -
si yon la rın ço ğun dan so rum lu dur. Pan nus ve
trom büs sık lık la bir lik te dir. Pan nus pros te tik ka pa -
ğın di kiş hal ka sı ile anu lus ara sın da fib rin bi rik me -
si so nu cu or ta ya çı kan kit le ler dir (Şe kil 40-3). Aort
po zis yo nun da da ha sık gö rü lür. An ti ko agü las yo nu
ye ter li olan bir has ta da su ba kut ola rak yor gun luk,
ne fes dar lı ğı gi bi dü şük de bi semp tom la rı or ta ya çı -
kı yor sa pan nus da bir ne den ola rak dü şü nü le bi lir.

Em bo lik İn me

Em bo lik in me yi ta ki ben ilk 2 haf ta için de nüks ih-
 ti ma li her gün % 1’dir. Fi zik mu aye ne de ve se re-
b ral gö rün tü le me ler de (BT, MR gö rün tü le me)
he mo ra ji ve ya ge niş bir in fark tüs ala nı yok sa he-
 pa rin eş li ğin de an ti ko agü lan te da vi ye de vam
edil me li dir. Ge niş se reb ral in fark tlar da an ti ko -
agü lan te da vi ye bir haf ta ara ve ril me li dir. He mo -
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ra jik trans for mas yon mev cut ise bu sü re 2 haf ta
ol ma lı dır. Ye ter li an ti ko agü lan te da vi ye rağ men
tek rar la yan em bo lik in me ler de te da vi ye as pi rin
ve ya klo pi dog rel ila ve edi le bi lir. Tüm bu te da vi -
le re rağ men nüks ler de vam edi yor sa mev cut ka -
pak do ku ka pa ğı ile de ğiş ti ri le bi lir. 

Me ka nik Ye ter siz lik

Bi op ros te tik Ka pak Ye ter siz li ği: Ka pak lar yaş lan -
dık ça ye ter siz lik ola sı lık la rı ar tar. Bu du rum  ste -
noz, re gür gi tas yon ya da her iki si nin ka rı şı mı
ola rak ken di ni bel li eder. Bi op ros te tik ka pak ye ter -
siz li ği nin se be bi küs pis ler de ki kal si fi kas yon dur.
Ye ter siz lik ya vaş ge li şir. Lif let le rin yır tıl ma sı ile ri
de re ce de re gür ji tas yon ile bir lik te kli nik du ru mun
ani den bo zul ma sı na ne den olur. Bi op ros te tik ka-
 pak lar da ki bo zul ma lar kli nik ve eko kar di yog ra fik
ola rak ön ce den tah min edi le bi le cek şe kil de iz le ne -
bi lir. Re-ope ras yon in di kas yon la rı na tiv ka pak lez -
yon la rın da ki gi bi ol mak la be ra ber, mor ta li te ve
mor bi di te nin yük sek ol ma sı ne de niy le, re-ope ras -
yon ka ra rı nın eşi ği yük sek tu tul ma lı dır. 

Me ka nik Pros te tik Ka pak Ye ter siz li ği: He modina -
mik so nuç la rı ka tas tro fik olan na dir bir du rum dur.
Lif let le ri tu tan strat la rın kı rıl ma sı, em bo li zas yo na
ve cid di pros te tik ka pak ye ter siz li ği ne ne den olur.
Strat lar kay nak nok ta la rın dan kı rı lır, en sık 1981-82
yıl la rı ara sın da üre ti len bü yük boy “B jörk-Shi le y” ti -
pi ka pak lar da rast la nır, has ta la rın ço ğu nun bu ka-
 pak lar imp lan te edil di ğin de 50 ya şın al tın da
ol du ğu sap tan mış tır.
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Kal bin en do tel yü ze yi nin mik ro or ga niz ma lar la
in fek si yo nu na in fek tif en do kar dit de nir. Sağ lık lı
en do tel, he mos taz ve in fek si yon la ra kar şı güç lü
bir sa vun ma me ka niz ma sı na sa hip tir. İn fek tif en-
 do kar di tin ka rak te ris tik lez yo nu ve je tas yon olup;
trom bo sit, fib rin, mik ro or ga niz ma lar ve inf la -
mas yon hüc re le rin den olu şan de ği şik bo yut lar da
ve amorf ya pı lar dır. 

İn fek tif en do kar dit sey rek gö rü len bir has ta -
lık tır. Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ’n de ya pıl mış
olan epi de mi yo lo jik ça lış ma la rın so nuç la rı, yıl da
100.000 has ta nın 3.6-7’si ne en do kar dit ta nı sı ko-
 nul du ğu nu gös ter mek te dir.

EEtt  yyoo  lloo  jjii

İn fek tif en do kar dit sağ lık lı en do tel de na di ren gö-
 rü lür. En do te lin bü tün lü ğü nün bo zul ma sı na ne -
den olan  edin sel ve kon je ni tal lez yon lar da in fek tif
en do kar dit için uy gun ze min ge li şir. Edin sel ve
kon je ni tal lez yon lar ara sın da in fek tif en do kar dit
gö rül me sık lı ğı açı sın dan pro tez ka pak lar, ön ce den
in fek tif en do kar dit ge çir miş olan lar, si ya noz lu
komp leks kon je ni tal kalp has ta lık la rı, ro ma tiz mal

ka pak has ta lık la rı, si ya noz suz kon je ni tal kalp has-
 ta lık la rı ve gi de rek da ha az sık lık ta ol mak üze re
mit ral ka pak pro lap su su, de je ne ra tif ka pak has ta -
lık la rı, pa ren te ral ilaç ve uyuş tu ru cu mad de ba ğım-
 lı lı ğı gi bi du rum lar ge lir.

İn fek tif en do kar di te yol açan mik ro or ga niz ma -
lar oral ka vi te, cilt ve üst so lu num yo lu gi bi de ği şik
yol lar dan vü cu da gi rer ler. Strep to ko kus vi ri dans,
sta fi lo kok lar ve HA CEK gru bu mik ro or ga niz ma -
lar (Hae mop hi lus, Ac ti no ba cil lus, Car di obac te ri -
um, Ei ke nel la ve Kin gel la) bu yol lar dan vü cu da
gi re rek do ğal ka pak en do kar di ti ne yol açar lar.
Strep to ko kus bo vis ge nel lik le gas tro in tes ti nal sis-
 tem den, en te ro kok lar ise ge ni to üri ner sis tem den
sis te mik do la şı ma ge çe rek en do kar di te yol açar lar.
No zo ko mi al do ğal ka pak en do kar dit le ri in tra vas -
kü ler ka te ter ler, na di ren de ya ra lar ve üri ner sis tem
in fek si yon la rı sı ra sın da ge li şen bak te ri ye mi le rin so-
 nuç la rı dır. İn tra vas kü ler ka te ter le re bağ lı sta fi lo -
ko kus au re us bak te ri ye mi le rin de  % 6-25 ora nın da
en do kar dit gö rü le bi lir.

Pro tez ka pak en do kar dit le ri ka pak cer ra hi -
sinden ge nel lik le 2 ay son ra or ta ya çı kar, pro te zin
intra-ope ra tif kon ta mi nas yo nu ve ya pos to pe ra tif
bak te ri ye mi nin bir komp li kas yo nu dur. Pro tez
kapak en do kar dit le rin den so rum lu olan mik ro or -
ga niz ma lar; ko agü laz-ne ga tif sta fi lo kok lar, sta fi lo -
ko kus au re us, fa kül ta tif gram-ne ga tif ba siller,
dif te ro id ler ve man tar lar dır. Mik rop la rın or ga niz -
ma ya gi riş yol la rı do ğal ka pak en do kar dit le rin de ki
gi bi dir. Ko agü laz-ne ga tif sta fi lo kok lar la olan pro-
 tez ka pak en do kar dit le ri ope ras yon dan 2-12 ay son -
ra gö rü le bi lir, ge nel lik le no zo ko mi al dir ve geç
kli nik be lir ti ve rir ler, bu mik ro or ga niz ma la rın bü -
yük ço ğun lu ğu met hi cil li n’ e di renç li dir.

Trans ve nöz pa ce ma ker le ad’ le ri ve imp lan te
edi le bi len kar di yo ver ter-de fib ri la tör (ICD) ze mi -
nin de ge li şen en do kar dit ler ge nel lik le no zo ko mi -
al ori jin li olup, imp lan tas yon dan son ra ki bir kaç
haf ta için de or ta ya çı kar lar ve et ken ge nel lik le sta-
 fi lo ko kus au re us ve ya ko agü laz-ne ga tif sta fi lo -
kok lar dır.

İNFEKTİF ENDOKARDİT

Prof. Dr. Zehra Buğra

ETKEN 15-60 YAŞ GRUBU > 60 YAŞ

Streptokoklar % 45 - 65 % 30 – 45

Enterokoklar % 5 - 8 % 15

Stafilokokus aureus % 30 - 40 % 25 – 30

Koagülaz negatif % 3 - 5 % 5 – 8
stafilokoklar

HACEK grubu % 4 - 8 % 5
mikroorganizmalar

Mantarlar % 1 Nadir

Polimikrobik % 1 Nadir

Diğerleri % 1 % 2

Kültür negatif % 3 - 10 % 5

Tablo 41-1. Doğal Kapak Endokarditlerinde Çeşitli
Etkenlerin Sıklığı
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İn tra ve nöz ilaç ba ğım lı la rın da da ste ril ol ma -
yan in jek si yon ma ter ye li nin kul la nı mı ile sağ kalp
en do kar di ti gö rü le bi lir ve sık lık la tri küs pid ka pa -
ğı nı tu tar, so rum lu mik ro or ga niz ma met hi cil li n’ e
di renç li olan sta fi lo ko kus au re us suş la rı dır. İlaç ba-
 ğım lı la rın da sey rek ol ma ya rak sol kalp ka pak la -
rın da da sık tek rar la yan ve ka pak lar da ile ri
de re ce de des trük si yo na yol açan en do kar dit ler gö-
 rü le bi lir, et ken ler ge nel lik le pse udo mo nas ae ru gi -
no sa ve can di da suş la rı dır. Do ğal ve pro tez ka pak
en do kar dit le rin de et ken le rin sık lı ğı Tab lo 41-1 ve
41-2’de özet len miş tir.

PPaa  ttoo  ggee  nneezz  vvee  PPaa  ttoo  lloo  jjii

De ney sel ola rak sağ lam la bo ra tu ar hay van la rı na
da mar yo lu ile yük sek tit re ler de pi yo jen bak te ri in-
 jek si yo nu ile en do kar dit oluş tu ru la ma mış tır. İn fek-
 tif en do kar dit olu şu mun da et ki li olan baş lı ca
fak tör ler; has ta nın ba ğı şık lık sis te mi, mik ro or ga -
niz ma nın vi ru lan sı ve kalp te ki ana to mik bo zuk -
luk tur. Ro ma tiz mal ka pak has ta lı ğı so nu cu
en do kard bü tün lü ğü nü bo zul muş sa ya da kon je -
ni tal lez yon la ra bağ lı yük sek kan akı mı ne de niy le
en do tel ha sa rı oluş muş ve al tın da ki kol la jen do ku
açı ğa çık mış sa, bu ze de len miş en do tel do ku su hi-
 per ko agü la bi li te ye yol aça rak trom bo sit ag re gas -
yo nu ve trom büs ge li şi mi için uy gun bir ze min
teş kil eder. Trom büs za rar sız bir şe kil de çö zü le bi -
le ce ği gi bi, fib rin lif le ri nin olu şu mu ile sta bil ha le
ge lir, git tik çe bü yü ye rek “non-bak te ri yel trom bo tik
en do kar di t” de ni len no dü ler ste ril lez yon lar ha li ne
dö nü şür. Non bak te ri yel trom bo tik en do kar dit kalp
ka pak la rı nın ka pan ma yü ze yi ne ya kın yer ler de, at-
 ri yo ven tri kü ler (AV) ka pak la rın at ri yal yü zün de,
se mi lü ner ka pak la rın ven tri kü le ba kan yü zün de,

aort ko ark tas yo nun da ste no zun dis ta lin de ve in tra-
 kar di yak şant lar da şan tın dü şük ba sınç lı ta ra fın da
olu şa bi lir.

Non bak te ri yel en do kar di ti in fek tif en do kar dit
ha li ne dö nüş tü ren fak tör bak te ri ye mi dir. Bak te -
ri ye mi ye yol açan olay ço ğun luk la gün lük ak ti vi -
te ve sağ lık ta ra ma la rı sı ra sın da mu ko za, de ri gi bi
gi riş yol la rın da olu şan trav ma ve ya tıb bi gi ri şim -
ler dir. Bak te ri ye mi, oral mu ko za, özel lik le gin gi -
va trav ma sı sı ra sın da en yük sek, ge ni to-üri ner
sis tem ve gas tro in tes ti nal sis tem gi ri şim le rin de
da ha dü şük oran da ge li şir. Fib rin ve trom bo sit -
ten olu şan ya pı ya bak te ri nin otur ma sı ve hız la ço-
 ğal ma sıy la in fek si yon baş lar, trom bo sit ler, fib rin
ve bak te ri ler den olu şan bu ya pı ya ve je tas yon adı
ve ri lir (Şe kil 41-1). 

Ha sar lı en do kar da tu tu nan ve hız la ço ğa lan
bak te ri ler, trom bo zun bü yü me si ve fib ri nin ha -
cim ola rak art ma sı ve je tas yo nun sü rat le bü yü -
me si ne yol açar ve kar nı ba har gö rü nü mün de,
yü ze yi dü zen siz, ha re ket li ya pı lar oluş tu rur.
Strep to kok ve sta fi lo kok lar lo kal pro ko agü lan
me ka niz ma yı ak ti ve eder, fib ri ne bağ lı mo no sit -
le rin do ku fak tö rü ya pı mı nı uya rır, bu sa ye de
fak tör VI I’ yi bağ la yan do ku trom bop las ti ni ya pı -
lır ve pıh tı laş ma baş lar. Sta fi lo ko kus au re us da
en do tel hüc re le rin den do ku fak tö rü ya pı mı nı
uya ra rak sağ lam ka pak lar da en do kar dit ge li şi -
mi ni ko lay laş tı rır. Ta nım la nan bu sik lu sun de fa -
lar ca tek rar lan ma sı trom bo sit-fib rin yı ğın la rı nın
bü yü me si ne yol aça rak kli nik in fek tif en do kar dit
ile so nuç la nır. Fib rin ta ba ka la rı, bak te ri le ri lö ko -
sit le rin fa go si to zun dan ko ru du ğu için bir sı ğı nak
gö re vi gö rür, bu ne den le vi ru lan sı ol duk ça dü şük
bir bak te ri bi le ko lay ca in fek si yo na ne den ola bi lir. 

Ter mi nal has ta lık la rı (kan ser vb.) olan ve ya
ke mo te ra pi alan ve bu ne den le ba ğı şık lık sis te mi
bas kı lan mış olan ba zı has ta lar da “non-bak te ri yel
trom bo tik en do kar di t” ge li şe bi lir. Sis te mik lu pus
eri te ma to zus ve an ti fos fo li pid sen dro mu bu lu nan
ba zı has ta lar da bu lu nan ste ril ve je tas yon lar non-
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ETKEN < 12 AY > 12 AY

Streptokoklar % 2 % 28

Pnömokoklar - -

Enterokoklar % 9 % 13

Stafilokokus aureus % 19 % 17

Koagülaz negatif stafilokoklar % 33 % 11

HACEK grubu - % 4

Gram negatif basiller % 16 % 6

Mantarlar (Kandida) % 7 % 2

Polimikrobik % 3 % 6

Difteroidler % 5 % 3

Coxiella burnetti - % 2

Kültür negatif % 6 % 8

Tablo 41-2. Kapak Cerrahisini Takiben Görülen
Protez Kapak Endokarditlerinde Erken (< 12 ay) ve 
Geç (> 12 ay) Dönemde Çeşitli Etkenlerin Sıklığı

Şekil 41-1. İnfektif endokarditli bir hastada mitral kapağı
üzerinde büyük vejetasyon. (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Doç. Dr. Onur Selçuk
Göksel’in arşivinden alınmıştır)



bak te ri yel en do kar di tin di ğer bir şek li dir, bu na
“Lib man-Sacks en do kar di ti ” de ni lir. 

İn fek tif en do kar di tin in tra kar di yak so nuç la rı,
çev re do ku la ra za rar ver me yen sa de ce in fek te bir
ve je tas yon ola bi le ce ği gi bi ka pak lar da ve/ve ya kor-
 da lar da per fo ras yon, bü yük da mar lar ve ya kalp
boş luk la rı ara sın da fis tül le re ne den olan do ku ha ra-
 bi ye ti ve bun la rın yol aç tı ğı iler le yi ci kalp ye ter siz -
li ği de ola bi lir. İn fek si yon pa ra val vü ler do ku la ra
ya yı la rak ab se olu şu mu na yol aça bi lir. Bu du rum
an ti bi yo tik le re ce vap sız ateş, ile ti sis te mi ha sa rı,
arit mi ve pü rü lan pe ri kar dit le son la na bi lir. Ka pak -
lar üze rin de otu ran ve bü yük ha cim ler oluş tu ran
ve je tas yon lar, ka pak la rın açıl ma ve ka pan ma sı nı
zor laş tı ra rak dar lık ve/ve ya ye ter siz li ğe yol aça rak
he mo di na mi yi bo za bi lir ler. Ve je tas yon lar sis te mik,
pe ri fe rik ve ya pul mo ner em bo li ye yol aça bi lir. Em-
 bo li otop si ya pı lan has ta la rın % 45-65’sın da, kli nik -
te ise % 11-41’ün de gö rü lür. Em bo li ye en sık
vi ru lan sı yük sek or ga niz ma lar olan sta fi lo ko kus
au re us, be ta he mo li tik strep to kok lar ve di ğer pi yo -
je nik or ga niz ma lar ne den olur. Bu has ta lar da te da -
vi ye di renç li ateş ve sep tik em bo li ye bağ lı
me tas ta tik in fek si yon so nu cun da lo kal be lir ti ve
bul gu lar gö rü lür.  Pul mo ner em bo li ge nel lik le tri-
 küs pid ka pak en do kar dit le rin de gö rü lür, em bo li -
ler sep tik tir. 

İn fek tif en do kar di tin pa to fiz yo lo jik so nuç la rı
ve kli nik be lir ti le ri (sis te mik semp tom lar ha ri cin -
de) bü yük bir ola sı lık la in tra kar di yak ya pı la rın de-
 ği şik ne den ler le olu şan ha sa rı ne de niy le sal gı la nan
si to kin le re bağ lı dır. Si to kin sal gı lan ma sı na ve do -
ku ha ra bi ye ti ne yol açan  me ka niz ma lar; ve je tas -
yon par ça la rı nın em bo li zas yo nu ile mey da na
ge len do ku in fek si yo nu ve ya in fark tü sü, bak te ri -
ye mi sı ra sın da mey da na ge len he ma to jen ya yı lım -
lı in fek si yon, do la şan im mün komp leks le rin ba zı
do ku lar da bi rik me si ve bi ri ken bak te ri an ti jen le ri -
ne kar şı ge li şen im mün ce vap tır. 

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Do ğal ka pak en do kar dit le rin de bak te ri ye mi ile en-
 do kar dit semp tom la rı nın baş la ma sı ara sın da ki sü -
re has ta la rın % 80'in de iki haf ta dan da ha kı sa dır.
Pro tez ka pak en do kar dit le rin de ise in tra-ope ra tif
ve ya pe ri-ope ra tif bak te ri ye mi yi ta ki ben 2-5 ay ve -
ya da ha uzun sü re son ra en do kar dit semp tom la rı
or ta ya çı ka bi lir. İn fek tif en do kar di tin ti pik kli nik
tab lo su uzun sü ren ateş ile bir lik te, kalp de üfü rüm
du yul ma sı dır. Bu nun la be ra ber has ta lık de ği şik kli-
 nik tab lo lar la ken di ni gös te re bi lir, de ğiş ken bir se -
yir iz le ye bi lir, mul tipl or gan tu tu lu mu ya pa bi lir,
akut ve su ba kut form da or ta ya çı ka bi lir. Be ta-he -
mo li tik strep to kok lar, sta fi lo ko kus au re us, pnö mo -
kok, sta fi lo ko kus lug du nen sis (ko agü laz-ne ga tif) ve

en te ro kok in fek si yon la rı akut se yir li in fek tif en do -
kar dit kli ni ği ile or ta ya çı kar. Strep to ko kus vi ri dans,
ba zı en te ro kok lar, ko agü laz-ne ga tif sta fi lo kok lar ve
HA CEK gru bu mik ro or ga niz ma lar da su ba kut se-
 yir li en do kar di tin ti pik et ken le ri dir. S. vi ri dans ile
in fek te ol muş has ta la rın % 15-20’sin de diş çe ki mi
hi ka ye si mev cut iken, en te ro kok lar la in fek te ol muş
has ta la rın % 50’sin de ge ni tal ya da üro lo jik gi ri şim
hi ka ye si mev cut tur.

Has ta lık ses siz ve sin si bir şe kil de iş tah sız lık,
güç süz lük, hal siz lik, ki lo kay bı, yor gun luk, ge ce
ter le me si ve ateş gi bi semp tom lar la baş lar. Lo ko -
mo tor sis te me ait şi ka yet ler has ta la rın % 44’in de
gö rü lür. Has ta nın ilk şi ka ye ti ar tral ji, bel ağ rı sı ve -
ya mi yal ji ola bi lir. Bu non-spe si fik semp tom lar dan
do la yı ge nel lik le ilk teş his ha bis has ta lık lar, kol la jen
do ku has ta lı ğı, tü ber kü loz, se be bi bi lin me yen ateş
ve ane mi dir.

İn fek tif en do kar dit li has ta lar da en sık (% 80-85)
gö rü len semp tom ateş tir. Yaş lı lar da kon jes tif kalp
ye ter siz li ği, kro nik böb rek ye ter siz li ği ve ge nel du-
 ru mun ile ri de re ce de bo zul ma sı sık gö rü lür. Ko a-
gü laz-ne ga tif sta fi lo kok en do kar dit le rin de ateş
ha fif ola bi lir ve ya hiç ol ma ya bi lir. Ateş, akut se yir -
li en do kar dit ler de yük sek sey re der, ge nel lik le re-
 mit tan tip te olup, akut en do kar dit va ka la rı ha riç
na di ren 39.5° C’ı ge çer.

Fi zik Muayene

Has ta la rın % 80-85'in de kalp üfü rüm le ri du yu lur.
Bu üfü rüm ler in fek tif en do kar di te ze min ha zır la -
yan ka pak ve ya kon je ni tal lez yo na bağ lı dır. Sa de ce
tri küs pid ka pa ğı nın tu tul du ğu du rum lar da üfü-
 rüm du yul ma ya bi lir. Ye ni or ta ya çı kan ve ya şid de -
ti gi de rek ar tan üfü rüm ler ise kor da rüp tü rü ve ya
cid di ka pak ha ra bi ye ti nin işa re ti olup ge nel lik le
akut en do kar dit ler de du yu lur. 

Cid di ka pak lez yon la rı kalp ye ter siz li ği ne (%
30-40) yol aça bi lir. Ba zı has ta lar da kalp ye ter siz -
li ği, en do kar di te eş lik eden mi yo kar dit ve ya cid -
di in fek si yon ve do ku ha ra bi ye ti nin yol aç tı ğı
in tra kar di yak fis tül ler ne de niy le olur. Aort ka pa -
ğı dis fonk si yo nu na bağ lı kalp ye ter siz li ği, mit ra -
le gö re da ha hız lı iler ler ve da ha ağır sey re der.
İn fek si yo nun ka pak tan çev re do ku la ra, anu lus ve
mi yo kar da ya yıl ma sı so nu cun da pe ri val vü ler ab-
 se ler, fis tül ler ve ye ni üfü rüm le re ne den olur. Bu
es na da ile ti yol la rı ha sar gö re rek de ği şik de re ce -
ler de blok lar or ta ya çı ka bi lir. 

Has ta la rın % 50’sin de pe ri fe rik bul gu lar mev-
 cut olup, en sık gö rü len “pe te şi ”dir. Pe te şi ge nellik -
le kon junk ti va, da mak, du dak mu ko za sı ve
eks tre mi te ler de gö rü lür. Ta nı sı geç ko nul muş va-
 ka lar da pe te şi gö rül me ola sı lı ğı da ha faz la dır. Pe-
 te şi ler kü me ler ha lin de or ta ya çı kar lar, ağ rı sız dır lar,
bas mak la sol maz lar ve 2-3 gün de kay bo lur lar. “Os -
ler no dül le ri ” kü çük, ağ rı lı, par mak uç la rın da, ba zen
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de elin te nar çı kın tı la rı üze rin de bu lu nan 2-15 mm
ça pın da lez yon lar dır (Şe kil 41-2). Çok sa yı da ola bi -
lir ler ve ge nel lik le sa at ler ve ya gün ler için de kay bo-
 lur lar. Os ler no dül le ri en sık su ba kut bak te ri el
en do kar dit te, da ha az sık lık la lu pus en do kar di tin -
de, he mo li tik ane mi ler ve go no kok sik in fek si yon -
lar da gö rü lür ler. “Ja ne way lez yon la rı ” he mo ra jik,
ma kü ler, düz, ağ rı sız ve ayak ta ba nı ile avuç için de
gö rü len lez yon lar dır (Şe kil 41-3). En sık akut sta fi -
lo kok en do kar di tin de gö rü lür ler ve çok sa yı da dır -
lar. “Roth le ke le ri ” so luk, oval re ti nal lez yon lar olup
pe ri fe rik bir he mo ra ji ala nı na sa hip tir ler (Şe kil 41-
4). Ge nel lik le op tik disk et ra fın da gö rü lüp, an cak %
5 has ta da sap ta na bi lir ler. Ay rı ca ane mi, lö se mi, lu -
pus gi bi kol la jen do ku has ta lık la rın da gö rü le bi lir -
ler. “Sp lin ter he mo ra ji ”ler tır nak al tın da bu lu nan,
li ne ar, kır mı zım tı rak ve ya kah ve ren gi çiz gi ler dir
(Şe kil 41-5). Tır nak ya ta ğı nın prok si mal kıs mın da
bu lun ma sı in fek tif en do kar dit ta nı sı nı des tek ler.
Dis tal bö lüm de ki splin ter he mo ra ji ler mes le ki trav-
 ma lar la da olu şa bi lir. Has ta lık uzun se yir li olur sa
“ço mak par ma k” ge li şe bi lir. “Sp le no me ga li ” has ta -
la rın % 15-50’sin de bu lu nur, has ta lık sü re si ile doğ -
ru oran tı lı dır, su ba kut se yir li en do kar dit ler de da ha
sık gö rü lür.

Sis te mik em bo li ler in fek tif en do kar di tin en sık
gö rü len komp li kas yo nu dur ve has ta la rın % 40’ın -
da gö rü lür. An ti bi yo tik te da vi ile gö rül me sık lı ğı

aza lır. Eks tre mi te, da lak, böb rek, bar sak ve ya be -
yin in fark tü sü ne yol açan pe ri fe rik ve se reb ral
em bo li ler le or ta ya çı kan in fek tif en do kar dit ol gu -
la rı da bil di ril miş tir.

Nö ro lo jik be lir ti ler % 30-40 has ta da or ta ya çı kar
ve özel lik le sta fi lo ko kus au re us’ a bağ lı en do kar -
dit te iz le nir ve  mor ta li te si yük sek tir. Genç bir ki-
 şi de ani ola rak or ta ya çı kan nö ro lo jik tab lo
kar şı sın da he ki min ak lı na in fek tif en do kar dit ih ti -
ma li de gel me li dir. Has ta la rın % 10-30'un da se reb-
 ral em bo li bu lu na bi lir. Bu em bo li ler ge çi ci ve ya
ka lı cı nö ro lo jik se ke le ne den ola bi lir. Has ta la rın
yak la şık % 10’un da se reb ral da mar la rın mi ko tik
anev riz ma la rı olu şur. Mi ko tik anev riz ma lar ge nel-
 lik le be lir ti ver me se ler de, ba zı has ta lar da be yin de
git tik çe bü yü yen kit le ve ya rüp tü re se bep ola rak
ba şağ rı sı, en se sert li ği, ateş ile su ba rak no id ka na -
ma şek lin de ken di le ri ni bel li eder ler. İn fek tif en-
 do kar dit te gö rü len di ğer nö ro lo jik bul gu lar
epi lep si, gör me bo zuk luk la rı, ko ri oa te to id ha re -
ket ler, mo no nö ro pa ti, kra ni yal si nir felç le ri ve tok-
 sik en se fa lo pa ti dir.

İn fek tif en do kar dit li has ta lar da gö rü len böb rek
ye ter siz li ği, im mün-komp leks glo me rü lo nef ri ti nin
bir so nu cu dur. Has ta la rın %15'in den azın da gö rü -
lür ve azo te mi ye yol aça bi lir.  Fo kal glo me rü lo nef -
rit ve em bo lik böb rek in fark tüs le ri gö rü le bi len
di ğer böb rek lez yon la rı dır, na di ren azo te mi ye ne -
den olur lar. An ti bi yo tik te da vi si sı ra sın da da he-
 mo di na mik bo zuk luk ve nef ro tok si si te ne de niy le
böb rek dis fonk si yo nu gö rü le bi lir.

Pro tez ka pak en do kar dit le ri ge nel lik le ti pik kli-
 nik özel lik ler le ken di ni gös te rir. Ka pak cer ra hi si ni
ta ki ben 60 gün için de (er ken dö nem) or ta ya çı kan -
lar da pe ri fe rik vas kü ler be lir ti ler bu lun maz, kli nik
tab lo da ha çok cer ra hi son ra sı iyi leş me dö ne mi nin
uza ma sı ve ya cer ra hi komp li kas yon ola rak yo rum-
 la na bi le cek semp tom lar la ken di ni gös te rir. Ka pak
cer ra hi si son ra sın da ge li şen in fek tif en do kar dit le -
rin ne re dey se tü mün de, geç ge li şen ler de da ha sık
ol mak üze re par si yel ka pak ay rıl ma sı (“de his cen -
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Şekil 41-3. Janeway lezyonları (www.medicalpicture-
sinfo.com).

Şekil 41-4. Roth lekeleri (www.medicalpicturesinfo.com).

Şekil 41-2. Osler nodülleri (www.medicalpicturesinfo.com).



ce”), ye ter siz lik üfü rüm le ri, kalp ye ter siz li ği bul gu -
la rı ve ile ti bo zuk luk la rı gö rü lür.

İn fek tif en do kar di tin kli nik be lir ti ve bul gu la -
rı Tab lo 41-3 ve 41-4’de özet len miş tir.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

He mog ram

İn fek tif en dor dit li has ta la rın ço ğun da ane mi mev-
 cut olup, bu kro nik has ta lık lar da gö rü len ve erit ro -
sit ya pım az lı ğı na bağ lı nor mok rom nor mo si ter bir
ane mi dir. Se rum de mi ri ve de mir bağ la ma ka pa si -
te si dü şük tür. Has ta lık iler le dik çe ane mi de rin le şir.
Akut en do kar dit te 15.000-20.000/mm3’e va ran lö ko-
 si toz mev cut tur. Be ra be rin de so la kay ma var dır.

Su ba kut bak te ri el en do kar dit te lö ko sit sa yı sı 5.000-
8.000/mm3 ara sın da dır, fa kat yi ne de so la kay ma
mev cut tur. Sple no me ga li ile bir lik te lö ko pe ni de
bu lu na bi lir. 

Akut Faz Gös ter ge le ri

Erit ro sit se di man tas yon hı zı ve CRP he men dai ma
yük sek tir. Akut komp li kas yon ola rak kon jes tif kalp
ye ter siz li ği, böb rek ye ter siz li ği ve ya in tra vas kü ler
ko agü las yon ge liş miş se nor mal ola rak bu lu na bi lir. 

Semp tom la rın sü re si en az 6 haf ta olan has ta -
la rın % 50’sin de ro ma to id fak tör po zi tif ola bi lir.
Do la şan im mun kom peks ler ise en do kar dit li has-
 ta la rın he men he men hep sin de sap ta nır. Bu nun
ya nı sı ra sep ti se mi li has ta la rın 1/3’ün de ve uyuş-
 tu ru cu ilaç ba ğım lı la rı nın % 40’ın da mev cut ol-
 duk la rı için kan ti ta tif de ğer le ri önem li dir.
Mi li lit re de 100 µg’ ın üs tün de ki de ğer le re im mun
komp leks glo me rü lo nef rit le rin de rast la nır. 

İd rar Tah li li

İd rar tet ki kin de has ta la rın ço ğun da mik ros ko pik
he ma tü ri re nal in fark tü sü dü şün dür me li dir. İd rar
se di men tin de erit ro sit si lin dir le ri nin gö rül me si ve
ağır pro te inü ri nin var lı ğı im mun komp leks glo me-
 rü lo nef ri ti nin ge liş ti ği ni gös te rir.

Elek tro kar di yog ra fi

Alt ta ya tan kalp has ta lı ğı ile uyum lu bul gu lar içe-
 rir. Na di ren ko ro ner ar ter em bo li si ne bağ lı ge li şen
mi yo kard in fark tü sü bul gu la rı ve in fek si yo nun
mi yo kar di yal tu tu lu mu nu yan sı tan ile ti de fekt le ri
gö rü le bi lir. İle ti de fekt le ri en ha fif form olan PR
uza ma sın dan en ağır form olan AV tam blo ka ka -
dar ge niş bir yel pa ze de dir.
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Şekil 41-5. Splinter hemoraji
(www.medicalpicturesinfo.com).

Klinik Belirtiler (%)

Ateş 80-85

Titreme 42-75

Terleme 25

İştahsızlık 25-55

Kilo kaybı 25-35

Halsizlik 25-40

Dispne 20-40

Öksürük 25

İnme 13-20

Baş ağrısı 15-40

Bulantı-kusma 15-20

Miyalji-Artralji 15-30

Göğüs ağrısı 8-35

Karın ağrısı 5-15

Sırt ağrısı 7-10

Konfüzyon 10-20

Tablo 41-3. İnfektif Endokarditin Klinik Belirtileri

Klinik Bulgular (%)

Ateş 80-90

Üfürüm 80-85
Mevcut olan üfürümün karakter

değiştirmesi
Yeni üfürüm

Nörolojik bulgular 30-40

Embolik olay 20-40

Splenomegali 15-50

Çomak parmak 10-20

Osler nodülleri 7-10

Splinter hemoraji 5-15

Peteşiler 10-40

Janeway lezyonları 6-10

Retina lezyonları-Roth lekeleri 4-10

Tablo 41-4. İnfektif Endokarditin Klinik Bulguları



Te le rönt ge nog ram

Kon jes tif kalp ye ter siz li ği bul gu la rı, plev ral efüz-
 yon, sağ kalp kay nak lı in fek tif en do kar dit te ak ci-
 ğer alan la rın da mul tipl sep tik pul mo ner
em bo li yi işa ret eden nons pe si fik in fil tras yon lar
gö rü le bi lir.

Eko kar di yog ra fi

İn fek tif en do kar dit şüp he si (kan kül tü rü ne ga tif
bu lun muş ol sa bi le) bu lu nan tüm has ta la ra  trans-
 to rasik eko kar di yog ra fi ya pıl ma lı dır. Bu amaç la
trans to ra sik iki bo yut lu eko kar di yog ra fi, renk li
Dopp ler, bip lan ve mul tip lan tran sö zo fa ge al eko-
 kar di yog ra fi yön tem le ri bir lik te uy gu la nır. İn fek-
tif en do kar dit ta nı sı nı mor fo lo jik ola rak
doğ ru la mak ve te da vi yi yön len dir mek açı sın dan
de ğer li bir gö rün tü le me yön te mi dir. An cak, in-
 fek tif en do kar dit ta nı sın da hiç bir za man tek ba-
 şı na ka rar ver di ri ci ola maz; kli nik, ana to mik ve
mik ro bi yo lo jik bul gular la da des tek len me si ge re -
kir. Do ğal ka pak en dokar dit le rin de her ne ka dar
trans to ra sik eko kar di yog ra fi ile mit ral ve aort ka-
 pa ğı na ait ya pı sal ve fonk si yo nel de ği şik lik ler de-
 ğer len di ri lir ve ve je tas yon lar gö rün tü le ne bi lir ise
de da ha kü çük ve göz den kaç ma ih ti ma li yük sek
olan ve je tas yon la rı gö rün tü le ye bil mek için do ku
re zolüs yo nu da ha iyi olan tran sö zo fa ge al eko kar-
 di yog ra fi ya pıl ma sı öne ri lir. Bu sı ra da renk li,
“pul se d” ve de vam lı (“con ti nu ous wa ve ”) Dopp ler
tek nik le ri ile ka pak lar da ki ka çak akım la rı ve
kapak gra di ent le ri be lir le ne rek ka pak fonk si yon
bo zuk luk la rı hak kın da da fi kir sa hi bi olu nur. Do -
ğal ka pak en do kar dit le rin de ve jetasyon la rın gös-
 teril me sin de trans to ra sik eko kar diyog ra fi nin
sen sitivi te si % 65’den az, tran sö zo fa ge al eko kar -
di yog ra fi nin ki ise % 90-100; pro tez ka pak, me ka -
nik ve bi yop ro tez ma ter yel ze mi nin de ge li şen
en do kar dit ler de trans to ra sik eko kar di yog ra fi nin
sen si ti vi te si % 16-32, tran sö zo fa ge al eko kar -
diyog ra fi nin % 82-96’dır. Do ğal ve pro tez ka pak
en do kar dit le rin de tran sö zo fa ge al eko kar di yog -
ra fi nin sen si ti vi te si nin bu ka dar yük sek ol ma sı na
rağ men in fek si yon so nu cun da ge li şen ve je -
tasyon lar ile non-bak te ri yel lez yon lar, pro tez üze-
 rin de ki pan nus ve trom büs ler bir bi rin den
ayır de di le mez. Di ğer yan dan do ğal ka pak lar üze-
 rin de ki ve je tas yon la rın ta ze mi, se kel mi ol du ğu
be lir le ne mez. Fib ro tik ve ka lın ka pak lar, kor da ve
ka pak yır tık la rı, ka pak kal si fi kas yon la rı ve ya no-
 dül ler ve je tas yon zan ne di le bi lir. Pro tez ka pak la -
rın me tal yan sı ma la rı da hem trans to ra sik, hem
de tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi de do ku la rın
ayırt edil me si ni ve do la yı sıy la ve je tas yon la rın teş-
 hi si ni zor laş tı rır. İler le miş en do kar dit ler de in fek -
si yon ka pak tan çev re do ku la ra ve anu lu sa
ya yıl dı ğın da si nus Val sal va ve mit ral ka pak la rın -

da mi ko tik anev riz ma lar, mi yo kard için de ab seler,
in tra kar di yak fis tül ve pü rü lan pe ri kar dit ge li şe bi -
lir ve bun lar eko kar di yog ra fi ile gös te ri le bi lir (Şe -
kil 41-6 ve Şe kil 41-7).

Di ğer Gö rün tü le me Yön tem le ri

Man ye tik re zo nans gö rün tü le me ve bil gi sa yar lı to-
 mog ra fi, in fek tif en do kar dit lez yon la rı nın pa ra -
val vü ler ya yı lı mı, aort kö kü nün anev riz ma, fis tül
ve ab se le rin de ta nı için kul la nı la bi lir, an cak eko-
 kar di yog ra fi ye üs tün lük le ri gös te ri le me miş tir.

Kan Kül tü rü

İn fek tif en do kar dit şüp he si olan has ta lar da 24 sa at
için de, de ği şik za man lar da, ve nöz yol dan üç kez
kan kül tü rü alın ma sı öne ri lir. Alı nan her ör nek en
az 10 ml ol ma lı, hem ae ro bik, hem de ana ero bik
kül tür ya pıl ma lı dır. İn fek tif en do kar dit şüp he si bu-
 lu nan ve kli nik de ğer len dir me de sta bil bu lu nan bir
has ta, baş vu ru sun dan ön ce ki bir kaç haf ta için de
an ti bi yo tik kul lan mış ise, kan kül tü rü nün po zi tif
bu lun ma ola sı lı ğı aza lır. Bu du rum da has ta nın ge -
nel du ru mu uy gun sa, an ti bi yo tik te da vi si ke si lir,
son do zun üze rin den an ti bi yo ti ğin 5 ya rı lan ma za-
 ma nı geç tik ten son ra kan kül tür le ri alın ma lı dır.
Has ta nın ge nel du ru mu an ti bi yo ti ğin ke sil me si ne
uy gun de ğil se, an ti bi yo tik te da vi si ne de vam eder-
 ken de kan kül tü rü alın ma lı dır. Ay rı ca böy le has ta-
 lar dan alı nan ka nın an ti bi yo tik bağ la yı cı re çi ne
içe ren kül tür or ta mı na ekil me si mik ro or ga niz ma -
nın izo le edil me ola sı lı ğı nı mak si mu ma çı ka rır. Bu
tip has ta lar da bir kaç gün lük ara lar la kan kül tü rü
alın ma sı ve te da vi nin kan kül tü rü so nuç la rı na gö -
re yön len di ril me si öne ri lir. İn fek tif en do kar dit ten
so rum lu olan mik ro or ga niz ma nın man tar ve ya alı-
 şı la gel me miş bir ajan ol du ğu dü şü nü lü yor ise kan
kül tü rü, se ro lo jik test ler (Bru cel la, Le gi onel la, Bar-
 to nel la, Clamy di a) ve an ti jen araş tı rıl ma sı öne ri lir.
Tek rar la nan kan kül tür le rin de üre me ol ma sı in fek -
tif en do kar dit ta nı sı nı kuv vet len di rir. Bun dan son-
 ra ki aşa ma et ke nin be lir len me si için ya pı lan
test ler dir. İn fek tif en do kar di tin la bo ra tu ar bul gu -
la rı Tab lo 41-5’de özet len miş tir.

TTaa  nnıı

İn fek tif en do kar di tin semp tom ve bul gu la rı sık-
 lık la kons ti tüs yo nel dir, in tra kar di yak in fek si yon -
dan çok komp li kas yon lar dan olu şur. Ta nı;
kar di yak pre dis po zis yo nu bu lu nan bir has ta da
ateş, bak te ri ye mi ve em bo lik olay lar gö rül me si ile
ko nu la bi lir. Ke sin teş his için ise kan kül tü rün de
et ken olan mik ro or ga niz ma nın üre til me si esas tır.
En do kar dit te bak te ri ye mi de vam lı ve az mik tar -
da dır. Ge nel lik le 1 ml’ de 100’den az bak te ri bu lu -
nur, fa kat bu de ğer sta fi lo kok sik en do kar dit te
da ha yük sek tir. Has ta la rın 2/3’ün de alı nan tüm
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kan kül tür le ri po zi tif tir, % 89’un da ise et ken üre-
 ti le bi lir. Kan kül tür le ri ne ga tif ka lan has ta lar da
Can di da, As per gil lus, His top las ma, Co xi el la bur-
 net ti gi bi mik ro or ga niz ma lar la olan in fek si yon lar
ak la gel me li dir. Fun gal en do kar dit te pe ri fe rik ar-
 ter ler de bü yük em bo li ler sık tır. Böy le bir du rum -
da em bo lek to mi so nu cu çı ka rı lan em bo lu sun
his to lo jik ola rak in ce len me si ve kül tü rü fun gal
en do kar dit teş hi si ni koy du rur.

Eko kar di yog ra fi ile val vü ler ve je tas yon lar ve
alt ta ya tan kalp has ta lı ğı nın ne de ni ve kalp fonk-
 si yon la rı de ğer len di ri lir. Eko kar di yog ra fik bul gu-

 lar la en do kar dit ola sı lı ğı red de di le mez. Çok kü -
çük ve je tas yon lar sap ta na ma ya bi le ce ği gi bi, her
has ta da da bü tün kalp ka pak la rı gö rün tü le ne -
mez. Val vül le rin de mik so ma töz de ği şik lik ler olan
ba zı has ta lar da bu du rum eko kar di yog ra fi de ya-
 lan cı po zi tif ve je tas yon şek lin de de ğer len di ri le bi -
lir. Akut ve fun gal en do kar dit te olan
ve je tas yon lar su ba kut olan lar da ki ne gö re da ha
bü yük ol du ğu için val vül ler üze rin de ki ve je tas -
yon la rı eko kar di yog ra fi ile sap ta mak güç ola bi lir.
Bu has ta lar da tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi teş-
 his te yar dım cı olur. İn fek tif en do kar dit şüp he si
olan has ta lar da tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi
ile ve je tas yon la rın gö rün tü len me si nin sen si ti vi -
te si % 82-94’tür. Tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi
ile ve je tas yon gö rül me me si, kli nik ola rak in fek tif
en do kar dit dü şü nü len bir has ta da teş hi si red det -
tir mez. Te le rad yog ram kon jes tif kalp ye ter siz li ği
açı sın dan fi kir ve rir. Uyuş tu ru cu ba ğım lı sı bir ki-
 şi de ateş ile bir lik te gö ğüs rad yogramın da ak ci -
ğer ler de çok sa yı da kü çük in fil tras yon lar var sa,
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Laboratuar Bulgusu Görülme Sıklığı (%)

Anemi 70-90

Trombositopeni 5-15

Lökositoz 20-30

Lökopeni 5-15

Monositoz 25

Eritrosit sedimantasyon 90-100
hızında artma

Hipergammaglobulinemi 20-30

Romatoid faktör pozitifliği 40-50

Kompleman düşüklüğü 5-15

İmmun kompleks pozitifliği 90-100

Mikst kriyoglobulinler 80-95

Proteinüri 50-65

Mikroskopik hematüri 30-50

Eritrosit silindirleri 10-12

Kan kültürü pozitifliği 95

Fagosite edilmiş bakteri 50

Tablo 41-5. İnfektif Endokarditte Laboratuar Bulguları

Şekil 41-7. Biküspid aort zemininde gelişen ve transözo-
fageal ekokardiyografi ile görüntülenen fungal endokardit
vejetasyonu. LV: Sol ventrikül, RV: Sağ ventrikül, LA: Sol
atriyum, AO: Aort, VEJ: Vejetasyon. (İstanbul Tıp Fakültesi,
Kardiyoloji Anabilim Dalı Ekokardiyografi Laboratuarı Arşi-
vinden alınmıştır).

Şekil 41-6. a. Sistemik lupus eritematozuslu bir hastada transtorasik ekokardiyografi, parasternal uzun eksen kesitinde aort
kapağı üzerinde vejetasyon ve endokarditin yol açtığı aort kökü absesi.

LA: Sol atriyum, LV: Sol ventrikül, VEJ: Vejetasyon. (İstanbul Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Ekokardiyografi La-
boratuarı Arşivinden alınmıştır). b. Şekil Aʼdaki hastadaki ekokardiyografik görüntü şematik olarak görülmektedir.
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bu du rum sağ kal bi tu tan in fek tif en do kar di ti ak -
la ge tir me li dir.

İn fek tif en do kar di tin teş hi sin de kli nik, la bo -
ra tu ar ve eko kar di yog ra fik bul gu lar esa sı na da-
 ya nan “Du ke kri ter le ri ” de yük sek sen si ti vi te ve
spe si fi si te ile di yag nos tik bir şe ma oluş tu rur (Tab -
lo 41-6). Bu kri ter ler, bak te ri ye mi ve eko kar di -
yog ra fik bul gu la rı ön pla na çı ka ran ma jör ve
mi nör kri ter ler den olu şur. Kri ter le rin de ğer len -
di ril me si so nu cun da ke sin ta nı ve ya muh te mel
ta nı ko nu la bi lir ve ya in fek tif en do kar dit ta nı sı
dış la na bi lir (Tab lo 41-7).

KKoommpp  llii  kkaass  yyoonn  llaarr

İn fek tif en do kar dit kar di yak ve non-kar di yak
komp li kas yon la ra ne den ola bi lir.

Kar di yak Komp li kas yon lar

Kalp Ye ter siz li ği: Do ğal ka pak en do kar dit le rin de
akut ge li şen aort ye ter siz li ği, mit ral ye ter siz li ği ve -
ya tri küs pid ye ter siz li ği ne bağ lı dır. Pro tez ka pak

en do kar dit le rin de ka pa ğın pe ri val vü ler in fek si yon
ne de niy le ye rin den ay rıl ma sı (“de his cen ce ”) sık gö-
 rü len bir komp li kas yon dur ve olu şan cid di ka pak
ye ter siz li ği kalp ye ter siz li ği ne yol açar. İn fek tif en-
 do kar dit te en sık gö rü len ölüm ne de ni tıb bi te da -
vi ye di renç li kalp ye ter siz li ği dir.

Ab se Olu şu mu: Mi yo kard do ku su için de, aort anu-
 lu sun da ve ya pe ri kard da yer le şir. Sık lık la pro tez
ka pak, na di ren do ğal ka pak en do kar dit le rin de gö-
 rü lür. İle ti de fekt le ri ne, arit mi le re ve kon trol edi le -
me yen inat çı in fek si yon la ra yol açar lar.

İle ti Bo zuk luk la rı: İn fek si yo nun  in tra mi yo kar -
di yal ya yıl ma sı nın so nu cu dur

Mi ko tik Anev riz ma lar: Da mar du va rı nın in fek -
si yon ile ha ra bi ye ti ne bağ lı ola rak ge li şen, lo ka li -
ze ve ir re ver sibl ar te ri yel di la tas yon lar dır. Kli nik
ola rak ses siz sey re der ler.

Ka pak lar da Dar lık ve Ye ter siz lik ler: Do ğal ve ya
pro tez ka pak lar üze rin de yer leş miş olan ve je tas -
yon la rın ile ri de re ce de bü yü me si, ka pa ğın açıl ma -
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Majör Duke Kriterleri Minör Duke Kriterleri

• Pozitif kan kültürü: • Predispozan kalp lezyonu veya intravenöz madde 
- İki kan kültüründe endokardit için tipik bağımlılığı hikayesi
mikroorganizmaların üremesi (Primer odak • Ateş >380 C
bulunmaksızın streptokokus viridans, bovis, • Vasküler olaylar: 
HACEK grubu mikroorganizmaları, - Majör arteriyel emboli 
Staphylococcus aureus, enterokokların üremesi) - Septik pulmoner infarktüs 

- Kan kültürünün pozitif kalması (12 saatlik ara ile - Mikotik anevrizma
alınan kan kültürlerinden 2 veya daha fazlasında - İntrakraniyal kanama 
ısrarlı ve devamlı üreme olması) - Konjuktiva kanaması 

• Endokardiyal tutulumun belirtileri: - Janeway lezyonları
- Vejetasyon: Kapaklar veya kapakla ilgili komşu • İmmünolojik olaylar: 
dokularda, yetersizlik akımlarının trajesi üzerinde, - Glomerülonefrit 
implante edilmiş bir materyel üzerinde hareketli - Osler nodülleri 
intrakardiyak kitle görülmesi ve bu kitlenin alternatif - Roth lekeleri
başka bir anatomik yapı ile izah edilememesi. - Romatoid faktör pozitifliği 

- Abse • Mikrobiyolojik kanıtlar: Majör kriterlere uymayan kan 
- Protez kapakta ortaya yeni çıkan parsiyel ayrışma kültürü pozitifliği (aktif infeksiyonu gösteren 
(“dehiscence”) serolojik testler)

- Ortaya yeni çıkan kapak yetersizliği

Tablo 41-6. Duke Kriterleri

Kesin infektif endokardit • İki majör kriterin varlığı veya
• Bir majör+ üç minör kriterin varlığı veya
• Beş minör kriter kesin endokardit teşhisi için gereklidir. 

Muhtemel infektif endokardit • Bir majör kriter+bir minör kriter veya
• Üç minör kriterin varlığı

İnfektif endokardit tanısının • İnfektif endokardit olarak değerlendirilmiş semptom ve bulguların başka
dışlanması bir hastalığa bağlı olduğunun kanıtlanması

• Endokardit tanısı konularak antibiyotik tedavisi başlanmış olan bir
hastanın semptomlarının, tedavinin 4. günü veya daha erken kaybolması

• Dört gün veya daha kısa süreli antibiyotik tedavisini takiben yapılan
ameliyat veya otopsi sırasında infektif endokardite ait patolojik kanıt
bulunamaması

Tablo 41-7. İnfektif Endokardit Tanısı



sı nı ve ya ka pan ma sı nı güç leş tir di ği du rum lar da
sey rek ola rak gö rü len komp li kas yon lar dır.
Pro tez Ka pak lar da Ay rış ma (“De his cen ce ”):
Pro tez ka pa ğın anu lus rin gi ve çev re sin de ki sü-
 tür ler de yer le şen in fek si yon ka pa ğın ay rış ma sı -
na ze min ha zır lar.
İn tra kar di yak Şant lar: Si nus Val sal va rüp tü rü,
ven tri kü ler sep tum rüp tü rü, aor to pul mo ner fis-
 tül ler ve ven tri kü lo-at ri yal fis tül ler ge li şe bi lir
Pe ri kar dit: Et ken mik ro or ga niz ma nın kom şu luk
ve ya he ma to jen yol la pe ri kar da yer leş me si ile olu-
 şur. Ba zen de im mun komp leks ler ne de niy le oto-
im mun me ka niz ma lar so nu cu pe ri kar dit ge li şir.
Mi yo kar dit: Et ke nin mi yo kar dı tut ma sı so nu cu
ge li şir.
Ko ro ner Em bo lizm ile Ge li şen Mi yo kard İn-
 fark tü sü: Ol duk ça sey rek gö rü lür

Non-kar di yak Komp li kas yon lar

Sis te mik ve Pul mo ner Em bo li: İn me, böb rek in-
 fark tü sü, da lak in fark tü sü ve ya pe ri fe rik em bo li
ile ka rak te ri ze dir.

Mi ko tik Anev riz ma lar: Ço ğun luk la mer ke zi si -
nir sis te mi ar ter le ri nin du va rın da va za va zo ru -
mun in fek si yo nu ve ya da ma rın sep tik em bo li si
ile or ta ya çı kan kü çük anev riz ma lar dır. Ba sit nö-
 ro lo jik semp tom la ra ve ya anev riz ma nın rüp tü rü
ile ka na ma ya ne den ola bi lir ler.  

Ab se ler: Sep tik em bo li le rin yol aç tı ğı or gan ve
do ku ab se le ri dir.

Do la şan İm mun Komp leks le re Bağ lı Glo me rü -
lo nef rit: Kli nik te ken di ni ma sif pro te inü ri ve id rar
se di men tin de erit ro sit si lin dir le ri nin gö rül me siy le
bel li eder ve na di ren üre mi ile so nuç la nır.

Me nen jit: Özel lik le sta fi lo kok ve pnö mo kok lar la
olu şan akut en do kar dit te gö rü lür.

TTee  ddaa  vvii

İn fek tif en do kar dit te da vi sin de baş lı ca iki he def
var dır; 1. İn fek si yo nun ve ve je tas yo nun era di kas -
yo nu, 2. Kar di yak ve di ğer sis tem ler de olu şan
komp li kas yon la rın cer ra hi gi ri şim ler le te da vi si.

İn fek si yon ve Ve je tas yo nun Era di kas yo nu

Spe si fik or ga niz ma la rı or ta dan kal dır mak için ya-
 pı lan an ti bi yo tik te da vi le ri do ğal ve pro tez ka pak
en do kar dit le ri için fark lı lık lar gös te rir. Te da vi he-
 def le ri ne ula şı la ma dı ğın da in fek si yon nük se der.
Dört haf ta lık te da vi sü re le ri ile bak te ri yo lo jik iyi-
 leş me ora nı % 98’dir.
a. Strep to ko kus vi ri dans ve bo vis gi bi pe ni cil -

li ne has sas et ken ler le olu şan ve komp li ke ol-

 ma mış do ğal ka pak en do kar dit le ri: i. Pe ni cil -
lin G, gün de 12-18 mil yon üni te, de vam lı in-
 füz yon ve ya her 4 sa at te bir 6 eşit do za
bö lü ne rek İV, 4 haf ta sü re ile ve ri lir. ii. Pe ni cil -
lin al ler ji si olan lar da Cef tri axon gün de 2 g İM
ve ya İV, 4 haf ta sü re ile uy gu la nır. ii i. Al ter na -
tif te da vi ola rak si ner jis tik et ki sağ la mak ve te-
 da vi sü re si ni kı salt mak için Pe ni cil lin ve ya
Cef tri axon te da vi si ne 1 mg/ kg Gen ta mi cin 8
sa at te bir İV ve ya İM ek le ne rek te da vi sü re si 2
haf ta da ta mam la na bi lir. iv. Pe ni cil lin ve ya
Cep ha los po rin gru bu an ti bi yo tik le re al ler ji si
olan has ta lar da Van comy cin 30 mg/kg/gün iki
eşit doz da IV, 24 sa at için de 2 g/gün do zu nu
aş ma mak üze re ve 4 haf ta sü re ile kul la nı lır.

b. Pe ni ci lin G’ ye kıs men di renç li strep to ko kus
vi ri dans ve bo vis ile olu şan do ğal ka pak en-
 do kar dit le ri: i. Pe ni cil lin G, gün de 24 mil yon Ü,
de vam lı in füz yon ve ya her 4 sa at te bir 6 eşit do -
za bö lü ne rek  İV, 4 haf ta sü re ile + Gen ta mi cin 3
mg/kg/gün İM ve ya İV gün de tek doz ve ya üç
eşit do za bö lü ne rek, 2 haf ta sü re ile ve ri lir ve ya
ii. Cef tri axon gün de 2 g, tek doz, İM ve ya İV, 4
haf ta sü re ile + Gen ta mi cin 3 mg/kg/gün İM ve -
ya İV gün de tek doz ve ya üç eşit do za bö lü ne -
rek, 2 haf ta sü re ile ve ri lir. ii i. Pe ni cil lin ve ya
Cep ha los po rin gru bu an ti bi yo tik le re al ler ji si
olan has ta lar da Van comy cin 30 mg/kg/gün iki
eşit doz da IV, 24 sa at için de 2 g/gün do zu nu aş-
 ma mak üze re ve 4 haf ta sü re ile kul la nı lır.

c. En te ro kok (E. Fa eca lis vb.) en do kar dit le ri: i.
Pe ni cil lin G, gün de  18-30 mil yon Ü, de vam lı
in füz yon ve ya her 4 sa at te bir 6 eşit do za bö lü -
ne rek İV, 4-6 haf ta sü re ile + Gen ta mi cin 1
mg/kg İM ve ya İV 8 sa at te bir 4-6 haf ta sü re ile
ve ri lir. veya ii. Am pi cil lin  gün de 12 g, de vam -
lı in füz yon ve ya her 4 sa at te bir 6 eşit do za bö-
 lü ne rek  4-6 haf ta + Gen ta mi cin 1 mg/kg/gün
İM ve ya İV, 8 sa at te bir, 6 haf ta sü re ile ve ri lir
ve ya ii i. Van comy cin 30 mg/kg/gün, iki eşit
doz da İV, 24 sa at için de 2 g/gün do zu nu aş ma -
mak üze re ve 6 haf ta sü re ile + Gen ta mi cin 1
mg/kg/gün İM ve ya İV, 8 sa at te bir, 6 haf ta sü -
re ile kul la nı lır.

d. Stan dart te da vi ye di renç li en te ro kok en do -
kar dit le ri: İde al te da vi si ner jis tik bak te ri sid et -
ki gös te ren iki aja nın bir lik te kul la nıl ma sı dır.
Bu amaç la mik ro or ga niz ma nın hüc re du va rı na
et ki li bir ajan ile bir lik te bak te ri sid si ner jis tik et -
ki gös te ren ami nog li ko zid gru bu bir an ti bi yo -
tik bir lik te kul la nı lır. Ami nog li ko zid le re
mik ro or ga niz ma nın has sa si ye ti ve ya di ren ci
araş tı rıl ma lı dır. i. Hüc re du va rı na et ki li an ti bi yo -
tik ler: Am pi cil lin ve van comy cin için mi ni mum
in hi bi tör kon san tras yon ta yin edil me li, be ta-lac -
ta ma se ak ti vi te si test edil me li dir. Et ken am pi -
cil lin ve van comy ci ne has sas ise am pi cil lin
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ter cih edil me li dir. Am pi cil li ne di renç li, van-
 comy ci ne has sas ise van comy cin ve ril me li dir.
Be ta-lac ta ma se ak ti vi te si mev cut ise van comy -
cin ve ya am pi cil lin-sul bac tam kul la nı lır. ii. Ami-
 nogl yco si de ’ler: Strep tomy cin ve ya gen ta mi cin
kul la nı la bi lir. Her iki si ne de di renç li ise ami-
 nogl yco si de te da vi sin den vaz ge çi le rek hüc re
du va rı na et ki li an ti bi yo tik te da vi si 8-12 haf ta ya
uza tıl ma lı dır.

e. Sta fi lo kok en do kar di ti:

Do ğal ka pak ta sta fi lo kok en do kar di ti: 

i. Met hi cil li ne has sas sta fi lo kok lar: i. Naf-
 cil lin ve ya oxa cil lin 4 sa at te bir 2 g İV, 4-6
haf ta sü re ile kul la nı lır. Bu te da vi ye is te ğe
bağ lı gen ta mi cin 8 sa at te bir 1 mg/kg İM
ve ya İV 3-5 gün ek le ne bi lir ve ya ii. Ce fa -
zo lin 8 sa at te bir 2 g İV 4-6 haf ta sü re ile, is-
 te ğe bağ lı gen ta mi cin 8 sa at te bir 1 mg/kg
İM ve ya IV 3-5 gün ek le ne bi lir ve ya ii i.
Van comy cin 12 sa at ara ile 30 mg/kg/24 sa -
at, gün lük do zu 2 g’ı aş ma ya cak şe kil de 4-
6 haf ta sü re ile ve ri lir.

ii. Met hi cil li ne di renç li sta fi lo kok lar: Van-
 comy cin 12 sa at ara ile 30 mg/kg/24 sa at,
gün lük do zu 2 g’ı aş ma ya cak şe kil de 4-6
haf ta sü re ile kul la nı lır.

Pro tez ka pak ve di ğer kalp içi pro tez le rin
sta fi lo kok en do kar di ti: 

i. Met hi cil li ne has sas sta fi lo kok lar: i. Naf cil lin
ve ya oxa cil lin 4 sa at te bir 2 gm İV, > 6 haf ta
sü re ile + Ri fam pin 8 sa at te bir 300 mg oral,
6 haf ta sü re ile ve ya Gen ta mi cin 8 sa at te bir
1 mg/kg İM ve ya İV 2 haf ta sü re ile ve ri lir.

ii. Met hi cil li ne di renç li sta fi lo kok lar: Van-
 comy cin 12 sa at ara ile 30 mg/kg/24 sa at,
gün lük do zu 2 g’ı aş ma ya cak şe kil de 6 haf ta
sü re ile + Ri fam pin 8 saa te bir 300 mg oral 6

haf ta sü re ile ve ya Gen ta mi cin 8 sa at te bir 1
mg/kg İM ve ya İV 2 haf ta sü re ile ve ri lir.

f. HA CEK Mik ro or ga niz ma la rı en do kar dit le -
ri si:
i. Am pi cil li ne has sas suş lar: Am pi cil lin/Sul -

bac tam 4 sa at te bir 6 eşit do za bö lün müş ola-
 rak 12 g/24 sa at IV, 4 haf ta sü re ile ve ri lir.

ii. Am pi cil li ne di renç li suş lar (be ta-la ca ta ma -
se (+)): Cef tri axo ne 2 g gün de 1 kez İV ve -
ya İM, 4 haf ta sü re ile ve ri lir.

g. Kül tür ne ga tif en do kar dit ler: Do ğal ka pak: a.
Am pi cil lin/Sul bac tam+Gen ta mi cin ve ya b. Van-
 comy cin+ Gen ta mi cin+Cip rof lo xa cin ve ri lir.

Pro tez ka pak: Van comy cin+ Gen ta mi cin,
Ce fe pi me, Ri fam pin ve ri le bi lir.

h. Fun gal en do kar dit ler: Amp ho te ri cin B ile 5-
fluo rocy to si ne kom bi nas yo nu kul la nı lır. 

En do kar dit te İn fek si yon Te da vi si nin Ta ki bi: An-
 ti bi yo tik te da vi si sı ra sın da ve son ra sın da te da vi -
nin ba şa rı sı nın de ğer len di ril me si açı sın dan ta kip
edil me si ge re ken kli nik ve la bo ra tu ar pa ra met re -
ler şun lar dır: An ti bi yo tik le re aşı rı du yar lı lık, ateş,
cilt dö kün tü le ri, nöt ro pe ni, ka ra ci ğer ve böb rek
tok si si te si, in fek tif en do kar dit komp li kas yon la rı
(ab se, em bo li vb.), te da vi ye ce vap ver me yen ve ya
tek rar la yan ateş, böb rek fonk si yon la rı, kan sa yı mı
ve kan kül tü rü.

Kar di yak ve Di ğer Sis tem ler de Olu şan
Kom pli kas yon la rın Cer ra hi Gi ri şim ler le
Te da vi si

İn fek tif en do kar dit te cer ra hi te da vi in di kas yon -
la rı Tab lo 41-8’de gö rül mek te dir.

Kar di yak De fekt le rin Cer ra hi Te da vi si ve Za m-
an la ma sı: İn fek tif en do kar dit cid di ka pak ye ter -
siz lik le ri ve kalp ye ter siz li ği ne ne den ol du ğun da,
in fek si yon te da vi si nin sü re si ne ba kıl mak sı zın cer-
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Mutlak indikasyonlar • Doğal veya protez kapak endokarditlerinin seyri sırasında kapak lezyonları ile ilişkili olan 
veya olmayan orta veya ciddi derecede konjestif kalp yetersizliği (NYHA III ve IV)
bulgularının ortaya çıkması

• Protez kapağın infeksiyonu sonucunda hemodinamik olarak fonksiyonlarının ciddi
derecede bozulması veya kısmen yerinden ayrılması (“dehiscence”)

• Optimum antibiyotik tedavisine rağmen infeksiyonun kontrol altına alınamaması
• Doğal veya protez kapakta mantar endokarditi
• Protez kapakta stafilokokos aureus endokarditi
• Perivalvüler abse veya intrakardiyak fistül gelişmiş olması
• Tedaviye cevapsız kültür negatif endokardit

Relatif indikasyonlar • İnfeksiyonun perivalvüler dokulara yayılması; intrakardiyak fistül, miyokard absesi,
devamlı ateş

• Doğal kapakta tedaviye cevapsız stafilokok endokarditi
• Optimum tedaviye rağmen doğal kapakta nükseden endokardit
• Doğal veya protez kapakta kan kültürünün negatif kalmasına rağmen ateşin devam etmesi
• Boyutları 10 mm’nin üzerinde, hareketli vejetasyon (arteryel emboli olsun veya olmasın)
• Antibiyotiklere dirençli enterokok endokarditi

Tablo 41-8. İnfektif Endokarditte Cerrahi Tedavi İndikasyonları



 ra hi gi ri şim ya pıl ma sı ge re kir. Has ta lar da ame li -
yat ön ce si dö nem de mev cut olan kalp ye ter siz li ği
ne ka dar ağır ise, ame li yat son ra sın da mor ta li te de
o ka dar yük sek tir. Bu ne den le kalp ye ter siz li ği nin
ne den ol du ğu he mo di na mik bo zuk lu ğun cid di bo-
 yut la ra ulaş ma dan cer ra hi ola rak dü zel til me si
öne ri lir. Ka pak dis fonk si yo nu olan, bu na rağ men
in fek si yo nu kon trol al tı na alın mış, kalp ye ter siz li -
ği kom pan se dö nem de olan has ta lar da an ti bi yo tik
te da vi si ta mam la nın ca ya ka dar cer ra hi mü da he le
er te le ne bi lir. İn fek si yon kon trol al tı na alı na mı yor -
sa ve ya kalp ye ter siz li ği kom pan se ol mu yor sa cer-
 ra hi te da vi in di ke dir. 

İn fek tif en do kar dit sey ri ve te da vi si sı ra sın da
nö ro lo jik olay ge çi ren has ta lar da kalp cer ra hi si
in di kas yo nu or ta ya çık tı ğın da, non-he mo ra jik
em bo lik in me ge çi ren has ta lar da 2-3 haf ta, he mo-
 ra jik in me ge çi ren ler de ise en az bir ay bek len -
me si öne ri lir.

Cer ra hi Gi ri şim ler den Son ra An ti bi yo tik Te da -
vi si nin Sü re si: Cer ra hi gi ri şim den son ra an ti bi yo -
tik te da vi si nin sü re si, cer ra hi ön ce sin de ki
an ti bi yo tik te da vi si sü re si ne bağ lı dır. Be lir le yi ci
fak tör ler, mik ro or ga niz ma nın kul la nı lan an ti bi yo -
ti ğe has sa si ye ti, pe ri val vü ler in va zif in fek si yon ve
ve je tas yo nun kül tür so nu cu dur. An ti bi yo tik te da -
vi si nin sü re si, cer ra hi ön ce si ve son ra sı nın top la mı
ol mak üze re kı la vuz lar da be lir til di ği ka dar ol ma -
lı dır. Bu ko nu tar tış ma lı ol mak la bir lik te, ame li yet
son ra sın da en az 2 haf ta da ha an ti bi yo tik te da vi si
öne ril mek te dir. Çok komp li ke ve ağır has ta lar da
et ke nin ve kar di yak lez yo nun de re ce si ne gö re bu
sü re ye ni den be lir le ne bi lir.

Kalp Dı şı Komp li kas yon la rın Te da vi si: Da lak
ab se si in fek tif en do kar dit sey ri sı ra sın da sık gö rü-
 len bir komp li kas yon dur. Per kü tan iğ ne as pi ras -
yo nu ve ya cer ra hi dre naj ya da sple nek to mi ile
te da vi edi lir. 

Se reb ral mi ko tik anev riz ma lar, sep tik se reb -
ral em bo li ler ve ya in fek si yo nun da mar va sa va-
 zo ru mu nu in fil tre et me si ile or ta ya çı kar. Ha fif
nö ro lo jik tab lo lar dan he mo ra jik in me ye ka dar ge -
niş bir spek trum da kli nik be lir ti ve bul gu la ra ne -
den olur. Mi ko tik anev riz ma ola sı lı ğı söz ko nu su
ise an ti ko agü lan te da vi kon trin di ke dir. 

İn fek tif En do kar dit te An ti ko agü lan Te da vi: Pro-
 tez ka pa ğı olan ve an ti ko agü lan al mak ta olan has ta-
 lar da in fek tif en do kar dit ge liş ti ğin de an ti ko agü lan
te da vi ye de vam edil me si öne ril me li dir. Do ğal ka -
pak ve an ti ko agü lan kul la nı mı ge rek tir me yen kalp
içi ci haz la rın in fek tif en do kar di tin de, ka na ma
komp li kas yon la rı ne de niy le trom bo em bo li pro fi -
lak si si için an ti ko agü lan te da vi ya pıl ma ma lı dır. 

Te da vi ye Ce va bın Ta ki bi ve Nüks: Et ki li bir an ti -
bi yo tik te da vi si ile do ğal ve ya pro tez ka pak en do -

kar dit le ri nin % 70’in de bi rin ci haf ta nın, % 90’ın da
da 2. haf ta nın so nun da ateş dü şer. Te da vi nin 10.
gü nün de ateş hiç düş me miş ve ya ye ni den yük sel -
miş ise te da vi ve ya in fek si yo nun komp li kas yon la -
rı ha tır lan ma lı dır. Bu du rum da in tra kar di yak
komp li kas yon lar gö rün tü le me yön tem le ri ile araş-
 tı rıl ma lı, kan kül tü rü tek rar lan ma lı dır. 

Mor ta li te: Do ğal ka pak en do kar dit le rin de mor ta li -
te % 13-20’dir. İle ri yaş (>65-70), alt ta ya tan has ta -
lık, aort ka pa ğı nı tu tan in fek si yon, kalp ye ter siz li ği
ge liş me si, sta fi lo ko kus au re us in fek si yo nu, böb rek
ye ter siz li ği ve mer kez si nir sis te mi komp li kas yon -
la rı mor ta li te yi art tı ran fak tör ler dir. Pro tez ka pak
en do kar dit le rin de ise mor ta li te % 14-36’dır. 

EEnn  ddoo  kkaarr  ddiitt  PPrroo  ffii  llaakk  ssii  ssii

En do kar dit sey rek gö rü len bir has ta lık tır, bak te -
ri ye mi ye ne den olan iş lem le re kar şı an ti bi yo tik
pro fi lak si si ya pı la rak kalp ka pak ve do ku la rın da
in fek si yo na ze min teş kil ede cek lez yon la rı olan
has ta lar da en do kar di tin ön le ne bi le ce ği ni ke sin
ola rak gös te ren ran do mi ze ve kon trol lü ça lış ma -
lar yok tur. En do kar dit le rin gi ri şim sel iş lem le re
bağ lı ola rak ge liş ti ği ni gös te ren tıb bi ka nıt lar da
mev cut de ğil dir. En düs tri yel açı dan ge liş miş olan
ül ke ler de ro ma tiz mal kalp ka pak has ta lık la rı nın
gö rül me sık lı ğı nın çok azal ma sı ne de niy le Ame-
 ri ka ve Av ru pa kay nak lı kı la vuz lar da do ğal ka -
pak has ta lık la rı, ro ma tiz mal ka pak lar, bi küs pid
aort, mit ral ka pak pro lap su su ve kal si fik aort dar-
 lı ğın da ye te rin ce tıb bi ve ri ol ma ma sı ve an ti bi yo -
tik le rin ya rar-za rar he sa bı göz önü ne alı na rak
en do kar dit pro fi lak si si öne ril me mek le bir lik te,
etik açı dan bu has ta lar da an ti bi yo tik pro fi lak si si
ka ra rı he ki me bı ra kı la bi lir de nil mek te dir. Ro ma -
tiz mal ka pak has ta lık la rı nın ha len cid di bir sağ lık
so ru nu oluş tur du ğu ül ke miz de, en önem li bak te -
ri ye mi ne de ni olan ba kım sız ağız hij ye ni, diş ve
di şe ti has ta lık la rı ile tıb bi gi ri şim ler sı ra sın da kul-
 la nı lan ma ter yel ve or ta mın ste ri li zas yon so run -
la rı, in fek tif en do kar dit pro fi lak si si nin da ha
dik kat li ve kap sam lı ya pıl ma sı nı ge rek li kıl mak -
ta dır. Kalp has ta lık la rı nın tü mü en do kar dit açı-
 sın dan ay nı ris ki ta şı maz. Ba zı lez yon lar da
en do kar dit ge liş me ris ki da ha yük sek, kli nik se yir
da ha ağır ve mor ta li te yük sek, ba zı lez yon lar da
ise risk dü şük tür. Bu ne den le, in fek tif en do kar dit
pro fi lak si si ya pı la cak ol gu lar yük sek, or ta ve dü -
şük risk li ola rak grup lan dı rı lır. Risk sı nıf la ma sı,
ta nım la ma lar ve bu na gö re ya pı lan tav si ye ler
Tab lo 41-9’da gö rül mek te dir.

En do kar dit pro fi lak si si ge rek ti ren ve ge rek -
tir me yen iş lem ler Tab lo 41-10’da özet len miş tir.

İn fek tif en do kar dit pro fi lak si si ge rek ti ren gi ri-
 şim ler ve bu du rum lar da öne ri len an ti bi yo tik re-
 jim le ri Tab lo 41-11 ve 41-12’de özet len miş tir.
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Sıklıkla bakteriyemiye • Diş ve dişetine yönelik kanama olması beklenen tüm girişimler: Diş çekimi, dişte 
yol açan ve endokardit plak temizliği, dişeti ameliyatları, diş implantasyonu, kök-kanal tedavileri, intraligamenter 
profilaksisi önerilen lokal anestezik injeksiyonu
işlemler • Tonsillektomi ve/veya adenoidektomi

• Solunum yolları mukozasında kanamaya yol açacak tüm cerrahi girişimler, rijid bronkoskopi
• Özofagus varislerinin skleroterapisi, özofagus striktürlerinin dilatasyonu, lazer uygulamaları
• Safra yolları cerrahi girişimleri, safra yollarında obstrüksiyon varlığında endoskopik

retrograd kolanjiyografi
• Bağırsak cerrahisi
• Ürogenital sistem cerrahi girişimleri ve prostat ameliyatları (biyopsi, transüretral

rezeksiyon, üretra dilatasyonu, sistoskopi)

Bakteriyemi sıklığı • Diş dolgusu, lokal anestezi uygulanması, endodontik kanal tedavisi, post-operatuar dikiş 
düşük olan ve kesin alınması, takılıp çıkarılan ortodontik ve prostodontik cihazların yerleştirilmesi, oral radyografi 
profilaksi indikasyonu çekilmesi, süt dişlerinin çekilmesi
olmayan durumlar • Endotrakeal entübasyon

• Fleksibl bronkoskop ile bronkoskopi ve biyopsi 
• Timpanostomi tüpü konulması
• Transözofageal ekokardiyografi
• Gastrointestinal endoskopi, kolonoskopi, biyopsi
• Karaciğer ve benzer organ biyopsileri, polipektomi, sfinkterotomi
• Vaginal doğum ve vaginal histerektomi, sezeryan doğum
• Bakteriüri yok ise mesaneye sonda konulması
• İnfeksiyon bulgusu yok ise serviks dilatasyonu ve küretaj
• Medikal abortus, sterilizasyon işlemleri, rahim içi araç konulması ve çıkarılması
• Kalp kateterizasyonu, balon anjiyoplasti, implante edilebilir defibrilatör veya pacemaker 

takılması, koroner stent uygulanması
• Sünnet
• Koroner by-pass cerrahisi

Tablo 41-10. Endokardit Profilaksisi Gerektiren ve Gerektirmeyen İşlemler

Risk Sınıflaması Tanımlama Tavsiye

Yüksek riskli • Protez kapağı (mekanik, biyoprotez ve homogreft) olan veya kalp kapağı Endokardit 
hastalar tamiri için protez materyel kullanılmış hastalar profilaksisi 

• Önceden endokardit geçirmiş olan hastalar önerilir.
• Kompleks siyanozlu konjenital kalp hastalığı olan hastalar

- Cerrahi tedavi görmemiş
- Cerrahi tedavi görmüş, rezidü defektleri olan
- Palyatif şant ve kondüit yapılmış
- Cerrahi veya perkütan tam tamir yapılmış ve bu sırada protez materyel
kullanılmış hastalar

• Cerrahi olarak pulmoner şant uygulanan olgular

Orta riskli • Bazı doğumsal kalp hastalıklar: Patent duktus arteriosus, ventriküler septal Endokardit 
hastalar defekt, primum atriyal septal defekt, aort koarktasyonu, biküspid aort profilaksisi 

• Edinsel kapak hastalıkları: Romatizmal kapak hastalıkları, kollajen doku önerilir.
hastalıklarına bağlı kapak hastalıkları, kapak tutulumu olan hipertrofik
kardiyomiyopati

• Mitral kapak prolapsusu: Kapaklarda kalınlaşma, miksomatöz dejenerasyon
ve mitral yetersizliği bulunan hastalar 

Düşük riskli • İzole sekundum atriyal septal defekt Endokardit 
hastalar • Cerrahi olarak tamir edilmiş ve protez materyel kullanılmamış olan hastalar profilaksisi 

• Mitral yetersizliği olmayan normal kalınlıkta kapağı olan mitral kapak prolapsusu önerilmez.
• Akut romatizmal ateş geçirmiş, kapak tutulumu olmamış hastalar
• Kardiyak pacemakerlar ve defibrilatörler

Tablo 41-9. Endokardit Profilaksisi
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Durum İşlemden 30-60 dakika önce önerilen tedavi

Standart Tedavi Amoxicillin 2.0 g oral, girişimden 1 saat önce

Amoxicillin/Penicilin alerjisi olanlarda Cephalixin 2.0 g oral, girişimden 1 saat önce
veya
Azitromycin veya Clarithromycin 500 mg oral
veya
Clindamycin 600 mg oral

Oral tedavi alamayanlarda Ampicillin 2.0 g İM veya İV, işlemden 30 dk önce
veya
Cefazolin veya Ceftriaxon 1 gm İV

Ampicillin/Amoxicillin/Penicilin alerjik Clindamycin 300 mg İV, işlemden 30 dk önce
hastalar ile oral tedavi alamayan İlk dozdan 6 saat sonra 150 mg İV
hastalarda

Tablo 41-11. Diş Çekimi ve Tedavisi, Ağız ve Üst Solunum Yolu Girişimleri Öncesinde Önerilen Profilaksi

Durum Önerilen Antibiyotik Önerilen Rejim

Yüksek Risk Grubu

Allerjisi olmayan hastalar Ampicillin+Gentamicin • İşlemden 30 dk önce: Ampicillin 2 g İV veya 
İM+Gentamicin 1.5 mg/kg  (maksimum 120 mg) 

• İşlemden 6 saat sonra: Ampicillin 1 g İV veya İM veya 
Amoxicillin 1 g oral 

Ampicillin/Amoxicillin Vancomycin+Gentamicin • İşlemden 30 dk önce: Vancomycin 1 g İV
allerjisi olan hastalar (1-2 saat infüzyon)+ Gentamicin 1.5 mg/kg 

Orta Risk Grubu

Allerjisi olmayan hastalar Amoxicillin veya Ampicillin • İşlemden 30 dk önce: Amoxicillin 2 g oral veya
Ampicillin 2 g İM veya İV 

Ampicillin/Amoxicillin Vancomycin • işlemden 30 dak önce; Vancomycin 2 g (1-2 saat
allerjisi olan hastalar infüzyon)

Tablo 41-12. Genitoüriner ve Gastrointestinal (Özofagus Dışı) Girişimlerde Önerilen Profilaksi





Perikard Hastalıkları

Perikard parietal ve visseral yaprakları olan fibröz
bir kesedir. Pariyetal perikard kalınlığı 2 milimet-
renin altındadır. Normal insanlarda perikard zar-
larının arasında toplam 15-30 ml seröz sıvı vardır.
Perikard yapraklarının esnekliği ve perikard boş-
luğundaki sıvı sayesinde perikard kalbin diyas-
tolde rahatlıkla gevşemesine izin verir. Perikard
göğüs kavitesi içinde kalbi çevreleyerek kalbin
belli pozisyonda kalmasını, infeksiyon ve infla-
masyonlardan korunmasının sağlar.

AAkkuutt  PPeerriikkaarrddiitt

Akut perikardit farklı nedenlerle perikardın infla-
masyonu ve klinik olarak göğüs ağrısı, frotman ve
karakteristik EKG değişikliklerinin olduğu klinik
bir tablodur. Acile göğüs ağrısı ile başvuranlarda
akut koroner sendromlardan sonra düşünülmesi
gereken tanılardan biridir. Özellikle göğüs ağrısı
batıcı tarzdadır. Ağrı öne doğru oturmakla azalır,
nefes alıp vermekle artıp azalan bir ağrı tipi vardır.
Otopsilerde insidans % 2-6 civarında olmasına rağ-
men hastaneye benzer klinik ile başvuran hastala-
rın 1/1000’inde rastlanır. Muhtemelen klinik olarak
tanının zor konulması ve ağrı nedeniyle rastgele
non-steroid anti-inflamatuarların kullanılması ile
perikarditlerinde tedavisinin yapılmasıdır. Genel-
likle 20-50 yaş arasında ve erkeklerde sıktır.

Etyoloji

Etyolojide farklı sebepler vardır (Tablo 42-1).
2/3’ünde al@a yatan sebep idiyopatik ve viral se-
beplerdir.

Klinik Belirti ve Bulgular

Semptomlar

Perikarditlerde en sık hastaneye başvurmasına
neden olan semptom retrosternal başlayıp boyna
ve omuza yayılan keskin göğüs ağrısıdır. Ağrı

oturmakla rahatlayan, sırt üstü yatmakla artan,
nefes alıp vermekle artıp azalan, daha çok batıcı
tarzda olan ağrıdır. Genellikle non-steroidlerin ilk
dozlarında bile hızla düzelir. Beraberinde ateş ve
miyalji vardır. Al@a yatan sebebe göre genel semp-
tomlara ek olarak farklı semptomlar olabilir. Ör-
neğin bakteriyel perikarditler daha septik
seyreder, maligniteler tamponada daha meyillidir
ve tüberküloz olanlarda gece terlemeleri olabilir. 

Fizik Muayene
Muayene bulgusu olarak frotman sık saptanır.
Frotmanın ventrikülün erken ve geç diyastolü (at-
riyal sistol) ve sistolü şeklinde biri, ikisi veya her
üç dönemde de aynı anda duyulabilir. Frotman
steteskopun diyafram kısmı ile yatar pozisyonda
sternum sol alt sınırında ve derin inspiryumda
daha iyi duyulur. 
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PERİKARD HASTALIKLARI

Prof. Dr. Hüseyin Oflaz

İdiyopatik Çoğunda viral etken olabilir.

Viral etkenler Coxsackie A ve B (en sık B tipi),
echovirus, adenovirus, HIV, hepatit B, 
kabakulak, infeksiyöz mononükleoz 

Bakteriyel Pnömokok, stafilokok, streptekok,
etkenler tüberküloz 

Fungal etkenler Histoplazmoz, candida 

Üremi

İlaçlar Hidralazin, procainamid, fenitoin,
izoniazid (INH), fenilbutazon,
doxorubicin, penisilin

İnflamatuar Amiloidoz, sarkoidoz, inflamatuar 
hastalıklar barsak hastalıkları

Otoimmün SLE, akut romatizmal ateş, romatoid
hastalıklar artrit,  skleroderma, PAN

Postmiyokardiyal- Miyokard infarktüsü sonrası Dressler
perikardiyal sendromu, torakotomi yapılanlarda
hasar sendromu postperikardiyotomi sendromu

Diğerleri Aort disseksiyonu, travma,
miksödem, radyoterapi

Tablo 42-1. Perikarditin Etyolojik Nedenleri

42
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Etkenlerin çoğunluğunun viral  olması nedeni
ile  hastalarda perikardit kliniğinden birkaç hafta
öncesinde başlayan viral üst solunum yolu infek-
siyonu hikayesi ve kliniği vardır. Perikarditlerin
çoğunluğu viral hastalık nedeni ile ortaya çıkan
semptomların kendiliğinden veya rastgele kulla-
nılan non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar nede-
niyle tam teşhis konulamadan düzelir.  

Bakteriyel etkenlere bağlı akut perikarditlerde
genellikle öncesinde pnömoni ve ampiyem var-
dır. Klinik olarak terlemesi, bakteriyel olanlarda
viral sebeplere göre daha kötü seyirlidir. Çok
yüksek ve ani yükselen ateş, gece terlemesi,
dispne, kalp tamponadı ve sepsis bakteriyel peri-
kardi@e virallere göre daha sıktır.  

Tüberküloz perikardit gelişmiş ülkelerde
özellikle immünodepresif durumlarda (HIV vb)
düşünülmelidir. Ayrıca geri kalmış ve gelişmekte
olan ülkelerde ise akciğer tüberkülozu hikayesi
olanlarda perikardit kliniği ortaya çıktığında ak-
lımıza tüberküloz perikardit gelmelidir.

Akut miyokard infarktüsü sonrası erken dö-
nemde 2 nedenle akut perikardit olur. Birincisi
yaygın transmural ST elevasyonlu ve genellikle re-
perfüzyon tedavisinin başarısız olduğu miyokard
infarktüsü vakalarında miyokard infarktüsü ilk
hafta içerisinde saptanır. Primer koroner  balon an-
jiyoplasti (PTCA) uygulamalarından sonra sıklığı
azalmıştır. Diğer perikardit ise Dressler sendromu-
dur. Bu sendrom miyokard infarktüsünün ilk haf-
tasından sonra ha@a birkaç ay sonra bile
gözlenebilir. Temelindeki sebep tam bilinmemekle
birlikte oto-immün bir hastalık olduğu düşünül-
mektedir (miyokard infarktüsüne bağlı hasar gören
miyositlere karşı vücudun verdiği antijen antikor
reaksiyonu). Kalp cerrahisi nedeniyle ortaya çıkan
post-perikardiyotomi sendromu da Dressler sen-
dromuna benzer mekanizmayla görülür. 

Neoplastik perikarditlerde akciğer, meme, len-
fomalar, lösemiler başta olmak üzere birçok tümör
metastazı saptanabilir. Genellikle ani hızlı başla-
yan ve hızla tamponada giden perikarditlerde ma-
lignite aklımıza gelmelidir.

Üremik perikarditlerde sebep tam açıklanma-
mış olup üremik toksinlerle ilişkisi tam gösterile-
memiştir. Üremik perikarditler masif olmakla
birlikte yavaş geliştiği için genellikle tamponada
yol açmaz. 

Oto-immün ve inflamatuar perikarditlere
örnek olarak lupus, romatoid artrit, vaskülit ve
diğer romatolojik hastalıklar gösterilebilir.

Laboratuar Bulguları

Biyoşimik Testler

Lökositoz ve eritrosit sedimentasyon hızında artış
saptanır. Akut viral perikarditlerin % 40 yakı-

nında beraberinde miyokarditde olur ve bu du-
ruma miyoperikardit denilir. Miyokard tutulumu
da olduğundan troponin yükselir ve perikardit
hastalarında yaygın ST segment elevasyonu da
olması nedeni ile sıklıkla akut ST elevasyonlu mi-
yokard infarktüsü ile karışır.

Elektrokardiyografi

Dört evresi vardır. Tipik EKG değişikliklerinin ol-
maması perikarditi ekarte e@irmez. En çok akut
ST elevasyonlu miyokard infarktüsü ile karışır.
Akut miyokard infarktüsü olanlarda resiprokal
değişiklikler (yani ST elevasyonu saptanan deri-
vasyonların karşıt derivasyonlarında ST segment
depresyonu) saptanır. 

Akut perikardi@e ise resiprokal değişiklik
saptanmaz. Ayrıca miyokard infarktüsü vakala-
rında ST segment elevasyonu ile beraber aynı
EKG’de bifazik T dalgaları veya T negatifliği sap-
tanabilir. Fakat akut perikarditlerde ST segment
elevasyonu olan dönemde diğer EKG bulguları
yoktur. Perikardite ait ST segment elevasyonunda
konkavlığı yukarı bakar.  Akut perikardi@e EKG
değişikliklerinde 4 evre mevcu@ur. Sırasıyla;  

Evre I: Yaygın T sivriliği ile beraber ST seg-
ment elevasyonu (aVR ve V1 hariç) ve aVR hariç
tüm derivasyonlarda PR segment depresyonu
saptanır. Bu dönem perikarditin ilk saatlerinde
başlayıp ilk birkaç gün sürer (Şekil 42-1).

Evre II: Perikarditin başlangıcından birkaç
gün sonra başlayıp ilk 1-2 haftasında kadar süre-
bilir. ST segment ve PR segment değişiklikleri
önce izo-elektrik ha@a döner sonra T dalgası po-
zitif yönde belirginleşir. 

Evre III: İlk haftalarda saptanır. T dalgası in-
versiyonu (negatifleşmesi) olur

Evre IV: 2-4. Haftalarda saptanır. T dalga de-
ğişiklikleri tekrar normale döner.

Fazla perikard efüzyonu olanlarda (yüzen
kalp) her bir QRS vurusu değişken (elektriki al-
ternans) ve QRS amplitüdleri azalmıştır.

Teleröntgenografi

Perikard boşluğunda 250 ml ve üzerinde sıvı biri-
kimi varsa kardiyotorasik indeks kalp lehine artmış
olarak saptanır. Ayrıca etyolojiye yönelik bulgular
saptanabilir. Radyolojik olarak tüberküloz olan-
larda kavern ya da akciğer tümörü saptanabilir. 

Ekokardiyografi

Ekokardiyografinin normal olması perikardit ol-
madığını göstermez. Perikard sıvısı olanlarda tam-
ponadın gelişip gelişmediği ve al@a yatan hastalığa
ait bulguların varlığı (miyokard infarktüsüne bağlı
duvar hareket bozukluğu, aort disseksiyonu, in-
fektif endokardit gibi) ayrıca araştırılır.



Şekil 42-1. Akut perikardit (Evre I)
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Ayırıcı tanıda ekokardiyografi çok faydalıdır.
Ekokardiyografide miyokard infarktüsü olan-
larda bölgesel duvar hareket bozukluğu vardır.
Perikardi@e ise miyokard tutulmamışsa duvar
hareket bozukluğu yoktur. Miyoperikardit olan-
larda ise duvar hareketleri normal veya yaygın
duvar hareket azalması vardır.

Diğer Tanı Yöntemleri: Toraks bilgisayarlı to-
mografi (BT) ve toraks manyetik rezonans (MR)
görüntüleme yöntemleri perikard sıvısının sap-
tanmasında, sıvının miktarını ve lokalizasyonu
saptamada, sıvı içerisinde fibrin varlığını sapta-
mada, perikard kalınlığını ölçmede, etyolojiyi ay-
dınlatmada (duvar hareket bozukluğu, aort
disseksiyonu, tümör, tüberküloz kaverni) ve pe-
rikarditin ayırıcı tanısında (pulmoner emboli,
aort disseksiyonu) önemlidir. BT ya da MR’ın
normal olması akut perikarditi ekarte e@irmez.

Ayırıcı Tanı

Özellikle göğüs ağrısı akut miyokard infarktüsü,
aort disseksiyonu, pulmoner emboli ve pnömoto-
raks ile karışır. Bazı miyoperikardit vakalarında
miyokard infarktüsü ile tam ayırım yapılmadığı
için ve miyokard infarktüsü sanılıp yanlışlıkla
trombolitik tedavi uygulanmıştır. Ayırım yapıla-
mayan vakalarda trombolitik, ilaçların komplikas-
yonlarını göz önüne aldığımızda trombolitik
tedavi yerine acil koroner anjiyografi yapılması ve
miyokard infarktüsü tanısı kesinleşirse primer
PTCA’e geçilmesi, daha doğru bir yaklaşım ola-
caktır. Akut miyokard infarktüsü ve perikardit ayı-
rımı yukarıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Aort
disseksiyonunda göğüs ağrısı genellikle daha şid-
detli ve sır@adır. Özellikle Marfan sendromu, bi-
küspid aort, kötü seyirli hipertansiyonu olanlarda
öncelikle aort disseksiyonu düşünülmelidir. Ayı-

rıcı tanı ekokardiyografi ve toraks BT veya MR ile
konulur. Pulmoner emboli yine göğüs ağrısı ve
nefes darlığı olması nedeniyle karışabilir. Pulmo-
ner emboli özellikle 4-7 gün öncesinde bir operas-
yon geçirenler (diz ve diz üstü, batın içi
operasyon), uzun süreli hareketsiz seyahatler (4 sa-
a@en fazla süren) yapanlarda aklımıza gelmelidir.
Embolide ağrı ile beraber nefes darlığı belirgindir,
ağrı oturmakla rahatlamaz. D-Dimer, perikardit ve
pulmoner embolinin her ikisinde de yükselebilir.
Ayırıcı tanı genellikle spiral toraks BT ile konulur.
Pnömotoraksta ise ağrı ile beraber genellikle belir-
gin nefes darlığı vardır. Ayırıcı tanı da PA akciğer
grafisi çoğu kez yeterlidir.

Tedavi

Çoğu vaka komplike olmadan ve herhangi bir te-
davi gerektirmeden kendi kendine iyileşir. Tedavi
gerektiren vakalar non-steroid anti-inflamatuar
ilaçlar ile başarılı bir şekilde tedavi olurlar. Bazı
dirençli vakalarda kolsişin gerekebilir.

Non-steroid anti-inflamatuar olarak ilk tercih
ilaç ibuprofen olmalıdır. İbuprofen 600 ya da 800
mg oral, günde 3 kez ve 2 hafta boyunca verilir.
Naproxen de benzer amaçla verilebilir. Non-ste-
roidlere dirençli vakalarda kolsişin alınabilir. Kol-
sişin ilk gün 1 mg ya da 2 mg, sonraki günlerde
0.5-1 mg/gün 3 ay süreyle kullanılır. 

Non-steroidler ve kolsişin tedavisine cevap
vermeyen rekürren ve semptomları devam eden
perikarditlerde  prednisone kullanabilir. Predni-
sone 1-1.5 mg/kg/gün dozunda en az bir hafta kul-
lanılır ve sonra azaltılarak kesilir.

Miyokard infarktüsü sonrasında gelişen peri-
kardit tedavisinde steroid kullanılmaz. Bu hasta-
larda aspirin 650 mg her 4 saa@e bir verilir.
Dressler sendromunda non-steroidler veya aspi-
rin verilir. Sık nüks olursa steroid kullanabilir.
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Pürülen bakteryal perikardi@e drenaj yapıl-
malıdır. Ayrıca, stafilokok ve streptokok etkenle-
rine karşı ampirik antibiyotik tedavisi hemen
başlanılmalıdır.

Tüberküloz perikardi@e (en az) 3’lü anti-tü-
berküloz başlanır ve en az 9 ay devam edilir.

Üremik hastalarda yoğun perikard sıvısı
varsa diyalizin süre ve sıklığını ar@ırmak genel-
likle yeterlidir

Perikardiyosentez: Perikardiyosentez en sık has-
tada perikard sıvısının kalbin diyastolde gevşe-
mesini önlemesi durumunda (kalp tamponadı)
yapılır. Bunun dışında pürülan perikardi@e
uygun vakalarda absenin drene edilmesi ama-
cıyla yapılmalıdır. Ayrıca tanı konulamayan pü-
rülan perikarditlerde yine perikardiyosentez
yapılır. Perikardiyosentez subksifoid bölgeden
yapılır. Mümkünse ekokardiyografi veya skopi
altında yapılması daha uygundur. Hastada kalp
tamponadı gelişmiş ise direkt hasta başında peri-
kardiyosentez acil olarak yapılmalıdır.

Cerrahi Tedavi: Tekrarlayan neoplastik perikardi-
yal efüzyonlarda subksifoid perikardiyostomi veya
intraperikardiyal boşluğa direkt tetrasiklin injekte
edilerek skleroterapi yapılabilir. Bu tedbirlerin ye-
terli olmadığı ciddi ve tekrarlayan perikardiyal
efüzyonlarda perikardiyektomi uygulanabilir.

KKoonnssttrriikkttiiff  PPeerriikkaarrddiitt

Tüm akut perikardite neden olan sebepler kons-
triktif perikardite yol açabilir. Özellikle tüberküloz
perikardit geçirenlerde konstriktif perikardit sık ge-
lişir. Kronik inflamasyon nedeniyle perikardda fib-
röz kalınlaşma gelişir, sonrasında perikard
esnekliğini kaybeder ve perikard içindeki basınç
yükselir ve kalbin diyastolik doluşu azalır. Kalbin
4 odacığında diyastol sonu basıncı eşitlenir. 

Klinik Belirti ve Bulgular

Konstriktif perikardi@e hem sağ, hem sol kalp ye-
tersizliği gelişir. Sağ kalp yetersizliği bulguları
daha baskındır. Diyastol sonu basıncının artması
nedeniyle kalbe venöz dönüş zor olur ve venöz ba-
sınç artar. Bu nedenle asit, ödem ve hepatomegali
daha sık olur. Ha@a asit ödemden daha önce or-
taya çıkabilir (asit prekoks). İlk semptomlar genel-
likle halsizlik, yorgunluk ve egzersiz toleransında
azalma şeklinde tezahür eder. Fakat bu semptom-
lar birçok hastalıkta olduğu için kolaylıkla başka
sebeplere bağlanabilir. İlerlemiş ve uzamış kons-
triktif perikarditlerde asit, ödem ve hepatomegali
ortaya çıktıktan sonra, iştahsızlık, halsizlik, yor-
gunluk, efor dispnesi gibi semptomlar daha belir-
gin hale gelir. Hastalardaki tüm semptom ve
muayene bulguları dikkate alındığında birçok has-

tada öncelikle non-kardiyak siroz sebepleri araştı-
rılır. Fakat genellikle bir sebep bulunamaz ve kar-
diyak siroz sebepleri araştırılmaya başlanıldığında
konstriktif perikardit teşhisi konulur.

Fizik Muayene

Ödem, asit, hepatomegali ve jügüler venöz dol-
gunluk vardır. Normal bireylerde inspiryumda
kalbe venöz dönüş artar ve jügüler venöz dolgun-
luk azalır. Fakat konstriktif perikardi@e inspir-
yumda normalin tersine venöz dolgunluk artar
(Kusmaul’s sign). Ayrıca jügüler venlerde belirgin y
inişi saptanır. Oskültasyonda kalp sesleri hafifle-
miştir (özellikle S1 daha belirgin hafifler). Erken di-
yastolik ses olan “perikardiyal knock” duyulabilir.
Perikardiyal knock erken diyastolik sesler olan mit-
ral açılma sesi (“opening snap”), S3, miksomanın
tümor plop sesi ile karışabilir. Açılma sesinin de-
vamında middiyastolik rulman duyulması, tümor
plop sesinin pozisyonla değişmesi, S3 ise perikar-
diyal knock’dan daha geç ve steteskopun çan kısmı
ile işitilmesi nedeniyle perikardiyal knock’dan ay-
rılır. Perikardiyal knock yüksek frekanslı ve stetes-
kopun diyafram kısmı ile daha iyi duyulur. 

Laboratuar Bulguları

Altın standart bir tanı yöntemi yoktur. Özellikle
restriktif kardiyomiyopati ile sık olarak karışır. 

Elektrokardiyografi

Düşük voltaj vardır. T dalga boylarında artış ola-
bilir. Özellikle sol atriyum büyümesine bağlı at-
riyal fibrilasyon sıktır. 

Teleröntgenografi

Perikardiyal kalsifikasyonu göstermede PA ve la-
teral grafi önemlidir. Fakat hastaların % 50’sinde
kalsifikasyon saptanır (Şekil 42-2). Kalsifikasyon
saptanmaması konstriktif perikardit olmadığını
göstermez. 

Ekokardiyografi

Tanıda çok önemlidir. Özellikle dinamik septal
hareket ve Doppler değişikliklerini (konstriktif
fizyoloji) göstermede değerli bir tanı aracıdır. Sık
görülen bir bulgu interventriküler septumda sep-
tal sıçrama (“bounce”) hareketidir. İnferior vena
kava dilatedir, fakat solunumsal değişikliklerle
kollaps olmaz. Doppler incelemede inspiryumda
mitral E dalgasının hızı % 30 oranında azalır,
diğer taraftan inspiryumda triküspit E dalgasının
hızı % 45 oranında, A dalgasının hızı % 40 ora-
nında artar. Ekspiryumda ise tüm bu değişiklik-
lerin tersi olur (örneğin mitral E dalga hızı artar).
Tüm solunumsal dinamik E ve A dalga hızı deği-



Şekil 42-2. Konstriktif perikardit. Sağdaki (B) lateral grafide kalbi çevreleyen oklarla işaretli perikard kalsifikasyonu dikkati
çekmektedir.
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şiklikleri konstriktif perikardi@e gözlenirken res-
triktif kardiyomiyopatide minimal düzeyde sap-
tanabilir ya da hiç saptanmaz. Hepatik ven
Doppler incelemesinde inspiryumda sistolik ve
diyastolik dalga hızlarında artış olur iken ekspir-
yumda normal bireylerin tam tersine her iki dalga
hızında da belirgin azalma saptanır. 

Toraks BT ve MR

Özellikle perikard kalınlığını saptamada çok
önemlidir; 2 mm ve üzeri kalınlık perikardın ka-
lınlaştığını gösterir. Normal perikard kalınlığı
konstriktif perikarditin mutlaka olmadığı anla-
mına gelmez. Eğer hastada klinik olarak ödem,
asit, hepatomegali varsa, ekokardiyografi ve kar-
diyak kateterizasyon bulguları konstriktif peri-
kardit tanısını doğruluyorsa, MR ya da BT’nin
normal gelmesi konsitriktif perikardit tanısını
ekarte e@irmez. Bu hastalar perikardiyektomi ope-
rasyonundan çok fayda görürler.  Tam tersine kli-
nik ve hemodinamik bulgular konstriktif
perikardit tanısını desteklemiyorsa, hastada MR
ya da BT’de perikard kalınlığı hafif artmış olsa bile
konstriktif perikardit tanısını koyamayız. Fakat
perikard kalınlığı 6 mm ve üzerinde ise konstrik-
tif perikardit olma ihtimali yüksektir.

Kardiyak Kateterizasyon

Hem konstriktif perikardit tanısının doğrulan-
ması, hem de restriktif kardiyomiyopatiden ayır-
mada hemodinamik inceleme çok önemlidir.
Konstriktif perikardi@e 4 kalp boşluğunun diyas-
tol sonu basınçları artmış ve eşitlenmiştir, ancak
ventriküller arasında 5 mm Hg’dan daha az fark
olabilir. Ventrikül basınç kaydında “dip-plato”
yani “karekök belirtisi” saptanır. Sağ ventrikül sis-
tolik basıncı ve pulmoner arter  sistolik basıncı 55
mm Hg’nın altındadır. Sağ ventrikül diyastol

sonu basıncı sağ ventrikül sistolik basıncının
1/3’nden daha fazladır. Restriktif kardiyomiyo-
patide sağ ventrikül sistolik basıncı ve pulmoner
arter sistolik basıncı 55 mm Hg’den fazladır.
Konstrüktif perikardi@e sağ atriyal hemodinamik
incelemede belirgin a dalgası, keskin ve belirgin y
inişi vardır. Perikard kalsifik ve diffüz konstrük-
siyon varsa küçük bir x inişi vardır. Perikardda
kalsifikasyon  yoksa x inişi de belirgin olabilir (W
paterni). Ayrıca inspiryumda sağ atriyum içi ba-
sıncında artış saptanır (Kusmaul’s sign). 

Tedavi

Perikardda kalsifikasyon ve kalınlaşması olan ve
kliniği olanlarda kesin tedavi metodu cerrahi ola-
rak perikardiyektomidir. Perikardda kalsifikasyon
ve kalınlaşması olmayan, fakat ekokardiyografi ve
hemodinamik incelemede konstrüktif fizyoloji
saptananlarda, refrakter asit ve ödem varsa yine
perikardiyektomi önerilmektedir. Ayrıca kalp ye-
tersizliği için diüretik verilebilir.

PPeerriikkaarrddiiyyaall  EEffüüzzyyoonn

Perikard boşluğunda sıvı artışı ile seyreden peri-
kard hastalığıdır. Tüm akut ve kronik perikardit
sebepleri perikard efüzyon artışına yol açabilir.
Kronik veya akut olabilir. Hastalar asemptoma-
tik veya kalp tamponadı bulguları ile doktora
başvurabilir. Semptomların varlığı sıvının bi-
rikme hızı, miktarı ve sıvının içeriği ile ilişkilidir,
ancak  daha çok birikme hızı ile ilişkilidir. Tanı
için genellikle ekokardiyografi yeterlidir.

Klinik Belirti ve Bulgular

Semptomlar

Yavaş artış gösteren örneğin üremik perikardit pe-
rikard efüzyonlarında sıvının miktarı 2-3 litreyi bu-

Şekil 42-1. Akut perikardit (Evre I)
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lana kadar asemptomatik seyredebilir. Fakat hızla
oluştuğunda az miktardaki (100 cc) sıvı artışları bile
tamponad tablosuna yol açabilir. Örneğin koroner
arter rüptürüne ve travmaya bağlı perikard sıvı ar-
tışı süratle tamponada neden olabilir.

Akut perikardit benzeri göğüste ağrı ve baskı
hissi olabilir. Sıvının miktarı ve komşuluğundaki
organa yaptığı basıya bağlı farklı semptomlar ola-
bilir. Örneğin, özofagusa bası yapıyorsa disfaji,
akciğere bası ve atelektazi nedeniyle nefes darlığı,
frenik sinir basısına bağlı hıçkırık, abdominal or-
ganlara basıya bağlı bulantı ve iştahsızlık gibi
semptomlar olabilir. 

Fizik Muayene

Sıvı miktarı fazla ise kalp sesleri hafifler, Ewart’s
belirtisi (sol skapulanın aşağısında perküsyonda
akciğer sonoritesinde azalma, bronşiyal solunum
sesleri, egofoni) ve akciğer belli bölgelerinde ba-
sıya bağlı atelektazi bulguları saptanabilir. Sinus
taşikardisi ve tamponada gidiş varsa hipotansiyon
saptanır. Kalp tamponadı gelişenlerde pulsus pa-
radoksus saptanır. Adı pulsus olmasına rağmen
pulsus paradoksus bir nabız değil tansiyon aleti ile
teşhis konulan fizik muayene bulgusudur. Burada
ekspiryum ve inspiryum arasındaki basınç farkı
normalde 10 mm Hg’den daha az iken kalp tam-
ponadında inspiryumda sistolik basıncın daha
fazla düşmesi nedeniyle ekspiryum ve inspiryum
arasındaki basınç farkının 10 mm Hg’dan daha
fazla olmasına pulsus paradoksus denilir. Kalp
tamponadının diğer muayene bulguları juguler
venöz “x dalgası” iniş hızında artma ve Beck’s
triadı (jügüler venöz dolgunluğunda artış, kalp
seslerinde azalma ve hipotansiyon) saptanır. 

Laboratuvar Bulguları

Elektrokardiyografi

Özellikle sıvı belirgin ise QRS amplitüdlerinde
azalma (düşük voltaj) saptanır. Aşırı sıvı olan-

larda yüzen  kalbe (“swimming heart”) bağlı QRS
voltajlarının vurudan vuruya değiştiği elektriki
alternans saptanabilir. 

Teleröntgenografi

Perikard sıvısı 250 ml’den daha fazla ise kardiyo-
megali saptanır. Ayrıca pulmoner vaskülaritede
azalma saptanır (Şekil 42-3).

Ekokardiyografi

Ekokardiyografi perikard efüzyonunun teşhi-
sinde, sıvının lokalizasyonu, miktarı, kalp tam-
ponadı bulgularının olup olmadığını ve tedavi ile
sıvıda gerilemenin olup olmadığını göstermede
çok önemlidir (Şekil 42-4).

Toraks BT ve MR

Perikard sıvısında artış olup olmadığını, sıvının
lokalizasyonunu ve perikard kalınlığını  göster-
mede önemlidir. Fakat rutin yapılması gerekmez. 

Perikardiyosentez

Perikard sıvı miktarı fazla (yaklaşık 1 cm genişli-
ğinde sıvı) ise ekokardiografi veya skopi altında
teşhis amaçlı perikardiyosentez yapılır. Kalp tam-
ponadı varsa direkt tedavi amaçlı acil perikardiyo-
sentez yapılır.

KKaallpp  TTaammppoonnaaddıı

Perikard boşluğuna travma, miyokard ve koroner
rüptüre bağlı ani yaklaşık 100 cc veya malignite
metastazlarında olduğu gibi kısa sürede ve
yoğun perikard sıvısı birikebilir. Üremik hasta-
larda ise yavaş yavaş aylar sonra aşırı miktarda
sıvı birikebilir. Tüm bu sebeplere bağlı biriken
sıvı nedeniyle intraperikardiyal basınç artar ve
kalbin diyastolik doluşu engellenir ve hastada
kardiyojenik şok gelişebilir. Acil perikardiyosen-
tez yapılmalıdır.  

Şekil 42-3. Teleröntgenografi: Perikardiyal efüzyona bağlı
olarak kalp gölgesi belirgin genişletilmiştir.

Şekil 42-4. Ekokardiyografi: Perikardiyal effüzyon (okla işa-
retli).

Sol
ventrikül Perikardiyal

effüzyon
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Klinik Belirti ve Bulgular

Semptomlar

Kalp tamponadı bir kardiyojenik şok sebebidir.
Hastada şok bulguları mevcu@ur. Hasta soğuk,
soluk, terli, ajitedir. Ayrıca, taşipne, taşikardi, baş
dönmesi, stupor ve idrar çıkışında azalma vardır.
Senkop veya presenkop olabilir. Beck triadı (kalp
seslerinin derinden gelmesi, hipotansiyon ve jü-
güler venöz dolgunlukta artış) saptanabilir.  

Fizik Muayene

Santral venöz basınçta artış vardır. Jügüler venöz
dalgalarında belirgin x inişi, azalmış veya kay-
bolmuş y inişi saptanır. Artmış pulmoner venöz
basınç nedeniyle taşipne olabilir. Düşük debi ne-
deniyle kardiyak debiyi kompanse edebilmek için
taşikardi belirgindir. Pulsus paradoksus ve hipo-
tansiyon saptanır.

Laboratuvar Bulguları

Ekokardiyografi

En güvenilir ve pratik olan tanı aracı transtorasik
ekokardiyografidir. Ekokardiyografide perikar-
diyal efüzyon, geç diyastolde başlayıp ventrikül
sistoli döneminde de devam eden sağ atriyum
kollapsı görülür. Bu durum kalbin diyastolik do-

luşunda bozulmaya yola açar (Şekil 42-5). Ayrıca
sağ ventrikülün erken diyastolik kollapsına bağlı
sağ ventrikül diyastolik doluşu bozulur ve düşük
debi saptanır. İnspiryumda sağ ventrikül  çapı ar-
tarken sol ventrikül çapı azalır.

Tedavi

Öncelikle kardiyak tamponad teşhisi doğru ko-
nulmalıdır. Ekokardiyografide perikard sıvısı ve
diyastolik kollaps görülmesi yüzde yüz tampo-
nad anlamına gelmez. Gerçek tamponadda eko-
kardiyografi bulgularına ek olarak klinik ve fizik
muayene bulguları da eşlik etmelidir. Özellikle
hipotansiyon, taşikardi ve artmış jügüler venöz
dolgunluk çok önemlidir. 

Acil olarak yapılacak olan iğne ile subksfoid
yaklaşımla perikardiyosentezdir. Çok gerekme-
dikçe cerrahi yöntemle sıvı drenajı önerilmez. 

Perikardiyosentez basit bir invazif girişim de-
ğildir. Girişim sırasında komplikasyon riski %
5’lere kadar çıkabilir. En sık olan komplikasyon-
lar miyokardın iğne ile yırtılması, koroner rüptür
veya akciğer laserasyonu gelişebilir. Hastanın be-
lirgin hipotansiyonu yok ve sıvının miktarı 1
cm’den daha az ise (özellikle ekokardiyografide
subkostal pencerede sağ ventrikül ön yüzünde)
perikardiyosentez ertelenmelidir. 
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Şekil 42-5. Ekokardiyografi: Kalp tamponadı.

Kısaltmalar: RV: Sağ ventrikül, LA: Sol atriyum, LV: Sol
ventrikül, PE: Perikard efüzyonu
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TTaannıımmllaammaa

Miyokardit genel anlamda kalp kasının iltihabi
infiltrasyonu (çoğunlukla lenfositler ve makrofaj-
lar) ve etraf miyokard dokusunda nekroz/deje-
nerasyon olarak tarif edilebilir. Bu iltihabi hadise
eksternal antijenlere (viruslar, bakteriler, parazit-
ler veya bu mikro organizmaların toksinleri), ilaç-
lara, toksinlere veya internal antijenlere karşı
gelişen otoimmün reaksiyona bağlı olarak ortaya
çıkar. Miyokardit hangi etkene bağlı olursa olsun,
kardiyak hasara/yaralanmaya karşı oluşan oto-
immün yanıtın yol açtığı kardiyak inflamasyon
söz konusudur.

Miyokarditlerin en sık sebebi viral (Coxsackie
B ve adenovirusler) ajanlardır. Viral miyokardit-
lerin idiyopatik veya lenfositik olarak da adlan-
dırıldığı olmuştur. Rastgele yapılan otopsi
serilerinde miyokardit sıklığı % 5’lere varan oran-
larda olacak şekilde yüksektir. İdiyopatik dilate
kardiyomiyopatili hastaların otopsilerinde ise mi-
yokardit sıklığı % 40’lara varan oranlardadır.
Bütün bu oranlar ciddi kalp yetersizliği ve ölüm
ile sonuçlanan vakaların çoğunda klinik olarak
miyokardit şüphesinin akla gelmediğini, doğru
tanının konulabilmesi için klinik şüphenin ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir.  

PPaattoolloojjii

Klasik Dallas kriterleri  miyokarditin patolojik ta-
nısı için alınan kalp kası biyopsisinde aynı mik-
roskop alanında inflamatuvar hücre infitrasyonu
ile birlikte miyokard nekrozunun ve dejenerasyo-
nun bir arada bulunmasını gerektirir (Şekil 43-1).

Patolojik olarak yamalı veya diffüz inflamatuar
hücre infiltrasyonu ile karakterize olup bu infilt-
rasyon miyokardda sınırlı kalmayıp komşu endo-
kard, perikard veya valvüler yapılara da yayılabilir. 

Miyokardiyal hasarın sebepleri (1) Miyozitin
infeksiyöz ajan ile direkt olarak hasarı, (2) Mikro-
organizmanın toksinleri ile kalp kasına zarar ver-
mesi, (3) Söz konusu infeksiyöz ajana karşı
gelişen immün reaksiyon veya oto-immünite so-
nucu gelişen miyokardiyal hasar olabilir. Virüsün
kandan temizlenmesine rağmen miyokardiyal
hasarın süregitmesi oto-immünite hipotezini des-
teklemektedir.

EEttyyoolloojjii

Sıklıkla sebep bir viral infeksiyöz ajan olsa da
(Coxsackie B, parvovirus B19, herpes simplex, in-
fluenza A, sitomegalovirus), bazı bakteriler (dif-
teri), riketsiyalar, spiroketler, protozoonlar, ilaçlar,
toksinler, kollajen doku hastalıkları da miyokar-
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Şekil 43-1. Yaygın miyokard nekrozu ile seyreden lenfositik miyokardit (a) ve otopside sol ventrikülde yaygın nekrotik alan-
lar (b).

a b
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dite sebep olabilir. Sözü edilen virüsler ile erişkin
popülasyonun % 70’i karşılaşmış durumda ol-
makla birlikte kalp yetersizliği geliştirme sıklığı
çok azdır. Bu durum hastaya ait bazı predispozan
faktörlerin (genetik yatkınlık, aile hikayesi,  yaş)
söz konusu olabileceğini düşündürmektedir.
Kısmi olarak immün yetersizlik durumlarında da
(AIDS, gebelik) miyokardit gelişimine yatkınlık
söz konusudur. Miyokardite sebep olabilecek et-
yolojik ajanlar Tablo 43-1’de görülmektedir.

KKlliinniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuullgguullaarr

Hastalığın ilk belirtileri al=a yatan nedene göre
değişebilir. Bununla birlikte, akut miyokardit,
çoğu kez hastalık öncesinde tamamen sağlıklı,
nispeten genç ve çoğunlukla erkek hastalarda or-
taya çıkar. Hastaların çoğunda ağır konjestif kalp
yetersizliği bulguları çıkmadan önce gribe benzer
bir prodromal dönem söz konusudur. Çoğu mi-
yokardit vakası subklinik olarak seyreder. Semp-
tomatik hastalarda eğer dispnesi, paroksismal
noktürnal dispne veya ortopne gibi şikayetler söz
konusudur. Hastaların küçük bir bölümü de ven-
triküler veya atriyal aritmilere bağlı çarpıntı, at-
riyoventriküler (AV) tam blok ile ilintili senkop
veya tromboembolizm bulguları ile başvurabilir.
Eğer perikard olaya iştirak etmiş ise göğüste sı-
kıntı hissi ve ağrı da semptomlara eklenir. Ani
kardiyak ölüm görülebilir.  

Klinik presentasyonun şekli immün sistemin
matürasyonu ile ilişkilidir. Gençlerde söz konusu

antijene verilen immün yanıt abartılı olmak eğili-
minde olup klinik tablo hızlı seyredebilir. Yaşlı-
larda ise immün yanıt daha tedrici olup gelişen
kronik inflamasyona tolerans daha fazladır. Miyo-
kardit aşağıdaki klinik tablolar ile ortaya çıkabilir:
Akut miyokardit, fülminan miyokardit ve kronik
aktif miyokardit.

Akut Miyokardit

Hastalar çoğunlukla yorgunluk, dispne, çarpıntı
veya göğüs ağrısı gibi non-spesifik semptomlar ile
başvururlar. Özellikle göğüs ağrısının ön planda
olduğu genç erişkinlerde EKG’de ST segment ele-
vasyonu, troponin yüksekliği ve ha=a ekokardiyo-
grafide segmenter duvar hareket kusuru
görülebilir ki bu durum akut koroner sendromdan
ayırımı zorlaştırabilir. Viral prodromal belirtiler
olan ateş, kas ağrısı gibi semptomların varlığı mi-
yokardit lehine olsa da yeterli değildir. Çoğu mi-
yokardit vakası de-novo başlangıçlı akut kalp
yetersizliği semptomları ile başvurur. Özellikle orta
yaşta bir hastanın akut kalp yetersizliği ile başvur-
duğu böyle bir durumda kalp yetersizliği için olası
bir sebep bulunamaması durumunda  hasta viral
miyokardit veya idiyopatik dilate kardiyomiyopati
olarak kabul edilebilir. Bu iki klinik durumu birbi-
rinden ayırmak için yapılacak tek şey hastaların
kalp yetersizliğine yönelik destekleyici tedavisi ve
izlemdir. Akut miyokardit olgularının 1/3 kısmının
tamamen toparlaması ile ayırıcı tanı yapılabilir. 
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Viral (En sık) Adenovirus Coxscakie virüs
Sitomegalovirus Parvo virus B19
Hepatit C virüsü Influenza
HIV Herpes simplex
Ebstein-Barr

Bakteriyel Mikobakteriler Clamidia pneumonie
Brusella Clastridium diffisile
Mikoplazma pneumonie

Fungal Aspergillus Candida
Cryptococcus Histoplasma

Spiroket Borrelia (Lyme hastalığı) Leptospira (Weil’s hastalığı)

Parazitler Şiştosomiazis Ekinokokus

Hipersensitivite miyokarditleri Metil dopa Sulfonamidler
Sefalosporinler Sefalosporinler
Trisiklik antidepresanlar

Kimyasal maddeler Kurşun Kobalt
Fosfor

İlaçlar Antrasiklinler 5 Flouro-urasil
Siklosporin

Oto-immün aktivasyon Kızamıkçık aşısı Dev hücreli miyokardit
Churg- Strauss sendromu Sjögren sendromu
Sistemik Lupus Eritematozus Sarkoidoz

Tablo 43-1. Miyokardit Etyolojisi



Fülminan Miyokardit

Hastaların bir kısmında -nadir de olsa- klinik
tablo hızla ortaya çıkan ve ilerleyen kalp yeter-
sizliği ile ortaya çıkar ve kardiyojenik şok tablosu
geliştirebilir. Bu durumdaki hastaların çoğunda
düşük kardiyak debi bulguları ve vazopressör ih-
tiyacı vardır. Bazen mekanik ventrikül destek ci-
hazlarına gerek olabilir. Ekokardiyografide sol
ventrikülde minimal dilatasyon ve ciddi sol ven-
trikül sistolik disfonksiyonu bulguları vardır. Ag-
resif medikal tedavi ve gerekirse mekanik destek
ile bu fırtınalı dönemin atlatılması için gereken
önlemlerin alınması durumunda hastaların
büyük kısmı normal hayatlarına dönebilir.   

Kronik Aktif Miyokardit

Bu grup, sinsi başlangıçlı ve giderek ilerleyen
semptomlar ile karakterizedir. Genellikle daha ileri
yaşlarda ortaya çıkar. Semptomların başlangıcı çok
ani olmadığı gibi bir viral prodromal dönemle de
ilişkilendirilmeyebilir. Hastalar çoğu dispne ve yor-
gunluk gibi orta derecede sol ventrikül yetersizliği
bulguları ile başvururlar. Hastaların bir kısmında
ilerleyen fibroza bağlı diyastolik disfonksiyon ileri
dönemde restriktif kardiyomiyopatiye benzer bir
klinik tabloya dönüşebilir.

LLaabboorraattuuaarr  BBuullgguullaarrıı

Bioşimik Parametreler

Miyozit hasarı göstergesi olarak CK-MB ve özel-
likle troponin T veya I enzimleri yükselir. Hasta-
ların % 60-70’inde sedimentasyon yüksektir ve
hafif bir lökositoz olabilir. Virüse karşı antikorla-
rın gösterilmesinin sensitivite ve spesifisitesi
azdır. Tanısal faydası çok kısıtlıdır.

Elektrokardiyogram

Özellikle semptomların ilk 2 haftasında non-spe-
sifik bulgular yönünden zengindir. Sinüs taşikar-
disi, non-spesifik ST-T dalga değişiklikleri, AV

blok, sol dal bloku, supraventikuler veya ventri-
kuler aritmiler görülebilir.

Ekokardiyografi

Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu, bölgesel veya
global duvar hareket bozukluğu görülebilir. Sol
ventrikül kavite genişliği hafif artmıştır. Mitral
yetersizliği, triküspid yetersizliği ve apikal mural
trombus de (% 20) saptanabilir.

Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme

Gadolinyum’lu MR görüntülemede fokal kont-
rast tutulumu belirlenebilir. Söz konusu metodun
duyarlılığı (% 86) ve özgünlüğü (% 95) oldukça
yüksektir (Şekil 43-2). Kronik miyokardi=e sensi-
tivite düşebilir. MR görüntüleme ayrıca biyopsi
yapılacak bölgelerin tespitinde de yararlıdır. 

Endomiyokardiyal Biyopsi

Miyokard biyopsisi tanıda altın standar=ır. Dallas
kriterlerine göre inflamatuar hücre infiltrasyonu
ile birlikte komşu miyokardda nekrozun gösteril-
mesi tanı koydurucudur. Fakat, infiltrasyonun
yama tarzı oluşu alınan biyopsi materyalinde ilgili
bölgenin kaçırılmasına sebep olabilir. Dolayısıyla
üç ya da üzeri farklı bölgeden ve MR kılavuzlu-
ğunda örnekleme yapılması tanı şansını ar=ırır.
Örnekleme çoğunlukla interventriküler septumun
sağ tarafından yapılır, fakat infiltrasyon çoğun-
lukla sol ventrikülün lateral duvarındadır. Bu da
biyopsinin duyarlılığı azaltan en önemli sebeptir.
Dolayısıyla, biyopsi tedaviye yanıt vermeyen ve
hızla ilerleyen dirençli olgularda, immünosupresif
tedaviden fayda görebilecek eozinofilik miyokar-
dit veya dev hücreli miyokardit şüphesi varlığında
ön planda düşünülmelidir. 

TTaannıı

Genel olarak aşağıda belirtilen 4 kriterin 3’ünün
pozitif olması akut miyokardit lehinedir: 1. Yeni
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Şekil 43-2. MR’da anterolateral duvarda  subepikardiyal kontrast tutulumu gösteren miyokardit olgusu.



başlayan kalp yetersizliği semptomları, 2. Koro-
ner iskemi olmaksızın miyokardda yapısal
ve/fonksiyonel hasar tespiti (Ekokardiyografi:
bölgesel duvar hareket bozukluğu,sol ventrikül
sistolik fonksiyonlarında azalma, dilatasyon, La-
boratuar: Troponin yüksekliği, pozitif antimiyo-
zin sintigrafisi), 3. MR görüntülemede fokal
gadolinium tutulması, 4. Miyokard biyopsisinde
inflamatuar hücrelerin varlığı veya pozitif viral
genom.                       

TTeeddaavvii

Öncelikle akut miyokardit vakalarının en az
1/3’ünün sadece destekleyici tedavi ile tamamen
düzeleceği göz önünde bulundurulmalıdır. Akut
miyokardite bağlı kalp yetersizliği semptomları ile
başvuran hastada kalp yetersizliğine yönelik te-
davi (yatak istirahati, fiziksel aktivitenin kısıtlan-
ması, sodyum kısıtlaması, diüretikler, ACE
inhibitörleri ve betablokerler) uygulanmalı, varsa
hipoksi veya aneminin düzeltilmesi gereklidir. Bu
hastaların sadece küçük bir bölümünde vazopres-
sörler (İV nitrogliserin),  medikal tedaviye dirençli
hızla kötüleşen kalp yetersizliği vakalarında -mi-
yokardın toparlanmasına dek geçecek sürenin sağ-
lanmasına köprü görevi görebilecek- dolaşımı
destekleyen ventriküler destek cihazları veya intra-
aortik balon pompası uygulamaları gerekli olabilir.

Ventriküler veya supraventriküler taşiaritmi-
leri olan hastalara uygun anti-aritmik ajanlar, sis-
temik embolisi olan veya ekokardiyografide
ventrikülde trombüs saptanan hastalara antikoa-
gülanlar ve semptoma yol açan ileri derecede
bloğu bulunanlara pacemaker takılması gereklidir. 

Yoğun medikal tedavi ve mekanik desteğe
rağmen uygun yanıt alınamayan hastalarda im-
münosupresif tedavi denenebilir. İmmünosupre-
sif tedavinin faydası genel miyokardit
popülasyonunda kanıtlanamamış olsa da, dev

hücreli miyokardi=e, oto-immün veya hipersen-
sitivite reaksiyonu sonrası gelişmiş miyokardit-
lerde (eosonofilik miyokardit) yüksek doz
kortikosteroid tedavisinden olumlu sonuç alına-
bilir. 

Diğer yandan tüm medikal ve destekleyici
cihaz tedavilerine rağmen klinik durumu hızla
kötüleşen hastalarda “kalp nakli” son seçenek
olarak düşünülebilir, ancak immün sistemi kuv-
vetle uyarılmış bu hasta grubunda rejeksiyon ih-
timalinin olağandan yüksek olduğu akıldan
çıkarılmamalıdır.

PPrrooggnnoozz

Erken tanı, uygun destek tedavisi ve takip ile has-
taların büyük bir kısmında miyokardit klinik gidi-
şatını aylar içerisinde sınırlar. Genel kural olarak
viral miyokarditli hastaların 1/3’ü tamamen iyile-
şir, 1/3’ünde bir miktar kardiyak disfonksiyon ka-
lıcı hale geçer; dilate kardiyomiyopati tablosu
zaman içerisinde klinik yansımalarıyla oturur ve
1/3’ü tıbbi tedaviye rağmen hızla kötüleşerek
transplantasyon adayı haline gelir. 
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Kalp kapaklarını, koroner damarları ya da peri-
kardı tutan spesifik bir hastalık olmadan, genetik
defektler, miyosit hasarı veya miyokard dokula-
rının infiltrasyonu sonucunda ortaya çıkan ve
kalp kasını primer olarak ilgilendiren hastalıklar
“kardiyomiyopatiler” olarak adlandırılır. Ancak ba-
zı spesifik kalp hastalıklarının seyrinde son dö-
nemde “dilate kardiyomiyopati” tablosu ortaya
çıkmaktadır; bunlar da “iskemik kardiyomiyopati”,
“valvüler kardiyomiyopati” gibi isimler almaktadır.
Kardiyomiyopatiler geleneksel olarak yapısal ve
fonksiyonel özelliklerine göre sınıflandırılırlar.
World Health Organization/International Society of
and Federation of Cardiology tarafından yapılan kar-
diyomiyopati sınıflaması Tablo 44-1’de görül-
mektedir.

Kardiyomiyopatilerin değişik fonksiyonel
özelliklerine göre yapılan sınıflandırma ve söz ko-
nusu kardiyomiyopati tiplerinin ana klinik ve la-
boratuar özellikleri Tablo 44-2’de özetlenmiştir.

DDİİ  LLAA  TTEE  KKAARR  DDİİ  YYOO  MMİİ  YYOO  PPAA  TTİİ

TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Di la te kar di yo mi yo pa ti, kalp boş luk la rın da ge niş -
le me ile bir lik te sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu

ka rak te ri ze ve he men her za man di yas to lik dis-
 fonk si yo nu nu da bir lik te olan bir kalp has ta lı ğı dır.
Has ta da kalp ye ter siz li ği semp tom la rı ön plan da -
dır. İdi yo pa tik di la te kar di yo mi yo pa ti ta nı sı nın
ko nu la bil me si için, kalp boş luk la rın da ge niş le me
ve sis to lik fonk si yon da ile ri de re ce de bo zul ma ya
yol aça bi le cek ko ro ner kalp has ta lı ğı, ka pak has ta -
lık la rı ve eriş kin kon je ni tal kalp has ta lık la rı gi bi se-
 kon der se bep le rin dış lan ma sı ge re kir.

Di ğer yan dan baş lan gıç ta idi yo pa tik ola rak ta-
 nım lan sa da, de ney sel ve kli nik ça lış ma lar, ge ne -
tik, vi ral ve oto-im mün fak tör le rin di la te
kar di yo mi yo pa ti nin pa to fiz yo lo ji sin de rol oy na -
ya bi le ce ği ni gös ter miş tir. Ai le vi for mu na se bep
olan ge ne tik mu tas yon lar tes pit edil miş tir. 

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

Di la te kar di yo mi yo pa ti ye ni do ğan lar ve ço cuk lar
da hil tüm yaş grup la rın da gö rü le bi lir se de, or ta
yaş lar da da ha sık gö rü len bir has ta lık tır. Er ke ler -
de, ka dın la ra nis pet le da ha çok rast la nır. Eriş kin -
ler de yıl lık in si den si 100.000’de 5-8 ci va rın da dır. 

EEtt  yyoo  lloo  jjii

Di la te kar di yo mi yo pa ti le rin bü yük bir kıs mın da et-
 yo lo jik bir fak tör bu lun maz ken, ke sin idi yo pa tik
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KARDİYOMİYOPATİLER

Prof. Dr. Kâmil Adalet, Prof. Dr. Murat Sezer

Kardiyomiyopatilerin WHO/ISFC • Dilate kardiyomiyopatiler
sınıflandırması • Hipertrofik kardiyomiyopati

• Restriktif kardiyomiyopati
• Aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi (displazisi)

Spesifik kardiyomiyopatiler • İskemik kardiyomiyopati
• Valvüler kardiyomiyopati
• Hipertansif kardiyomiyopati
• Alkolik kardiyomiyopati
• Metabolik kardiyomiyopati
• Nutrisyonel kardiyomiyopati
• Peripartum kardiyomiyopati
• Müsküler distrofilere eşlik eden kardiyomiyopatiler

Tablo 44-1. Kardiyomiyopatilerin Sınıflandırılması (World Health Organization/International Society of and
Federation of Cardiology)
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di la te kar di yo mi yo pa ti ta nı sı nın ko nu la bil me si için
ro ma to lo jik, en dok rin, in fek si yöz ve ya ne op la zik
ne den ler araş tı rıl ma lı dır (Tab lo 44-3). Kan ser li has-
 ta lar da, an tra sik lin ler, tyro si ne ki na se in hi bi tör le ri
ve ya rad yas yon te da vi si di la te kar di yo mi yo pa ti ye
yol aça bi lir. Has ta lar al kol ve ya ilaç alış kan lık la rı
açı sın dan de ğer len di ril me li dir. 

Ge ne tik in ce le me ler gi de rek da ha faz la sa yı da
has ta da idi yo pa tik di la te kar di yo mi yo pa ti ye kro-
 mo zom anor mal lik le ri nin yol aç tı ğı nı gös ter miş tir.
Ni te kim ba zı se ri ler de, di la te kar di yo mi yo pa ti le -
rin % 30-40’ın dan kro mo zom anor mal lik le ri nin so-
 rum lu ol du ğu be lir len miş tir. 

PPaa  ttoo  lloo  jjii

Di la te kar di yo mi yo pa ti de mak ros ko pik ola rak
tüm kalp boş luk la rı ge niş le miş ve kal bin ağır lı ğı
art mış tır. Yer yer fib ro tik alan lar gö rü le bi lir. Kalp
boş luk la rı içe ri sin de trom büs le re rast la na bi lir.
Mik ros ko pik ola rak yay gın in ters tis yel fib roz var-
 dır. Mi yo kard hüc re le rin de yer yer at ro fik ve hi-
 per tro fik alan lar bu lu na bi lir. Mi yo kard hüc re le ri
be lir gin ola rak uza mış, nük le us la rı iri, hi per kro -
ma tik ve dü zen siz dir. Mi yo fib ril kay bı var dır. Ba -
zen kü çük nek roz ve in fil tras yon alan la rı na
rast la na bi lir.
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Dilate Kardiyomiyopati Restriktif Kardiyomiyopati Hipertrofik Kardiyomiyopati

Semptomlar • Konjestif kalp yetersizliği • Dispne ve halsizlik • Dispne
(sol hakim) • Sağ taraf konjestif kalp • Angina pektoris

• Halsizlik yetersizliği • Senkop
• Sistemik ve pulmoner • Sistemik hastalıkların • Çarpıntı

emboli (amiloidoz ve demir • Halsizlik
depo hastalığı)

Fizik Muayene • Orta-ciddi kardiyomegali • Hafif-orta kardiyomegali • Hafif kardiyomegali
• S3, S4 • S3, S4 • S4 sık
• Mitral yetersizliği ve • Mitral yetersizliği ve • Apikal sistolik üfürüm ve tril

triküspid yetersizliği triküspid yetersizliği (Valsalva ile artış)
• Kusmaul belirtisi

Elektrokardiyografi • Sinüs taşikardisi • Düşük voltaj • Sol ventrikül hipertrofisi
• Atriyal ve ventriküler • İntraventriküler ileti • ST-T anormallikleri

aritmiler defektleri • Anormal Q dalgaları
• ST-T anormallikleri • AV ileti defektleri • Atriyal ve ventriküler aritmiler
• İntraventriküler ileti

defektleri

Teleröntgenografi • Orta-ciddi kardiyomegali • Hafif kardiyomegali • Hafif-orta kardiyomegali
• Pulmoner venöz • Pulmoner venöz • Sol atriyum genişlemesi

hipertansiyon hipertansiyon

Ekokardiyografi • Sol ventrikül genişlemesi • Sol ventrikül duvar kalınlığı • Asimetrik septal hipertrofi
• Sol ventrikül disfonksiyonu ve kitlesinde artış • Sol ventrikül çıkış yolunda 

• Sol ventrikül kavitesi: daralma
Küçük veya normal • Mitral kapakta sistolik 

• Normal sol ventrikül öne hareket (SAM)
sistolik fonksiyonu • Sol ventrikül kavitesi:

• Perikard sıvısı Küçük veya normal

Radyonüklid tetkik • Sol ventrikül dilatasyon • Miyokard infiltrasyonu • Asimetrik septal hipertrofi
ve disfonksiyonu • Sol ventrikül kavitesi: • Sol ventrikül kavitesi: 

Küçük veya normal Küçük veya normal
• Normal sol ventrikül • İyi sistolik fonksiyon

sistolik fonksiyonu

Kalp • Sol ventrikül dilatasyon • Sol ventrikül • Sol ventrikül 
kateterizasyonu ve disfonksiyonu kompliyansında azalma kompliyansında azalma

• Mitral ve/veya triküspid • Ventrikül basınç traselerinde • Mitral yetersizliği
yetersizliği “kare kökü” görüntüsü • İyi sistolik fonksiyon

• Sol ve sağ kalp doluş • Korunmuş sol ventrikül • Dinamik sol ventrikül çıkış
basınçlarında artma sistolik fonksiyonu yolu gradienti

• Kalp debisinde azalma • Sol ve sağ kalp doluş
basınçlarında artma

*: 57 No’lu yayından değiştirilerek alınmıştır.

Tablo 44-2. Kardiyomiyopatilerin Fonksiyonel Sınıflandırılması, Başlıca Klinik ve Laboratuar Özellikleri (*)



KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Has ta lı ğı nın kli nik tak dim şek li çok de ğiş ken ola-
 bi lir; ba zı has ta lar da semp tom lar çok ya vaş iler ler
ve ta nı ru tin gö ğüs rönt ge nog ra fi sin de kar di yo -
me ga li be lir len me si ile ko nu lur. Ba zen de has ta lık
ne fes dar lı ğı, efor disp ne si, or top ne, sı vı yük len -
me si ne bağ lı ki lo al ma, yor gun luk ve hal siz lik gi -
bi kalp ye ter siz li ği nin semp tom la rı ile or ta ya
çı kar. Has ta la rın kü çük bir kıs mı bir lik te olan ko-
 ro ner kalp has ta lı ğı na bağ lı ola rak an gi na pek to -
ris ta nım la ya bi lir. Has ta lı ğın geç dö nem le rin de
he pa to me ga li ve ya bar sak lar da ki öde me bağ lı
ola rak ba tın da ra hat sız lık his si ve iş tah sız lık ola-
 bi lir. Ba zen ara ya gi ren pre si pi tan fak tör ler has ta-
 lı ğın sü rat le iler le me si ne ve ful mi nan kalp
ye ter siz li ği tab lo su nun or ta ya çık ma sı na ne den
ola bi lir.

Has ta la rın bir kıs mın da ise sup ra ven tri kü ler
ve ya ven tri kü ler arit mi ler has ta lı ğın ilk tak dim
şek li ola bi lir. Sık ola rak at ri yal fib ri las yon gö rü -
lür. Ven tri kü ler ta şi kar di ve ya fib ri las yon gi bi ha-
 ya tı teh dit eden ta şi kar di ler de ge li şe bi lir. 

Geç dö nem de sis te mik ve ya pul mo ner em bo -
li ye bağ lı şi ka yet ler kli nik tab lo ya eş lik ede bi lir.

Fi zik Bul gu lar

Fi zik mu aye ne de ti pik kalp ye ter siz li ği bul gu la rı
(S3, S4, ak ci ğer ler de kre pi tan ral ler ve ve nöz dol-
 gun luk, he pa to me ga li, asit ve ayak lar da ödem)
mev cut tur. Bu bul gu la rın dı şın da, ge li şen komp-
 li kas yon la ra iliş kin fi zik bul gu lar sap ta na bi lir. 

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı
Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

EK G’ de di la te kar di yo mi yo pa ti ye öz gü bir bul gu
yok tur. Sık ola rak si nüs ta şi kar di si iz le nir. Ay rı ca
in tra ven tri kü ler ile ti bo zuk lu ğu ve sol dal blo ku
(LBBB) var dır. Sol ven tri kül fib ro zu na bağ lı ön ci-
 dar da pa to lo jik Q dal ga la rı, ay rı ca non-spe si fik
ST-T dal ga de ği şik lik le ri ve sol at ri yum ge niş le -
me si bu lu na bi lir. At ri yal fib ri las yon ve ya ven tri -
kü ler arit mi ler de sık tır.

Hol ter
Di la te kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da 24-sa at ri tim
ta ki bi (Hol ter kay dı) ya pıl dı ğı tak dir de sık ola rak
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Kalıtımsal – ailevi (% 30-40) • Nöromiyopatik
- Progresif müsküler distrofi
- Miyotonik müsküler distrofi
- Friedreich ataksisi
- Refsum hastalığı

• Herediter dilate kardiyomiyopati

Persistan taşikardiler • Atriyal fibrilasyon
• Diğer supraventriküler taşikardiler

İnfeksiyöz • Viral
• Bakteriyel, Mikobakteriyel
• Paraziter, Riketsiyal, Spirokoteal
• Fungal

İnflamatuar hastalıklar • Oto-immün hastalıklar
• Postpartum kardiyomiyopati
• Hipersensitivite reaksiyonları
• Transplantasyon reaksiyonu

Toksik • Alkolik kardiyomiyopati
• Kokain
• Kemoterapatik ilaçlar (Antrasiklin, doxorubicin, daunorubicin, adriablastin)
• Kobalt

Endokrin • Diabetes mellitus
• Hipertiroidi, Hipotiroidi
• Feokromositoma
• Akromegali

Metabolik • Hemokromatoz
• Hiperoksalüri, hiperürisemi

Nutrisyonel • Vitamin eksiklikleri, Beriberi
• Selenyum, karnitine eksikliği

Elektrolit anormallikleri • Hipokalsemi, Hipofosfatemi
• Hipomagnesemi

Tablo 44-3. Dilate Kardiyomiyopati Nedenleri 



sü rek li ol ma yan (“non-sus ta ine d”) ven tri kü ler ta-
 şi kar di sap ta nır.

Te le rönt ge nog ra fi

Te le rönt ge nog ra fi de kar di yo me ga li ve pul mo ner
vas kü ler ya pı da dol gun luk, na di ren in ters tis yel
ve al ve oler ödem be lir le ne bi lir. İler le miş va ka lar -
da plev ra sı vı sı da göz le ne bi lir.

Eko kar di yog ra fi

Ta nı da en fay da lı yar dım cı yön tem dir. Ço ğun luk -
la bi ven tri kü ler di la tas yon ile bir lik te sol ven tri kül
sis to lik dis fonk si yo nu tes pit edi lir. Sol ven tri kül
du var ha re ket le ri dif füz ola rak hi po ki ne tik tir ve
sol ven tri kül sfe rik bir şe kil al mış tır (Şe kil 44-1). Sol

ven tri kül ve ba zen de sağ ven tri kül de mu ral trom-
 büs var lı ğı gös te ri le bi lir. Anu lus di la tas yo nu na
bağ lı se kon der mit ral ve tri küs pid ka pak ye ter siz -
lik le ri mev cut tur. Pe ri kard sı vı sı da ola bi lir. Eko-
 kar di yog ra fi pri mer val vü ler ve pe ri kar di yal
anor mal lik le ri de be lir le me de yar dım cı olur.

Rad yo nük lid Gö rün tü le me

Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si, di la te kar di yo -
mi yo pa ti nin is ke mik na tü rü nü be lir le me de ya rar -
lı ola bi lir. Rad yo nük lid ven tri kü log ra fi kalp ya pı
ve fonk si yo nu nu be lir le me de kul la nı la bi lir. 

Bi oşi mik Test ler

Se rum üre, kre ati nin, elek tro lit ler, fos for ve kal si -
yum de ğer le ri be lir len me li dir. Ro ma to lo jik has-
 ta lık la rın ayırt edi ci ta nı sı için an ti-nük le er
an ti kor (ANA) ta yi ni ya pıl ma lı dır. Tro po nin mi-
 yo kard nek ro zu nu be lir le me de, BNP ta nı ve
prog noz ta yi nin de yar dım cı olur.

En dok rin Test ler

Hi po ti ro idi, hi per ti ro idi ve ya fe ok ro mo si to ma ta-
 nı sı için ti ro id hor mon la rı ve ka te ko la min dü zey -
le ri be lir len me li dir.

En do mi yo kar di yal Bi yop si

En do mi yo kar di yal bi yop si in di kas yon la rı Tab lo
44-4’de gö rül mek te dir. Bi yop si ru tin ola rak trans-
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Şekil 44-1. Di la te kar di yo mi yo pa ti li bir has ta da iki bo yut lu
eko kar di yog ra fi de sol ven tri kü lün be lir gin di la te ol du ğu gö-
 rül mek te dir.

İndikasyon Sınıfı Tanımlama Kanıt düzeyi

Sınıf I • Hemodinamik olarak tolere edilemeyen ve yeni başlayan (<2 hafta) B
kalp yetersizliği

• Sol ventrikül dilatasyonu, yeni ortaya çıkan ventriküler aritmi ve 2.-3. B
derecede atriyoventriküler (AV) blok ile karakterize veya 1-2 haftalık
mutad tedaviye yanıt vermeyen yeni başlayan (2 hafta-3 ay) kalp yetersizliği

Sınıf IIa • Sol ventrikül dilatasyonu, yeni ortaya çıkan ventriküler aritmi ve 2.-3. B
derecede AV blok ile karakterize veya 1-2 haftalık mutad tedaviye yanıt
vermeyen 3 aydan uzun sureli kalp yetersizliği

• Allerjik reaksiyon ve/veya eosinofili ile birlikte olan dilate kardiyomiyopatiye C
bağlı kalp yetersizliği

• Antrasiklin kardiyomiyopatisi şüphesi ile birlikte kalp yetersizliği C
• Nedeni belli olmayan restriktif kardiyomiyopati ile birlikte kalp yetersizliği C
• Kalp tümörü şüphesi C
• Çocuklarda nedeni belli olmayan kardiyomiyopati C

Sınıf IIb • Sol ventrikül dilatasyonu, yeni ortaya çıkan ventriküler aritmi ve 2.-3. B
derecede AV blok ile karakterize veya 1-2 haftalık mutad tedaviye yanıt 
veren yeni başlayan (2 hafta-3 ay) kalp yetersizliği 

• Sol ventrikül dilatasyonu, yeni ortaya çıkan ventriküler aritmi ya da 2.-3. C
derecede AV blok ile birlikte olmayan ve 1-2 haftalık mutad tedaviye yanıt 
veren 3 aydan uzun süreli kalp yetersizliği

• Nedeni belli olmayan hipertrofik kardiyomiyopati ile birlikte olan kalp yetersizliği C
• Aritmojenik sağ ventrikül displazisi C
• Nedeni belli olmayan ventriküler aritmiler C

Sınıf III • Nedeni belli olmayan atriyal fibrilasyon C

Tablo 44-4. Endomiyokardiyal Biyopsi İndikasyonları (AHA/ACC 2007)



 ve nöz yol la sep tu mun sağ ven tri kül, ge re kir se
tran sar te ri yel yol la sol ven tri kül ta ra fın dan ya pı -
lır. Bi yop si ile gö re ce li ola rak na dir gö rü len has-
 ta lık lar da (len fo si tik ve dev hüc re li mi yo kar dit)
ta nı sı ko nu la bil mek te dir. Bi yop si an tra sik lin kar-
 di yo mi yo pa ti si ve ami lo ido zun ta nı la rı ve ev re -
le me le rin de ya rar lı ola bi lir. Ful mi nan len fo si tik
mi yo kar dit te uzun sü re li prog noz çok iyi dir ve
im mü no sup re sif ilaç lar la ag re sif şe kil de te da vi
edil me li dir. Bu açı dan bi yop si yol gös te ri ci ola-
 cak tır.

Kalp ka te te ri zas yo nu ile sol ven tri kül di yas tol
so nu ba sın cı ve pul mo ner ar ter tı ka lı ba sın cın art-
 tı ğı gö rü lür. Sağ ven tri kül tu tu lu mu var sa sağ
ven tri kül de ge niş le miş ve sağ ven tri kül di yas tol
so nu ba sın cı ile sağ at ri yum ba sın cı art mış tır.

Ko ro ner an ji yog ra fi ko ro ner kalp has ta lı ğı eli-
 mi ne et mek için de re ce de önem li dir. Di la te kar di -
yo mi yo pa ti de ko ro ner ar ter ana to mi si nor mal dir.

Sol ven tri kü log ra fi de ven tri kül ler ge niş le miş -
tir ve dif füz hi po ki ne zi var dır. Ba zen ko ro ner
kalp has ta lı ğın da ki ben zer şe kil de böl ge sel du var
ha re ket bo zuk luk la rı da iz le ne bi lir. Sol ven tri kül
trom büs le ri do luş de fekt le ri ile ken di ni bel li eder.
Ço ğu kez fonk si yo nel mit ral ye ter siz li ği eş lik
eder. Ba zen pri mer cid di mit ral ye ter siz li ği ile sol
ven tri kül ge niş le me si ne bağ lı se kon der mit ral ye-
 ter siz li ği ayırt edi ci ta nı sı nı yap mak güç ola bi lir. 

TTee  ddaa  vvii  

Stan dart kalp ye ter siz li ği te da vi si nin ku ral la rı da-
 hi lin de ya pı lır. Kro nik ve akut kalp ye ter siz li ği
bö lüm le rin de (Bö lüm 45-48) bu te da vi se çe nek le -
ri ay rın tı lı bi çim de an la tıl mış tır.

An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi -
bi tör le ri ve ya an ji yo ten sin re sep tör blo ker le ri
(ARB) ile di üre tik ler far ma ko lo jik te da vi nin esa sı -
nı teş kil eder ler. Non-is ke mik ve ya is ke mik di la te
kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da kı la vuz lar da be lir ti -
len kri ter ler var sa imp lan te edi le bi len kar di yo ver -
ter de fib ri la tör (ICD) ta kıl ma lı ve ya kar di yak
re sen kro ni zas yon te da vi si (CRT) uy gu lan ma lı dır. 

Cer ra hi te da vi se çe nek le ri de (ko ro ner “by-
pas s”, ka pak cer ra hi si, ven tri kül des tek ci haz la rı
ve kalp nak li gi bi) Bö lüm 46’da an la tıl mış tır.

PPrroogg  nnoozz

Di la te kar di yo mi yo pa ti nin prog no zu has ta dan
has ta ya önem li de ğiş ken lik gös te rir. Pek çok kli-
 nik ve la bo ra tu ar kri ter ler prog no zun be lir le me -
sin de yar dım cı ola bi lir. New York He art As so ci ati on
(NYHA)’a gö re fonk si yo nel ka pa si te nin II I-IV ol-
 ma sı, ile ri yaş, in tra ven tri kü ler ile ti bo zuk luk la rı,
komp leks ven tri kü ler arit mi ler, S3 var lı ğı, BNP
yük sek li ği, hi pe rü ri se mi, hi po nat re mi, be lir gin
ejek si yon frak si yo nu (EF) dü şük lü ğü, be lir gin sol

ven tri kül di la tas yo nu, or ta-cid di mit ral ye ter siz -
li ği, sağ ven tri kül di la tas yo nu ve dis fonk si yo nu
ve ven tri kül do luş ba sınç la rı nın yük sek ol ma sı
prog no zun kö tü ol du ğu nu gös te rir. 

Di la te kar di yo mi yo pa ti nin et yo lo ji si de prog-
 noz ile ya kın dan il gi li dir. Pe ri par tum kar di yo mi -
yo pa ti, al ko lik kar di yo mi yo pa ti ve ya ta şi arit mi ye
bağ lı kar di yo mi yo pa ti ler, et ken fak tör ler or ta dan
kal dı rı la bi lir se ta ma men iyi le şe bi lir. Ami lo idoz
ya da HI V’ ye bağ lı di la te kar di yo mi yo pa ti ler ise
kı sa sü re de ölü me yol aça bi lir. Di ğer yan dan idi-
 yo pa tik di la te kar di yo mi yo pa ti li has ta lar ise yıl-
 lar ca nor mal öm rü nü sür dü re bi lir.

ÖÖZZEELL  KKAARR  DDİİ  YYOO  MMİİ  YYOO  PPAA  TTİİ
TTÜÜRR  LLEE  RRİİ

AArriitt  mmoo  jjee  nniikk  SSaağğ  VVeenn  ttrrii  kküüll  DDiisspp  llaa  zzii  ssii

Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si (ARVD) sağ
ven tri kül mi yo kar dı nın fib roz-yağ lı bir ya pı ile
in fil tre edil di ği du ru mu ifa de eder. Baş lan gıç ta
do ğum sal-ge li şim sel bir ano ma li ol du ğu dü şün -
ce siy le disp la zi şek lin de ta rif edil miş ol sa da, son-
 ra sın da de vam eden bir sü reç ol du ğu an la şı la rak
kar di yo mi yo pa ti sı nı fı na da hil edil miş tir. Sağ
ven tri kül de ki prog re sif ge niş le me ve ye ter siz li ğe
ba zı va ka lar da sol ven tri kül de iş ti rak eder. 

Va ka la rın ya rı sı ai le vi dir ve oto zo mal do mi -
nant ge çiş gös te rir. Se bep olan gen tam ola rak
gös te ri le me se de 1., 2. ,3. ,10. ve 14. kro mo zom -
lar da lo kus lar ta rif edil miş tir. Oto zo mal re se sif
var yan tın da ise kro mo zom 17 de lo kus ta yi ni ya-
 pı la bil miş tir. Bu var yant ARVD ile bir lik te pal-
 mop lan tar ke ra toz ve saç bo zuk luk la rı ile tak dim
olur (Na xos has ta lı ğı).

Has ta lar ço ğun luk la asemp to ma tik tir. Ti pik
sağ ven tri kül den kay nak la nan sol dal blo ku pa-
 ter nin de ven tri kü ler ta şi kar di ile tak dim ola bi lir -
ler. Sağ lık lı genç eriş kin ler de ani kar di yak ölüm
se be bi ola bi lir. Bir kı sım has ta ise iler le yen yıl lar -
da kalp ye ter siz li ği tab lo su ile baş vu ra bi lir.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

EKG: EK G’ de özel lik le sağ pre kor di yal le ad ler de
de po la ri zas yon-re po la ri zas yon ano ma li le ri, sağ
ven tri kül ge niş le me si ne ait bul gu lar, sağ ven tri -
kül den kay nak la nan ven tri kü ler er ken atım lar ve -
ya ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı ola bi lir.

Eko kar di yog ra fi: Sağ ven tri kül de ge niş le me, tra-
 be kü las yon da ar tış ve ser best du var ha re ket le rin -
de azal ma tes pit edi le bi lir. Tri küs pid ye ter siz li ği
ola bi lir.

Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me: Sağ
ven tri kül ser best du var ha re ket ano ma li le ri en iyi
kar di yak MR gö rün tü le me ile ta nı nır. Kar di yak
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MR ile sağ ven tri kül du var ya pı sı da in ce le ne bi lir.
Gö rün tü le me yön tem le ri açı sın dan en spe si fik
ola nı dır. Şe kil 44-2’de bir has ta nın MR’ ın da sağ
ven tri kül apek sin de mi yo kard do ku su nun ye ri ni
yağ do ku su al dı ğı gö rül mek te dir.

Hol ter: Ri tim mo ni to ri zas yo nu ven tri kü ler arit-
 mi le rin ta nın ma sı ve risk be lir le me si açı sın dan
önem li dir.

Te da vi

Has ta lık prog re sif bir gi di şat gös te rir. Spe si fik bir
te da vi yok tur. Semp to ma tik arit mi le ri olan has ta -
lar an ti-arit mik ler den ya rar gö re bi lir. Be ta-blo ker -
ler, sı nıf I ve II I an ti-arit mik ler uy gun ola bi lir.
An ti-arit mik le rin fay da sız ol du ğu has ta lar da rad-
 yof re kans ka te ter ab las yo nu pal ya tif ola rak de ne -
ne bi lir. Fa kat ha ya tı teh dit eder ni te lik te
ven tri kü ler arit mi le ri olan has ta lar da en iyi te da vi
op si yo nu ICD imp lan tas yo nu dur. Sol ven tri kü lü
tu tu lu mu da olan has ta lar da kalp ye ter siz li ği
semp tom la rı ön plan da dır ve stan dart kalp ye ter -
siz li ği te da vi si ya pı lır.

AAll  kkoo  lliikk  KKaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii

Aşı rı al kol (en az 5 yıl, 40-80 gr/gün al kol) tü ke ten
top lum lar da sık gö rü len bir se kon der di la te kar di -
yo mi yo pa ti tü rü dür. Al kol di rekt tok sik et ki si ve -
ya be ra be rin de ge tir di ği nut ris yo nel ek sik lik ler
se be biy le di la te kar di yo mi yo pa ti ye se bep ola bi lir.
Za ma nın da ta nın ma sı ve al ko lün ke sil me si du ru -
mun da, di ğer tüm di la te kar di yo mi yo pa ti ler den
fark lı ola rak has ta lık ge ri dö nü şüm lü dür.

TTaa  kkoo--TTssuu  bboo  KKaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii  ssii
((KKıı  rrııll  mmıışş  KKaallpp  SSeenn  ddrroo  mmuu))

Cid di emos yo nel stres le ri ta ki ben or ta ya çı kan akut
di la te kar di yo mi yo pa ti tab lo su ile ka rak te ri ze bir

has ta lık tır. Pa to fiz yo lo jik me ka niz ma bi lin me mek -
le bir lik te art mış ka te ko la min de şar jı na se kon der
ge li şen mik ro vas kü ler spazm ve so nu cun da mi yo -
kar di yal “s tun nin g” ola bi le ce ği dü şü nül mek te dir.
Özel lik le post-me no po zal ka dın lar da da ha sık tır.

Ta nı: Has ta lar ge nel lik le emos yo nel stre si ta kip
eden gö ğüs ağ rı sı şi ka ye ti ile baş vu rur lar. EK G’ -
de an te ri or ST ele vas yon la rı göz le nir. Kar di yak
bi yo gös ter ge ler ço ğun luk la po zi tif tir. Bu ne den le
akut mi yo kard in fark tü sü ile ka rı şa bi lir, an cak
ko ro ner an ji yog ra fi de epi kar di yal ar ter ler nor mal
bu lu nur. Sol ven tri kü log ra fi de api kal, az sa yı da
has ta da ise mid-ven tri kü ler böl ge de ba lon laş ma
ola bi lir. Ba zen de kalp ye ter siz li ği semp tom la rı
ön plan da ola bi lir. Eko kar di yog ra fi de api kal aki-
 ne zi ve ba zen dis ki ne zi mev cut tur.

Te da vi: Sol ven tri kül fonk si yon la rı des tek le yi ci
te da vi (ACE in hi bi tör le ri ve ya AR B’ ler, be ta-blo -
ker, di üre tik ler) son ra sın da ço ğun luk la 4 haf ta
içe ri sin de ta ma men iyi le şir. 

Prog noz: Ge nel lik le ge çi ci ka rak ter de ve iyi prog-
 noz lu dur. 

PPee  rrii  ppaarr  ttuumm  KKaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii

Kalp ye ter siz li ği ön ce sin de kalp ye ter siz li ği ne se -
bep ola bi le cek bi li nen bir kar di yak bir has ta lık ol-
 mak sı zın, ha mi le li ğin son ayın da ve/ve ya do ğum
son ra sı ilk 5 ay da or ta ya çı kan di la te kar di yo mi -
yo pa ti tü rü dür. Et yo lo ji ke sin ola rak bi lin me -
mek te dir. Sol ven tri kül di la te dir ve sis to lik
fonk si yon la rı ile ri de re ce de azal mış tır. 

Ta nı: Yu ka rı da ta rif edi len dö nem de or ta ya çı kan
ne fes dar lı ğı, ta şi kar di ve kalp ye ter siz li ği bul gu -
la rı pe ri par tum kar di yo mi yo pa ti yi dü şün dür me -
li dir. Eko kar di yog ra fi de sol ven tri kül ge niş le miş
ve sis to lik fonk si yo nu bo zul muş tur (EF<%45),
du var ha re ket le ri glo bal ola rak hi po ki ne tik tir. Ba -
zen dört kalp boş lu ğun da da ge niş le me ve sis to -
lik fonk si yon kay bı tes pit edi lir. Pe ri par tum
kar di yo mi yo pa ti ile ge be li ğin vo lüm yük len me -
si nin te tik le di ği kro nik kar di yo mi yo pa ti nin bir-
 bi rin den ayırt edil me si önem li dir.

Risk fak tör le ri: Mul tipl ge be lik, hi per tan si yon,
mul ti par ti te ve ile ri yaş pe ri par tum kar di yo mi -
yo pa ti ye ne den ola bi le cek risk fak tör le rin den dir. 

Te da vi: Stan dart kalp ye ter siz li ği te da vi si ya pı lır.
Has ta la rın % 50’si spon tan ve ta ma men iyi le şir.
Sol ven tri kül bü yük lü ğü ve fonk si yo nu 6 ay içe-
 ri sin de dü zel me yen has ta lar da tam iyi leş me şan -
sı aza lır. Has ta lık iler le ye rek kalp ye ter siz li ği nin
kö tü leş me si so nu cu has ta nın kay bı na yol aça bi -
lir. Sol ven tri kül di yas to lik ça pı 6 cm’ nin üze rin -
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Şekil 44-2. Kar di yak MR. Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la -
zi si. SE T1A dört boş luk gö rün tü de sağ ven tri kül api kal du -
var yağ in fil tras yo nu (ok lar la işa ret li) gö rül mek te dir (Doç.
Dr. Mem duh Dur su nʼ dan alın mış tır.).



de ve EF’ u % 20’nin al tın da olan has ta la rın ta ma -
men es ki kar di yak fonk si yon la rı na ka vuş ma ih ti -
ma li çok az dır. Son ra ki ge be lik ler de tek rar la ma
ih ti ma li yük sek tir. 

Prog noz: Has ta nın ilk dö nem de ya şa tıl ma sı
müm kün olur sa uzun dö nem prog no zu çok iyi-
 dir. An ne aday la rı na da ha son ra ki ge be lik le rin de
de ay nı prob lem ya şa ma risk le ri nin yük sek ol du -
ğu açık lan ma lı dır.

TTaa  şşii  kkaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii  lleerr

Uzun sü re li tek rar eden ve ya per sis tan ta şi arit -
mi ler di la te kar di yo mi yo pa ti ve kon jes tif kalp ye-
 ter siz li ği ne ne den ola bi lir. En sık ne de ni at ri yal
fib ri las yon ve di ğer sup ra ven tri kü ler ta şi kar di -
ler dir. Arit mi or ta dan kal dı rı lır sa kar di yo mi yo -
pa ti de ço ğu kez ta ma men dü ze lir. Bu sü re
içe ri sin de stan dart kalp ye ter siz li ği gi bi te da vi
edil me li dir.

RREESS  TTRRİİKK  TTİİFF  KKAARR  DDİİ  YYOO  MMİİ  YYOO  PPAA  TTİİ

TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti, pri mer (en do kar di yal
fib roz ve eo si no fi lik en do mi yo kar di yal has ta lık)
ve ya kar di yak in fil tra tif has ta lık la ra se kon der ola-
 rak ge li şe bi len bir kalp ada le has ta lı ğı dır. Kli nik
ola rak res trik tif kar di yo mi yo pa ti ço ğun luk la sis te -
mik ami lo idoz, he mok ro ma toz, sar ko idoz ve gli-
 ko jen de po has ta lık la rı na bağ lı ola rak ge li şir. Bu
se kon der kar di yo mi yo pa ti ler de be lir gin res trik tif
fiz yo lo ji ge nel tab lo nun be lir le yi ci si dir. 

Res trik tif fiz yo lo ji ka ba hat la rıy la di yas to lik
kalp ye ter siz li ği nin ön plan da ol du ğu du ru mu ta-
 nım lar. Do luş ba sınç la rı sis to lik per for mans ta
prob lem ol mak sı zın yük sel miş tir. Ven tri kül ler di-
 la te de ğil dir, an cak her iki at ri yum ge niş le miş tir.
Mi yo kar dın in fil tras yo nu (kol la jen bant la rı, amio-
 lid vb) komp li yan sı nı azal tır iken du var ka lın lık -
la rı ar tar. Ven tri kül le rin komp li yan sın da ki
azal ma te mel prob lem dir. Ay rı ca, mi yo kard re-
 lak sas yo nun azal ma sı di yas to lik ba sın cın da ha da
art ma sı na yol açar. 

EEtt  yyoo  lloo  jjii

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti ne den le ri pri mer ve -
ya se kon der ola rak sı nıf lan dı rı la bi lir (Tab lo 44-5).
Söz ko nu su kar di yo mi yo pa ti tür le ri nin or tak
özel lik le ri aşa ğı da an la tıl mış tır.

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti de efor disp ne si, pa-
 rok sis mal nok tür nal disp ne, or top ne, asit, ödem
ve yor gun luk gi bi nons pe si fik kalp ye ter siz li ği
bul gu la rı ön plan da dır. Res trik tif kar di yo mi yo -
pa ti se kon der ne den le re bağ lı ise bun la ra iliş kin
semp tom lar da kli nik tab lo ya eş lik ede bi lir.

Fi zik Mu aye ne

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti de fi zik bul gu lar has-
 ta lı ğın dö ne mi ne gö re fark lı lık lar gös te rir. Has ta -
lı ğın ile ri dö nem le rin de kalp ye ter siz li ği bul gu la rı
(pe ri fe rik ödem, asit, hi po tan si yon, so ğuk eks tre -
mi te ler ve le tar ji) mev cut tur. Sis te mik ami lo idoz -
da hi po tan si yon ge li şe bi lir. 

Bo yun mu aye ne sin de ve nöz dol gun luk var-
 dır. At ri yal fib ri las yon ge liş ti ğin de a dal ga sı kay-
 bo lur. Tri küs pid ye ter siz li ği ne bağ lı bü yük y
dal ga sı iz le ne bi lir. Si nüs rit min de ki has ta la rın ço-
 ğun da hız lı x ve y iniş le ri dik ka ti çe ker. Kus ma ul
be lir ti si mev cut ola bi lir. Kalp de bi si nin düş tü ğü
son dö nem de ka ro tid nab zı za yıf lar.

Pre kor di yum mu aye ne sin de, sağ ven tri kül
kal kı şı art mış tır, sol ven tri kül kal kı şı be lir gin de-
 ğil dir, apeks vu ru su ise la te ra le doğ ru ha fif çe
kay mış tır.

Sık ola rak sol ve sağ kal be iliş kin S3 du yu lur.
1. de re ce de AV blok var sa, 1. ses şid de ti azal mış
ola bi lir. Pul mo ner hi per tan si yo na bağ lı ola rak S2
şid det le ne bi lir. Sağ dal blo ku var sa 2. ses çift le şe -
bi lir. Sol dal blo kun da ise re ver se çift leş me ön
pla na ge çer. S4 has ta lı ğın er ken dö nem le rin du-
 yu lur sa da at ri yal fib ri las yon ge li şi mi ni ta ki ben
kay bo lur.

Sık ola rak he pa to me ga li, cid di tri küs pid ye-
 ter siz li ği var sa sis to lik pul zas yon, asit ve pe ri fe rik
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Primer Sekonder

• İdiyopatik kardiyomiyopati • İnfiltratif Hastalıklar
• Familyal kardiyomiyopati - Amiloidoz
• Löffler kardiyomiyopatisi - Sarkoidoz
• Tropikal endomiyokardiyal - Gaucher hastalığı

fibroz - Hurler hastalığı
• Depo hastalıkları

- Hemokromatoz
- Fabry hastalığı
- Glikojen depo
hastalıkları

• Skleroderma
• Diabetik

kardiyomiyopati
• Metastatik kanserler
• Toksik ajanlar
• İnterstisyel hastalıklar

- Radyasyona bağlı
fibroz

- Kronik allograft
rejeksiyonu

Tablo 44-5. Restriktif Kardiyomiyopati Türleri



ödem kli nik tab lo ya eş lik eder. Çe şit li ven tri kü -
ler-sup ra ven tri kü ler arit mi ler ve ile ti bo zuk luk -
la rı gö rü le bi lir

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ram

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti de, EK G’ de QRS vol-
 ta jı, eko kar di yog ra fi de öl çü len du var ka lın lık la rı
ile kar şı laş tı rı la ma ya cak de re ce de az dır. Nons pe -
si fik ST-T de ği şik le ri ola bi lir. At ri yal fib ri las yon
sık tır. İle ti anor mal lik le ri ola bi lir.

Te le rönt ge nog ra fi

Gö ğüs rönt ge nog ra fi sin de ço ğu kez ve nöz kon-
 jes yon ve plev ra sı vı sı var dır. Ay rı ca sar ko idoz,
ne op las tik has ta lık lar, skle ro der ma ve ya rad yas -
yon ha sa rı eş lik edi yor sa bu has ta lık la ra iliş kin ek
bul gu lar sap ta na bi lir. 

Eko kar di yog ra fi

Eko kar di yog ra fi, res trik tif kar di yo mi yo pa ti ta nı -
sı, ayırt edi ci ta nı ve has ta lı ğın sey ri nin ta ki bin de
son de re ce fay da lı dır. Eko kar di yog ra fi bul gu lar
Tab lo 44-6’da özet len miş tir.

Ço ğun luk la ven tri kül ge niş lik le ri nor mal dir
ve sol ven tri kül sis to lik fonk si yon la rı ko run muş -
tur. Her iki at ri yum ge niş le miş tir. Ven tri kül du -
var ka lın lık la rı ço ğun luk la art mış tır. Ami lo id
in fil tras yo nun da ven tri kül du var la rı ami lo ide has
par lak lık lar içe rir. Dopp ler pa ter ni res trik tif do -
luş ile uyum lu dur. 

Dopp ler eko kar di yog ra fi ile mit ral ve tri küs -
pid ye ter siz li ği, pul mo ner ar ter ba sın cı ile mit ral
ve tri küs pid ka pak la rın do luş pa tern le ri de ğer -
len di ri le bi lir. Sol ven tri kü lün ti pik res trik tif pa-
 ter ni gö rü lür. Mit ral Dopp ler gi riş er ken akı mı
art mış (E >1 m/s), at ri yal gi riş akı mı azal mış (A <
0.5 m/s), E/A ora nı > 1.5, mit ral E de se le ras yon za-

 ma nı (< 15 m/s) ve izo vo lü met rik gev şe me za ma -
nı kı sal mış tır. Tri küs pid E de se la ras yon za ma nı
kı sal mış tır (< 160 ms). He pa tik ven akım ve lo si te -
si di yas to lik ha ki mi yet gös te rir.

Trom büs şüp he si var sa tran sö zo fa ge al eko kar di -
yog ra fik in ce le me ya pıl ma lı dır. Res trik tif kar di yo -
mi yo pa ti ile kons trik tif pe ri kar dit ayı rı mı nın
ya pı la bil me si için do ku Dopp ler tek ni ği de ek ya-
 rar lar sağ la ya bi lir.

Rad yo nük lid An ji yog ra fi

Rad yo nük lid an ji yog ra fi ile di yas to lik do luş ka-
 rak te ris tik le ri be lir le ne bi lir.

Kar di yak Bil gi sa yar lı To mog ra fi (BT) ve
Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me 

Kar di yak BT ve ya MR gö rün tü le me res trik tif kar-
 di yo mi yo pa ti ile kons trik tif kar di yo mi yo pa ti
ayırt edi ci ta nı sın da son de re ce önem li dir (Şe kil
44-3). Zi ra eko kar di yog ra fik tet kik pe ri kard ka-
 lın lı ğı nı be lir le me de ço ğu kez ye ter li de ğil dir.
Res trik tif kar di yo mi yo pa ti de pe ri kard anor mal
iken, kons trik tif pe ri kar dit ka lın, fib ro tik, ba zen
kal si ti pe ri kard net ola rak gö rü lür.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti ile kons trik tif kar di -
yomi yo pa ti ayı rı mı nı yap mak için sağ ve sol kalp
ka te te ri zas yo nu yap mak ge re ke bi lir. Mit ral ve tri-
 küs pid ka pak ye ter siz li ği nin de re ce si ni be lir le mek
için ven tri kü log ra fi ya pı la bi lir. Kalp boş luk la rı nın
komp li yan sı bo zul du ğu için do luş ba sınç la rı (ven -
tri kül de di yas to lik ba sınç ve at ri yum da or ta la ma
ba sınç) art mış tır. Ven tri kül do luş ba sın cı nın yük-
 sel me me si du ru mun da res trik tif kar di yo mi yo pa ti
ta nı sın dan uzak la şıl ma lı dır. Ven tri kül ve at ri -
yumlar da ki ba sınç dal ga la rı nın pro fi li de ta nı ya
yar dım cı olur. Sağ ve sol ven tri kül ba sınç tra se le -
rin de er ken di yas to lik di p’ in pla to ile ta ki bi ti pik
“ka re kökü be lir ti si ”ne ne den olur. Sağ at ri yum da ki
be lirgin x ve y iniş le ri de, M ve ya W kon fi gü ras -
yo nu nun or ta ya çık ma sı na yol açar. Sağ at ri yum
ba sınç la rı ge nel lik le so lu num la de ğiş mez. Sağ ven-
 tri kül sis to lik ba sın cı yük sel miş ola bi lir, di yas tol
so nu ba sın cı ge nel lik le sis to lik ba sın cın 1/3’ün den
da ha dü şük tür. Sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın -
cı ge nel lik le sağ ven tri kül di yas tol so nu ba sın cın -
dan 5 mm Hg ve ya da ha faz la bü yük tür, an cak
ba zen eşit de ola bi lir.

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti ile kons trik tif pe-
 ri kar dit ayı rı mın da bel ki de en önem li bul gu, sol
ve sağ ven tri kül ba sınç la rı nın so lu nu ma ver di ği
ce vap tır. Res trik tif kar di yo mi yo pa ti de ven tri kü -
ler ba sınç lar kon kor dan dır; ya ni so lu num la bir-
 lik te dü şer ve yük se lir ler. Kons trik tif pe ri kar dit te
ak si ne dis kor dan dır; ya ni ins pir yum da sağ ven-
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Şekil 44-3. Kar di yak MR. Res trik tif kar di yo mi yo pa ti li has ta -
da 4 boş luk GRE ci ne gö rün tü: Bi at ri yal di la tas yon ve nor-
 mal ka lın lık ta pe ri kard gö rül mek te dir (Doç. Dr. Mem duh
Dur su nʼ dan alın mış tır.).



 tri kül ba sın cı yük se lir ken, sol ven tri kül ba sın cı
dü şer; eks pi ras yon da ise ak si olur.

En do mi yo kar di yal Bi yop si

En do mi yo kar di yal bi yop si he mok ro ma toz ve
ami lo idoz gi bi res trik tif kar di yo mi yo pa ti ye yol
açan has ta lık la rın ke sin ta nı sı nı sağ la ya bi lir. Bi-
 yop si da ha çok in ter ven tri kü ler sep tu mun sağ
ven tri kül ta ra fın dan ya pı lır, an cak sol ven tri kül
ön plan da tu tul muş ise sol ven tri kül den de bi-
 yop si ya pıl ma lı dır. Has ta lı ğa se bep olan in fil -
tras yon ya ma tar zın da ola bi le ce ğin den en az 5
fark lı böl ge den ör nek le me ya pıl ma lı dır. 

AAyyıırrtt  EEddii  ccii  TTaa  nnıı

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti özel lik le kons trik tif
pe ri kar dit ile ka rı şa bi len ve ayırt edi ci ta nı nın zor
ola bi le ce ği bir has ta lık tır. Her iki has ta lı ğın ayırt

edi ci ta nı sın da kul la nı la bi le cek kli nik ve la bo ra -
tu ar özel lik ler Tab lo 44-6’da özet len miş tir.

TTee  ddaa  vvii

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti de, di yas to lik dis fonksi -
yo nun te da vi si, ri tim-ile tim sis te mi bo zuk luk la rı nın
gi de ril me si ve trom bo em bo lik komp li kas yon la rın
en gel len me si he def len me li dir. Müm kün se alt ta ya -
tan has ta lı ğın kü rü sağ lan ma lı dır. 

Di yas to lik dis fonk si yon se be biy le art mış olan
do luş ba sınç la rı nı dü şür mek ve pul mo ner kon jes-
 yo nu azalt mak ama cıy la di üre tik te da vi ya pıl ma -
lı dır. Di üre tik ler, ön yük (“p re lo ad”) ve kalp
de bi si nin aşı rı azal ma sı na yol aça rak hal siz lik ve
baş dön me si ne ne den ola bi lir. Kalp ye ter siz li ğin -
de kul la nı lan di ğer ilaç la rın res trik tif kar di yo mi -
yo pa ti de her han gi bir olum lu et ki si yok tur. Bu
ne den le ACE in hi bi tör le ri ya da di gok si nin te da -
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Restriktif Kardiyomiyopati Konstriktif Perikardit

Klinik Bulgular • S3 • Perikardiyal ses (”knock”)
• Apikal kalkış artışı • Apikal kalkış azalmış
• Yetersizlik üfürümleri • Üfürüm yok

Elektrokardiyografi • Genellikle düşük voltaj • Düşük voltaj
• Atriyal fibrilasyon: Sık • Atriyal fibrilasyon sık

Ekokardiyografi • Duvar kalınlığı: Artmış. • Duvar kalınlığı: Normal veya 
azalmış

Doppler Ekokardiyografi
• Mitral kapak E dalgası akımında • Yok • ≥% 25

solunumsal değişkenlik (N: <% 10)
• Mitral kapak deselarasyon zamanı • <160 ms • <160 ms

(N: >160 ms)
• Triküspid kapakta solunumsal değişkenlik • Yok • >% 40

(N:< % 15)
• Mitral kapak deselarasyon zamanı

(N: >160 ms) • <160 ms • <160 ms
• Hepatik ven velositesi (N: Sistol >Diyastol) • Sistol < Diyastol • Değişken
• Hepatik ven solunumsal tersine dönüş • İnspiratuar • Daha belirgin ekspiratuar

(N: Eksperituar)
• Erken diyastolde mitral annular

velosite (N: >8 m/s) • < 8 m/s • > 8 m/s

Bilgisayarlı tomografi • Perikard: Normal • Perikard: Kalın

Kalp kateterizasyonu • Karekökü paterni • Karekökü paterni
• Atriyum basıncı artmıştır. M • Atriyum basıncı artmıştır. M 

veya W konfigürasyonu vardır. veya W konfigürasyonu vardır.
• Kusmaul belirtisi: • Kusmaul belirtisi: 

Çoğu kez yoktur. Çoğu kez vardır.
• Pulsus paradoksus: • Pulsus paradoksus: 

Bazen vardır. Bazen vardır.
• Genellikle SV diyastolik • Sol ventrikül ve sağ ventrikül 

basıncı > sağ ventrikül basıncı basınçları eşittir.
• Sağ ventrikül sistolik • Sağ ventrikül sistolik basıncı

basıncı: Değişken < 50 mmHg
• Sağ ventrikül-Sol ventrikül • Sağ ventrikül-Sol ventrikül

basınç konkordansı basınç diskordansı

Ventrikülografi • Erken diyastolik sol ventrikül • Erken diyastolik sol ventrikül 
doluşu: Yavaş doluşu: Hızlı

Tablo 44-6. Restriktif Kardiyomiyopati ile Konstriktif Perikardit Ayırt Edici Tanısı



vi de ye ri yok tur. Kal si yum an ta go nist le ri nin de
bu an lam da kul la nım ala nı yok tur. 

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti de sık ola rak at ri -
yal fib ri las yon ge li şir ve bu ne den le te da vi si
önem li dir. At ri yal kon trak si yon la rın kay bı di yas -
to lik fonk si yon la rı da ha da bo za cak tır. Si nüs rit-
 mi nin ida me si için pro pa fe no ne, fle ca ini de ve ya
ami oda ro ne kul la nı la bi lir. Si nüs rit mi sağ la na mı -
yor sa ven tri kül hı zı nın kon tro lü için di gok sin ve
be ta-blo ker ve ri le bi lir, an cak di gok si nin bu has-
 ta lar da da ha ko lay in tok si kas yo na ne den ola bi le -
ce ği, be ta-blo ker le rin ise hi po tan si yo na yol
aça bi le ce ği göz önün de bu lun du rul ma lı dır.

Semp to ma tik bra di arit mi ge li şen has ta la ra ka-
 lı cı pa ce ma ker ta kıl ma lı dır. Ven tri kü ler ta şi arit -
mi ler ise risk de ğer len di ril me si ya pı la rak te da vi
edil me li, ge re kir se ICD ta kıl ma lı dır.

Res trik tif kar di yo mi yo pa ti de at ri yum da ve
ven tri kül de trom büs ge li şe bi lir. Bu ne den le at ri -
yal fib ri las yon, AV ka pak ye ter siz li ği ve ya ile ri
de re ce de kalp de bi si dü şük lü ğü olan has ta lar da
pro fi lak tik ola rak oral an ti ko agü lan kul la nıl ma -
lı dır. Has ta ne de ya tan has ta la ra ise pul mo ner em-
 bo li ris ki ne de niy le ko ru yu cu he pa rin te da vi si
uy gu lan ma lı dır.

Ami lo idoz, sar ko idoz, Löff ler en do kar di yal
fib ro zu ya da he mok ro ma to za eş lik eden res trik -
tif kar di yo mi yo pa ti de ise bu has ta lık la ra iliş kin
spe si fik te da vi ler de uy gu lan ma lı dır.

PPrroogg  nnoozz

Prog noz alt ta ya tan has ta lı ğa bağ lı ola rak de ğiş -
ken lik gös ter se de 10 yıl lık sağ ka lım % 50’ler ci-
 va rın da dır. An cak ami lo ido za bağ lı res trik tif
kar di yo mi yo pa ti de ya şam sü re si çok da ha kı sa
ola bi lir.

ÖÖzzeell  RReess  ttrriikk  ttiiff  KKaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii
TTüürr  llee  rrii

PPrrii  mmeerr  RReess  ttrriikk  ttiiff  KKaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii  lleerr
İdi yo pa tik Res trik tif Kar di yo mi yo pa ti

He mo di na mik bul gu la rı res trik tif fiz yo lo ji ile
uyum lu dur. Mi yo kard bi yop si sin de fib roz ve de-
 ği şik de re ce ler de hüc re sel hi per tro fi be lir le nir.
Ven tri kül du va rı ka lın laş ma mış tır. Ço ğun luk la
20-30 yaş la rın da ka dın lar da gö rü lür. An cak ço-
 cuk lar da da or ta ya çı ka bi lir. Kli nik gi di şat fark lı -
lık gös te re bi lir. Semp to ma tik ola rak sta bil
gi den ler ya nın da hız la kalp trans plan tas yo nu ih-
 ti ya cı do ğu ran lar da mev cut tur.

Fa mil yal Res trik tif Kar di yo mi yo pa ti

Ai le nin muh te lif fert le rin de res trik tif kar di yo mi -
yo pa ti be lir len me si ile ta nı ko nu lur.

Löff ler Kar di yo mi yo pa ti si

Eo si no fi li ile bir lik te ol ma sı ile ka rak te ri ze olan bir
res trik tif kar di yo mi yo pa ti tü rü dür. Löff ler en do -
kar di ti ile bir lik te olan eo si no fi li de en az 6 ay sü re
ile eo si no fi li sa yı sı 1500/mm3’ün üze rin de ol ma dır.
Eo si no fi li pri mer ya da se kon der ne den le re (lö se -
mi, pa ra zi toz, aler ji, gra nü lo ma töz sen drom lar, hi-
 per sen si ti vi te, ne op las tik has ta lık lar) bağ lı ola bi lir.
Hi pe re osi no fi lik sen drom kalp ya nı sı ra, ak ci ğer -
ler, be yin ve ke mik ili ği ni de tu ta bi lir. 

Sağ ve sol kalp te ven tri kül le rin gi riş böl ge si ve
apeks ler de en do kard ka lın laş mış tır. His to pa to lo jik
in ce le me de mi yo kard ve su ben do kard da eo si no fil
in fil tras yo nu, eo si no fil ih ti va eden mu ral trom büs
ve en do kard da fib ro tik ka lın laş ma gö rü lür. 
Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar: Hi pe re osi no fi lik sen-
 drom lu has ta lar da ateş, ök sü rük, raş ve ki lo kay -
bı gi bi sis te mik be lir ti ler ya nı sı ra kon jes tif kalp
ye ter siz li ği tab lo su da ge li şir. Mit ral ye ter siz li ği ne
bağ lı pan sis to lik üfü rüm sık tır. Sis te mik em bo li -
ler or ta ya çı ka bi lir. Böb rek, ka ra ci ğer, ak ci ğer tu-
 tu lu mu ya da kalp ye ter siz li ği ölü me se be bi yet
ve rir. Ani ölüm de ola bi lir.
Elek tro kar di yog ra fi: EK G’ de non-spe si fik ST-T
de ği şik lik le ri, sağ dal blo ku ve di ğer ile ti de fekt -
le ri ile at ri yal fib ri las yon sap ta na bi lir.
Te le rönt ge nog ra fi: Te le rönt ge nog ra fi de kalp göl-
 ge si ge niş le miş tir ve pul mo ner kon jes yon var dır.
Ba zen ak ci ğer de in fil tras yon lar eş lik ede bi lir. 
Eko kar di yog ra fi: Sol ven tri kül ar ka du va rı ka lın-
 laş mış tır ve mit ral ka pak ar ka küs pis ha re ket le ri
azal mış tır. Dopp ler-eko ’da mit ral ve tri küs pid ka -
pak ye ter siz lik le ri sap ta nır. Ti pik res trik tif kar di -
yo mi yo pa ti ler de ol du ğu gi bi sis to lik fonk si yon lar
ko run muş tur. Apeks ler de trom büs var dır. At ri -
yum lar ge niş le miş tir. 
Kalp Ka te te ri zas yo nu: Ven tri kül do luş ba sınç la -
rı art mış tır, ti pik res trik tif pa tern sap ta nır ve ka -
pak ye ter siz lik le ri be lir le nir.
En do mi yo kar di yal Bi yop si: Ta nı ya kat kı sağ la -
ya bi lir, an cak her za man po zi tif bul gu la ra rast-
 lan maz.
Te da vi: Ge rek kor ti kos te ro id ler, ge rek se hydrox yu rea
gi bi si to tok sik ilaç lar ya rar sağ la ya bi lir ve ya şam
sü re si ni uza ta bi lir. Ref rak ter va ka lar da in ter fe ron
ek len me li dir. Bu nun ya nı sı ra stan dart kalp ye ter -
siz li ği ilaç la rı ve an ti ko agü lan lar te da vi ye ek len -
me li dir. Ge rek ti ğin de ka pak rep las ma nı ve
en do kar di yek to mi ya pıl ma sı semp tom la rı azal tır. 

Tro pi kal En do mi yo kar di yal Fib roz

Da ha çok tro pi kal ve sub tro pi kal Af ri ka ül ke lerin -
de gö rü lür. Ba tı ’da na di ren rast la nır. Ço ğunluk la
eo si no fi li ile bir lik te dir ve Löff ler kar di yo mi yo pa -
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ti si ne ben zer. Has ta la rın % 50’sin de her iki ven tri -
kü lü, % 40’ın da sa de ce sol ve ge ri ka lan % 10’un -
da sa de ce sağ ven tri kü lü et ki ler.

En çok ço cuk ve genç ler de asit ve öde min eş lik
et ti ği kalp ye ter siz li ği tab lo su ile or ta ya çı kar. Be-
 lir ti ve bul gu lar tu tu lan ven tri kü le gö re de ği şir.
Sağ ven tri kül tu tu lu mu ha kim se bul gu lar res trik -
tif kar di yo mi yo pa ti ve ya kons trik tif pe ri kar di ti
tak lit ede bi lir. Mit ral ve tri küs pid ka pak ye ter siz -
li ği ne bağ lı üfü rüm ler sık ola rak du yu lur. Akut
ateş li bir has ta lık şek lin de ya da sin si bir şe kil de
or ta ya çı ka bi lir. At ri yal fib ri las yon ge li şe bi lir. Has-
 ta lar kalp ye ter siz li ği nin iler le me si, in fek si yon, in-
 fark tüs, ani ölüm ya da kalp cer ra hi si nin
komp li kas yon la rı yü zün den kay be di le bi lir.

Sağ ven tri kül en do mi yo kar di yal fib ro zun da
sağ ven tri kül apek si fib ro tik do kuy la tı ka lı dır.
Tri küs pid ye ter siz li ği, sağ kal be iliş kin S3, ju gü ler
ve nöz dol gun luk ile be lir gin v dal ga sı ve sü rat li y
ini şi, he pa to me ga li, ka ra ci ğer de pul zas yon, asit
ve pe ri fe rik ödem sap ta nır. Pul mo ner ödem yok-
 tur. Sık ola rak pe ri kard efüz yon ge li şir. EK G’ de,
sağ ven tri kül hi per tro fi si ve at ri yal fib ri las yon
sık tır. Gö ğüs rönt ge nog ra fi sin de sağ at ri yum ge-
 niş le me si, pe ri kard sı vı sı, sağ at ri yum, da ha sey-
 rek ola rak sol ven tri kül du va rın da kal si fi kas yon
iz le nir. Eko kar di yog ra fi de, apek si tı ka ya cak şe-
 kil de sağ ven tri kül en do kar dın da ka lın laş ma, at-
 ri yum lar da ge niş le me, en do kard yü ze yin de
hi pe re ko ik alan lar, tri küs pid ye ter siz li ği ve sep-
 tu mun anor mal ha re ke ti sap ta na bi le cek ti pik bul-
 gu lar dır. Kalp ka te te ri zas yo nu ve an ji yog ra fi de
ise apeks fib roz tı kan ma ne de niy le gö rü le mez,
tri küs pid ye ter siz li ği, sağ at ri yum ge niş le me si ve
trom bü se bağ lı do luş de fekt le ri gö rü lür.

Sol ven tri kül en do mi yo kar di yal fib ro zun da, sol
ven tri kül apek si, mit ral ka pak ar ka yap rak çı ğı ve
kor da ten di ne a’ da fib roz be lir gin dir ve mit ral ye-
 ter siz li ği ne yol açar. Mit ral ka pak pro lap su su ve ya
mit ral ye ter siz li ği ne öz gü üfü rüm ler, S3 ve pul mo -
ner hi per tan si yo na bağ lı S2 sert leş me si du yu lur.
EK G’ de, ST-T anor mal lik le ri, dü şük vol taj, sol ven-
 tri kül hi per tro fi si ve at ri yal fib ri las yon sık tır. Eko-
 kar di yog ra fi de, at ri yum lar da ge niş le me, en do kard
yü ze yin de hi pe re ko ik alan lar, pe ri kard sı vı sı ve
mit ral ye ter siz li ği ti pik bul gu lar dır. Sol ven tri kül
sis to lik fonk si yo nu nor mal dir. Kalp ka te te ri zas yo -
nu ve an ji yog ra fi de ise pul mo ner hi per tan si yon,
mit ral ye ter siz li ği ve trom bü se bağ lı do luş de fekt -
le ri gö rü lür. Kalp in dek si azal mış tır.

Bi ven tri kü ler en do mi yo kar di yal fib ro zun da,
her iki ven tri kül tu tu lu ma ait bul gu lar bir lik te bu-
 lu nur. An cak sağ kal be iliş kin ve ri ler da ha ön
plan da dır.

Ta nı: Has ta nın ya şa dı ğı böl ge ve yu ka rı da be lir -
ti len kli nik ve la bo ra tu ar bul gu lar ya nı sı ra en do -
mi yo kar di yal bi yop si ile ko nu lur. 

Te da vi: Kalp ye ter siz li ği nin te da vi si zor dur, baş-
 lan gıç ta di üre tik ler kon jes yo na bağ lı semp tom la -
rı azalt ma da bir de re ce ye ka dar et ki li olur lar.
Has ta lı ğın tu tul du ğu ta raf ta ka pak rep las ma nı ve
en do kar di yek to mi semp tom la rı bü yük öl çü de
azal ta bi lir, an cak ope ras yon mor ta li te si % 15-25
ci va rın da dır.

Prog noz: Has ta la rın yak la şık ya rı sı 2 yıl içe ri sin -
de kay be di lir. Ba zı has ta lar ise çok uzun sü re ya-
 şa ya bi lir.

SSee  kkoonn  ddeerr  RReess  ttrriikk  ttiiff
KKaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii  lleerr

Amiloidoz

Ami lo idoz ami lo id mad de si nin pek çok or gan da
tu tul ma sı ile ka rak te ri ze olan, pri mer ve ya se kon-
 der form la rı bu lu nan sis te mik bir has ta lık tır. Has-
 ta lı ğın ai le vi form la rı da ola bi lir. Ay rı ca ba zı
has ta lar da se nil ami lo idoz da ge li şe bi lir.

Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar: Pri mer ami lo di oz lu
has ta la rın 1/3’ün de kar di yak tu tu lum var dır. Kli-
 nik bul gu lar da ha çok 35 yaş son ra sın da or ta ya çı -
kar. Kar di yak ami lo idoz ti pik ola rak 4 kli nik tab lo
ile tak dim ola bi lir: Res trik tif kar di yo mi yo pa ti, sis-
 to lik kalp ye ter siz li ği, or tos ta tik hi po tan si yon ve
ile ti sis te mi bo zuk lu ğu. Ay rı ca ma lign ven tri kü ler
arit mi ler ve ya blok lar ani ölü me yol aça bi lir.

Fi zik mu aye ne de kon jes tif kalp ye ter siz li ği ne
bağ lı bul gu lar (ve nöz dol gun luk, he pa to me ga li,
asit, pe ri fe rik ödem) ha kim dir. Ay rı ca mit ral ye-
 ter siz li ği ne bağ lı pan sis to lik üfü rüm, S3 ve S4 du-
 yu la bi lir.

Elek tro kar di yog ra fi: EK G’ de dü şük vol taj, dal
blo ku ve anor mal aks var dır. AV ya da in tra ven -
tri kü ler blok lar ve pa to lo jik Q dal ga la rı gö rü le bi -
lir. At ri yal fib ri las yon ve ven tri kü ler arit mi ler
sık tır.

Gö ğüs rönt ge nog ra fi si: Gö ğüs rönt ge nog ra fi sin de,
sis to lik dis fonk si yo nu olan va ka lar da kar di yo me -
ga li ve pul mo ner kon jes yon sap ta na bi lir. Res trik tif
kar di yo mi yo pa ti de ise kalp ge niş de ğil dir.

Eko kar di yog ra fi: Eko kar di yog ra fi de ven tri kül du -
var ka lın lı ğı nın art tı ğı ve ka vi te le rin kü çül dü ğü, at-
 ri yum la rın ge niş le di ği ve in te rat ri yal sep tu mun
ka lın laş tı ğı gö rü lür. Dopp ler eko kar di yog ra fik ile
ti pik ola rak di yas to lik dis fonk si yon pa ra met re le ri
sap ta na cak tır. Baş lan gıç ta sis to lik fonk si yon lar ko-
 run muş sa da, ile ri dö nem ler de sol ven tri kül ge niş -
ler ve sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu da or ta ya
çı kar. Eko kar di yog ra fi de ven tri kül du va rı nın gra-
 nül lü ve par lak gö rü nü mü ami lo idoz ta nı sı açı sın -
dan uya rı cı ol ma lı dır. Kalp ka pak la rın da
ka lın laş ma ve mit ral ye ter siz li ği sap ta na bi lir. 
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Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si: Tek nes yum-
99m ile ya pı lan mi yo kard per füz yon sin tig ra fi sin -
de ami lo id in fil tras yo nu na bağ lı ola rak seg men ter
per füz yon de fekt le ri or ta ya çı ka rı la bi lir.

Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me: Kalp-
 te ki ami lo id de po lan ma la rı nı gös ter me de son de-
 re ce ya rar lı ola bi len bir me to du dur (Şe kil 44-4).

Mi yo kard Bi yop si si: En do mi yo kar di yal bi yop si
ile % 40-50 va ka da Kon go kır mı zı gi bi bo ya lar la
ami lo ido za öz gü po zi tif bul gu la ra rast la nır ve ke -
sin ta nı ko nu la bi lir (Şe kil 44-5). Otop si de ay rı ca
kalp ka pak çık la rı nın da ka lın laş tı ğı sap ta na bi lir.
Ami lo id do ku su ab do mi nal yağ do ku su, rek tum,
diş eti, ke mik ili ği, ka ra ci ğer ve böb rek bi yop si le -
ri ile de be lir le ne bi lir.

Te da vi: Spe si fik bir te da vi si yok tur. AL ami lo -
idoz da ke mo te ra pi ve oto log ke mik ili ği kök hüc -
re trans plan tas yo nu de ne ne bi lir. Ke mik ili ği
trans plan tas yo nu ile bir lik te kalp trans plan tas yo -
nun dan nis pi ola rak yüz gül dü rü cü so nuç lar ( 5
yıl lık ya şam % 30) alı na bil di ği bil di ril miş tir.

Bu nun ya nı sı ra ge rek ti ğin de kalp ye ter siz li ği -
nin stan dart te da vi si (di üre tik ler vb), ri tim ve ile -
ti bo zuk luk lar ne de niy le kla sik in di kas yon la rı
do ğar sa pa ce ma ker ya da İCD imp lan tas yo nu ya-
 pıl ma lı dır.

Prog noz: Has ta lı ğın sey ri hız lı ve öl dü rü cü dür.

Sar ko idoz

Sar ko idoz ak ci ğer, re ti kü lo en do te li yal sis tem ve
de ri baş ta ol mak üze re bir çok sis te mi tu ta bi len
sis te mik bir has ta lık tır. Dif füz ak ci ğer fib ro zu,
kro nik kor pul mo na le ve ölü me ne den ola bi lir. 

Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar: Sar ko ido za bağ lı res-
 trik tif kar di yo mi yo pa ti na dir gö rü lür. An cak
otop si bul gu la rın da bu tu tu lu mun kli nik te ol du -
ğu ka dar na dir ol ma dı ğı be lir len miş tir. Kli nik
bul gu lar da ha çok genç-or ta yaş lar da or ta ya çı -
kar. Va ka la rın bir kıs mın da ai le vi tu tu lum söz ko-
 nu su dur. 

Kalp tu tu lu mu otop si bul gu la rı na gö re has ta -
la rın % 20-30’un da var dır. Kalp be lir ti le ri mi yo -
kard ile ile ti sis te mi nin in fil tras yo nu na bağ lı dır.
Ma lign ven tri kü ler arit mi ler ve ile ti ku sur la rı ani
ölü me yol aça bi lir ler. Has ta la rın bir kıs mın da
kalp ye ter siz li ği ve ba zen ven tri kü ler anev riz ma
ge li şe bi lir. Di ğer yan dan sar ko idoz res trik tif kar-
 di yo mi yo pa ti tab lo su ile de or ta ya çı ka bi lir. Sar-
 ko idoz da yay gın ak ci ğer fib ro zu na se kon der
kro nik kor pul mo na le de olu şa bi lir.

Fi zik mu aye ne de, mit ral ye ter siz li ği ve tri küs-
 pid ye ter siz li ği ne bağ lı pan sis to lik üfü rüm ler, S3,
S4 ve pul mo ner hi per tan si yo na bağ lı S2 sert leş -
me si du yu la bi lir. Bu nun dı şın da kalp dı şı tu tu lu -
ma bağ lı fi zik bul gu lar da be lir le ne bi lir.

Elek tro kar di yog ra fi: EK G’ de T dal ga anor mal -
lik le ri, AV ya da in tra ven tri kü ler blok lar, pa to lo -
jik Q dal ga la rı, P pul mo na le ve sağ ven tri kül
hi per tro fi si gö rü le bi lir. At ri yal fib ri las yon ve AV
blok lar sık tır.

Gö ğüs Rönt ge nog ra fi si: Gö ğüs rönt ge nog ra fi sin -
de bi la te ral hi ler ade no me ga li gö rül me si ti pik bul-
 gu dur. Has ta lık iler le dik çe yay gın ak ci ğer fib ro zu
ve ile ri dö nem ler de kar di yo me ga li sap ta nır.

Eko kar di yog ra fi: Eko kar di yog ra fi de sol ven tri -
kül de glo bal ve böl ge sel du var ha re ket bo zuk -
luk la rı, na di ren anev riz ma olu şu mu ve pe ri kard
sı vı sı var dır. Sağ ven tri kül hi per tro fi si ve pul mo -
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Şekil 44-4. Kar di yak MR. Kı sa aks per füz yon gö rün tü de ami lo ido za se kon der per füz yon de fek ti ve geç gö rün tü ler de kon t-
rast tu tu lu mu iz len mek te dir (Doç. Dr. Mem duh Dur su n’ dan alın mış tır.).

Şekil 44-5. Mi yo kard bi yop si sin de ami lo id mad de tu tu lu mu
gö rül mek te dir (www.path yguy.com)



ner ar ter hi per tan si yo nu da sap ta na bi lir. Kalp du-
 var la rın da ki eko je ni te ar tı şı in fil tra tif pro se si dü-
 şün dür me li dir.

Mi yo kard Per füz yon Sin tig ra fi si: Tal yum-201
ve ya Tc-99m sin tig ra fi si ile ya pı lan mi yo kard per-
 füz yon sin tig ra fi sin de sar ko id in fil tras yo nu na
bağ lı ola rak seg men ter per füz yon de fekt le ri or ta -
ya çı ka rı la bi lir.

Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me: MR
sar ko idoz ta nı sı nın ko nul ma sın da son de re ce du-
 yar lı ve gü ve ni lir bir ta nı me to du dur (Şe kil 44-6).

Mi yo kard Bi yop si si: His to pa to lo jik in ce le me de
sol ven tri kül ser best du va rı ve in ter ven tri kü ler
sep tum baş ta ol mak üze re her böl ge de sar ko ido -
za ait gra nü lom la ra rast la na bi lir. Ya ma lı tu tu lum
ne de niy le va ka la rın % 40-50’sin de en do mi yo kar -
di yal bi yop si ile sar ko ido za öz gü po zi tif bul gu la -
ra rast la na bi lir. 

Te da vi: Sar ko idoz da im mü no sup re sif (met hot re -
xa te, cyclop hosp ha mi de) te da vi uy gu lan ma lı dır.
İle ti bo zuk luk la rı, arit mi ve mi yo kard dis fonk si -
yo nu kor ti kos te ro id ler den de ya rar gö re bi lir. Ri -
tim ve ile ti bo zuk luk lar ne de niy le kla sik
in di kas yon la rı do ğar sa pa ce ma ker ya da İCD im-
p lan tas yo nu ya pıl ma lı dır.

Prog noz: Kar di yak tu tu lu mu olan sar ko idoz lu has-
 ta la ra ay lar ya da yıl lar ca ya şa ya bi lir. Ag re sif im-
 mü no sup re sif te da vi ile ya şam sü re si ar ta bi lir.

Ga uc her Has ta lı ğı

Ga uc her has ta lı ğı be ta-glu co si da se en zi mi ek sik li -
ği ne bağ lı, bir çok or gan da (da lak, ka ra ci ğer, ke mik
ili ği, be yin, lenf dü ğüm le ri ve kalp) se reb ro sid bi-
 rik me si ile ka rak te ri ze he re di ter bir has ta lık tır.
Res trik tif kar di yo mi yo pa ti ve kalp ye ter siz li ği ne
yol aça bi lir. En zim rep las ma nı te da vi si ne ya nıt alı-

 na bi lir. Çok di renç li va ka lar da ka ra ci ğer trans p-
lan tas yo nu da bir se çe nek ola bi lir.

He mok ro ma toz

He mok ro ma toz kalp, ka ra ci ğer, go nad lar ve pan-
 kre as ta de mir bi rik me si ile ka rak te ri ze ai le vi ve
sis te mik bir has ta lık tır. Kalp te res trik tif kar di yo -
mi yo pa ti ve ya di la te kar di yo mi yo pa ti bul gu la rı
or ta ya çı kar. Di ğer sis tem ler de ka ra ci ğer si ro zu,
di abe tes mel li tus, ar trit ve im po tan sa yol açar.
MR ile de mir bi ri ki mi gös te ri le bi lir (Şe kil 44-7).
Kar di yak tu tu lum mi yo kard bi yop si si ile ka nıt la -
na bi lir. Te da vi ama cıy la de fe ro xa mi ne ve sık fle-
 bo to mi ya pıl ma sı uy gun dur. 

Fabry Has ta lı ğı

Fabry has ta lı ğı X’ e bağ lı re se sif ge çen, al fa-ga lak -
to si da se A ek sik li ği ne bağ lı ve baş lı ca en do tel de
gli ko li pid mad de si nin bi rik me si ne bağ lı ge ne tik
bir has ta lık tır. Ko ro ner en do te lin de li pid bi ri ki -
me bağ lı an gi na pek to ris ve mi yo kard in fark tü sü
tab lo su or ta ya çı kar. Ay rı ca res trik tif kar di yo mi -
yo pa ti ye ne den ola bi lir. Ke sin ta nı mi yo kard bi-
 yop si si ve plas ma al fa-ga lak to si da se A ak ti vi te
dü şük lü ğü nün be lir len me si ile ko nu lur. En zim
rep las man te da vi si yüz gül dü rü cü dür. 

Gli ko jen De po Has ta lık la rı

Gli ko jen de po has ta lık la rı oto so mal re se sif ile ge -
çen asit mal ta se ek sik li ği ne bağ lı bir kar bon hid rat
me ta bo liz ma sı bo zuk lu ğu has ta lı ğı dır. Aşı rı mik-
 tar da gli ko jen, kalp, is ke let ka sı ve di ğer pek çok
do ku da bi ri kir. Tip II,II ve IV gli ko jen de po has-
 ta lı ğın da kalp tu tu lu mu ola bi lir. En çok Tip II’ de
(Pom pe has ta lı ğı) gö rü lür. Has ta lık he nüz be bek-
 lik dö ne min de kalp ye ter siz li ği ve arit mi tab lo su
ile or ta ya çı kar. Et kin bir te da vi si yok tur.
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Şekil 44-6. Kar di yak MR. STIR ak si yal ke sit; sol ven tri kül -
de dif füz ve bi la te ral ak ci ğer de hi ler sar ko idoz tu tu lum gö-
 rül mek te dir (Doç. Dr. Mem duh Dur su nʼ dan alın mış tır.).

Şekil 44-7. Kar di yak MR. Kı sa aks GRE T2 gö rün tü. He-
 mok ro ma toz lu bir has ta da sol ven tri kül de ve ka ra ci ğer de
de mir bi ri ki mi ne bağ lı dif füz sin yal kay bı iz len mek te dir
(Doç. Dr. Mem duh Dur su nʼ dan alın mış tır.).



Me tas ta tik Kan ser ler-Kar si no id Sen drom

Kar si no id sen drom kal be me tas taz ya pan bar sak
tü mör le ri nin yol aç tı ğı bir has ta lık tır. 

Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar: Kal be me tas taz so nu -
cu olu şan (en sık ile um ve ap pen diks) tü mör do-
 ku su ta ra fın dan sal gı la nan se ro to nin, bra di ki nin,
5-hid rok si-in dol ase tik asit ve di ğer va zo ak tif
mad de ler kar si no id sen drom da gö rü len semp-
 tom la ra (de ri de ve yüz de kı zar ma, ateş bas ma sı,
dia re, bron ko-obs trük si yon) ne den olur lar. Va ka -
la rın ço ğun da kal bin sağ ta ra fı, bir kıs mın da ise
sol ta ra fı tu tu lur. Sağ ta raf ta tri küs pid ka pak, pul-
 mo ner ka pak ve kalp boş luk la rı nın en do kar dın -
da, ve na ka va su pe ri or, ve na ka va in fe ri or ve
ko ro ner si nüs te lez yon lar gö rü le bi lir. Bu lez yon -
lar tri küs pid ye ter siz li ği ve ya pul mo ner dar lı ğa
ne den ola bi lir.

Fi zik mu aye ne de, tri küs pid odak ta pan sis to -
lik, pul mo ner odak ta mid sis to lik ve sey rek ola rak
da er ken di yas to lik üfü rüm du yu lur. Kal bin sol
ta ra fı tu tul muş ise mit ral odak ta pan sis to lik üfü-
 rüm du yu la cak tır. 

Elek tro kar di yog ra fi: EK G’ de dü şük vol taj ve sağ
at ri yum ge niş le me si, non-spe si fik ST-T de ği şik -
lik le ri ve ile ti bo zuk luk la rı bu lu na bi lir.

Te le rönt ge nog ra fi: Te le rönt ge nog ra fi de kalp nor-
 mal ve ya ge niş le miş ola bi lir. Plev ra sı vı sı da sap-
 ta na bi lir. Pul mo ner ka pak dar lı ğı da ol sa
kon je ni tal dar lık la rın ak si ne post ste no tik di la tas -
yon yok tur.

Eko kar di yog ra fi: Eko kar di yog ra fi de tri küs pid ve
mit ral ka pak lar da ka lın laş ma ve ye ter siz lik, sağ
kalp boş luk la rın da ge niş le me sap ta nır. Va ka la rın
% 50’sin de eko kar di yog ra fik ola rak ka rak te ris tik
kar di yak lez yon lar (fib roz plak lar) gö rü lür.

Te da vi: Kla sik kon jes tif kalp ye ter siz li ği te da vi si
uy gu la nır. So ma tos ta tin ana log la rı ve ke mo te ra -
pi semp tom la rı ra hat la ta bi lir. Ge re ğin de tri küs -
pid ve ya mit ral ka pak cer ra hi si uy gu la nır.

Rad yas yo na Bağ lı Fib roz

Rad yas yon da ha çok kons trik tif pe ri kar di te se bep
olur sa da ba zen res trik tif kar di yo mi yo pa ti ye de
yol aça bi lir.

HHİİ  PPEERR  TTRROO  FFİİKK  KKAARR  DDİİ  YYOO  MMİİ  YYOO  PPAA  TTİİ

TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti, hi per tro fi ye yol
aça bi le cek baş ka bir kar di yak ve ya sis te mik has-
 ta lık ol mak sı zın, ne de ni açık la na ma yan sol ven-
 tri kül hi per tro fi si ve di la te ol ma yan kalp
boş luk la rı ile ka rak te ri ze bir has ta lık tır (Şe kil 44-

8). Ta rih sel ola rak kul la nı lan “i di yo pa tik hi per tro -
fik su ba or tik ste no z” (İHSS) ve “hi per tro fik obs trük -
tif kar di yo mi yo pa ti ” (HOKMP)) ad lan dı rıl ma la rı
her has ta da sol ven tri kül çı kış yo lun da obs trük -
si yon ol du ğu nu var sa yar ki, as lın da 1/3 has ta da
is ti ra hat te ve ya efor da obs trük si yon yok tur. Do-
 la yı sıy la obs trük tif ve non-obs trük tif var yant la rı
da kap sa yan hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti kı salt -
ma sı nı kul lan mak uy gun ola cak tır.

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de sol ven tri kül
du var ka lın lı ğı 15 mm’ nin üze rin de dir, ba zen du -
var ka lın lı ğı sı nır da dır (13-14 mm), an cak ai le de
hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti hi ka ye si var sa has-
 ta lık le hin de bir bul gu ola rak ka bul edil me li dir.
Son yıl lar da eko kar di yog ra fik in ce le me ya nı sı ra
MR gö rün tü le me de hi per tro fik kar di yo mi yo pa -
ti li has ta lar da kar di yak ana to mi yi de ğer len dir -
me de ön pla na çık mak ta dır. Ba zı has ta lar da
du var ka lın lık la rı ta rif edi len sı nır la ra ulaş ma sa
da (fe no tip -), ge ne tik subs tra tı po zi tif ise (ge no -
tip +, has ta lı ğa se bep olan sar ko mer mu tas yo nu
mev cut) bu has ta lar “subk li nik hi per tro fik kar di yo -
mi yo pa ti ” ola rak ad lan dı rı la bi lir ler. Hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti de sol ven tri kül hi per tro fi si nin
pa ter ni ve da ğı lı mı çok çe şit li lik gös ter se de, has-
 ta la rın 1/3’ün de sol ven tri kü lün an cak kü çük bir
kıs mı nı il gi len di ren seg men ter du var ka lın laş -
ma sı mev cut tur.

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti sık rast la nı lan ge ne -
tik kar di yo vas kü ler has ta lık lar dan dır. Epi de mi yo -
lo jik ça lış ma lar Dün ya ge ne lin de has ta lı ğın
pre va lan sı için % 0.2 ci va rın da bir oran ver mek te -
dir. Bu oran dan yo la çı kı la rak Tür ki ye için yak la -
şık 140.000 hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti has ta sı nın
var lı ğın dan söz ede bi li riz. Kar di yo lo ji pra ti ği miz -
de kıs men na dir ola rak kar şı laş tı ğı mız bir has ta
gru bun dan bah se di yor ol sak da, yu ka rı da ki tah-
 mi ni ra kam göz önü ne alın dı ğın da asemp to ma tik
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Şekil 44-8. Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti mak ros ko pik gö rün-
 tü sü (web)



has ta la rın bir kıs mı nın ta nı ko nul ma dan ya şam la -
rı nı sür dür mek te ol duk la rı dü şü nü le bi lir.

PPaa  ttoo  ffiizz  yyoo  lloo  jjii

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de semp tom lar ge -
nel ola rak sol ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nun
de re ce si ile ilin ti li dir. Te da vi yak la şı mı nın ta ma -
men fark lı ol du ğu non-obs trük tif olan for mu nu
ayır mak önem li dir. Semp to ma yol açan pa to fiz -
yo lo jik anor mal lik le ri şu şe kil de sı ra la ya bi li riz:
Sol ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nu, di yas to lik
dis fonk si yon, mit ral ye ter siz li ği, mi yo kard is ke -
mi si ve arit mi ler.

Sol ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nu: Sol ven-
 tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nu hi per tro fik kar di -
yo mi yo pa ti de semp tom lar dan so rum lu ma jör
ano ma li dir ve di na mik ka rak ter de dir. Sol ven tri -
kül yü kün de ki ve kon trak ti li te sin de ki de ği şik lik -
ler den önem li de re ce de et ki le nir. Sol ven tri kül
çı kış yo lun da sa de ce fonk si yo nel de ğil me ka nik
bir obs trük si yon var dır. Hi per tro fik kar di yo mi yo -
pa ti de pik ens tan ta ne çı kış yo lu gra di en ti (or ta la -
ma gra di ent de ğil) te da vi ka ra rı nı ve stra te ji si ni
be lir ler. Has ta la rın 1/3’ün den faz la sın da is ti ra hat
ha lin de çı kış yo lun da gra di ent (≥ 30 mmHg) var-
 dır; 1/3’ü la bil, fiz yo lo jik ola rak pro vo ke edi le bi lir
gra di en te sa hip tir (is ti ra hat te < 30 mmHg, fiz yo lo -
jik pro vo kas yon ile ≥ 30 mmHg); ka lan 1/3’ü ise hi-
 per tro fik kar di yo mi yo pa ti nin obs trük tif ol ma yan
sı nı fı na gi rer ve sti ra hat te ya da pro vo kas yon la
gra di ent < 30 mmHg)’dır (Tab lo 44-7). 

Çı kış yo lu obs trük si yo nu sol ven tri kül içi ba-
 sın cı art tı ra rak ven tri kül re lak sas yo nun uza ma sı -
na, sol ven tri kül di yas to lik ba sın cın da ar tı şa,
mit ral re gür ji tas yo na, mi yo kard is ke mi si ne ve
kalp atım hac min de azal ma ya yol açar. Çı kış yo -
lu obs trük si yo nu nun se be bi, an te ri or mit ral yap-
 rak çı ğın sis tol de öne doğ ru ha re ke ti (SAM) ile
sep tu ma te ma sı ve çı kış yo lu nu da ralt ma sı dır.
Bu, ile ri de re ce de hi per tro fi ye ol muş sep tu mun
çı kış yo lun da kan akı mı üze rin de ya rat tı ğı “Ven -
tu ri et ki si ” se be biy le olur. Hi per tro fi ye ol muş pa-
 pil ler kas lar ve sep tum bir lik te mid ka vi ter
obs trük si yo na da yol aça bi lir.

Sol ven tri kül çı kış yo lu gra di en ti ven tri kül kon -
trak ti li te sin den ve yü kün den et ki le nir. Mi yo kard
kon trak ti li te sin de ar tı şı, ven tri kü ler vo lü mü nün ve
ard yü kün azal ma sı su ba or tik obs trük si yo nu art tı -

rır. İs ti ra hat ha lin de gra di ent ol ma yan has ta lar da,
eg zer siz, Val sal va ma nev ra sı ve ya far ma ko lo jik
pro vo kas yon ile ile ri de re ce de gra di ent olu şa bi lir.
Gra di en tin gün den gü ne de ğiş ken lik gös ter me si
sık tır. Post pran di yal dö nem de, özel lik le eg zer siz
es na sın da gra di ent ile ri de re ce de ar ta bi lir.

Çı kış yo lu gra di ent de vam lı Dopp ler eko kar -
di yog ram kul la nı la rak öl çü lür. Ti pik ola rak geç
sis tol de zir ve ya pan sis to lik akım pa ter ni mev cut -
tur. Eğer is ti ra hat te zir ve sis to lik gra di ent 50
mmHg’ nın al tın da ise, Val sal va ma nev ra sı, amil
nit rit ve ya eg zer siz ile pro vo kas yon ya pı la rak ba-
 sınç öl çü mü ya pı lır. Fi zik bul gu lar ve semp tom lar
ile Dopp ler ve ri le ri ara sın da uyum suz luk var sa ka-
 te te ri zas yon ile gra di ent öl çü mü ya pıl ma lı dır.
Di yas to lik dis fonk si yon: Hi per tro fik kar di yo mi -
yo pa ti de aşa ğı da ki ne den le re bağ lı ola rak di yas to -
lik dis fonk si yon ge li şir: Cid di şe kil de hi per tro fi ye
ol muş sol ven tri kü lün kalp oda cık la rı nın sert li ği ni
art tır ma sı, sol ven tri kül kon trak si yon ve re lak sas -
yo nun da ki uni form lu ğu nun kay bı, çı kış yo lu obs-
 trük si yo nu do la yı sıy la sis to lik kon trak si yo nun
art ma sı ve dif füz mi yo kard is ke mi si. Sol ven tri kül
di yas to lik dis fonk si yo nu has ta lı ğın ma jör pa to lo jik
bul gu la rın dan bi ri dir. Kal bin di yas to lik do luş sü-
 re si ni azal ta cak eg zer siz gi bi her han gi bir ka te ko -
la mi ner jik uya ran ve ya mi yo kard is ke mi si, gö ğüs
ağ rı sı ve/ve ya pul mo ner ve nöz ba sınç ta ar tış ile
disp ne ye se bep ola bi lir.
Mi yo kard is ke mi si: Hi per tro fik kar di yo mi yo pa -
ti de ola bi len cid di mi yo kard is ke mi si arz/su num
den ge sin de ki bo zuk luk ile iliş ki li dir. Has ta lar da
sol ven tri kül de du va rın da ki cid di hi per tro fi ve
do luş ba sın cın da ki ar tış se be biy le mi yo kar dın ok-
 si jen ih ti ya cı art mış tır. Sol ven tri kül mi yo kar dı -
nın kan lan ma sı, in tra mu ral ar te ri yol ler de
du var la rın ka lın laş ma sı ve di yas tol so nu ba sın cı -
nın art ma sı se be biy le su be pi kar di yal alan da ki
kom pres yon se be biy le de aza lır. 
Oto no mik dis fonk si yon: Eg zer siz sı ra sın da has-
 ta la rın % 25’in de eg zer si ze kan ba sın cı ya nı tı
anor mal dir. Eg zer siz es na sın da sis to lik kan ba-
 sın cın da 20 mmHg ve üze rin de ar tış sağ la na maz
ve ya sis to lik kan ba sın cı dü şer. Bu du ru mun var-
 lı ğı prog no zun kö tü ol du ğu nu gös te rir. 
Mit ral ye ter siz li ği: Mit ral ye ter siz li ği hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti de sık tır ve disp ne den so rum lu
ma jör me ka niz ma dır. Ola yın za man sal sı ra la ma -
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He mo di na mik du rum Du rum Çı kış yo lu gra di ent

Ba zal obs trük tif İs ti ra hat > 30 mmHg
No nobs trük tif İs ti ra hat < 30 mmHg

Fiz yo lo jik pro vo kas yon > 30 mmHg
La bil obs trük si yon İs ti ra hat < 30 mmHg

Tab lo 44-7. Sol Ven tri kül Çı kış Yo lu Obs trük si yon Sı nıf la ma sı



sı na ba ka cak olur sak, ejek si yon fa zın da ka nın sol
ven tri kül çı kış yo lun dan fır la tıl ma sı nın he men
so nun da, zir ve ye ula şan çı kış yo lu obs trük si yo -
nu nu ta ki ben mit ral ka ça ğı olu şur. Bu sı ra la ma
da mit ral ye ter siz li ği nin se kon der ve fonk si yo nel
ola rak ge liş ti ği ni or ta ya ko yar. Mit ral ye ter siz li ği
mit ral ka pak ap pa ra tu sun da ki dis tor si yon so nu -
cu ön küs pi sin çı kış yo lu nu da ral ta cak şe kil de
öne yön len me si es na sın da olu şur. Mit ral ye ter -
siz li ği nin je ti ar ka ya ve kıs men la te ra le doğ ru
olur ve mid-geç sis tol de dir. Öne yön le nen mit ral
ye ter siz li ği je ti ka pak ta ıt rin sek bir prob lem ol du-
 ğu nu dü şün dü rür. Mit ral ye ter siz li ği nin şid de ti
do la yı sıy la ço ğun luk la çı kış yo lun da ki obs trük -
si yo nun şid de ti ile pa ra lel dir.

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de ği şik kli nik pre zan-
 tas yon ve gi di şa tı ola bi len, her yaş gru bun da (ço -
cuk luk ça ğın dan ile ri yaş la ra dek) gö rü le bi len bir
has ta lık tır. Ço ğu has ta ma jör Te ra pö tik gi ri şim le re
ge rek duy mak sı zın nor mal ha ya tı nı sür dü re bi lir -
ken, has ta la rın bir kıs mı komp li kas yon lar ve has ta-
 lı ğın iler le yi ci do ğa sı se be biy le er ken yaş lar da
kay be di le bi lir ler. Komp li kas yon lar ile sey re den kli-
 nik gi di şat 3 fark lı şe kil de ola bi lir (Şe kil 44-9):

• Ço ğun luk la 35 ya şın al tın da ki has ta lar da tah-
 min edi le me yen ven tri kü ler ta şi arit mi le rin se -
bep ola bi le ce ği ani kar di yak ölüm.

• Ne fes dar lı ğı ile ka rak te ri ze olan prog re sif
kalp ye ter siz li ği (ço ğun luk la di yas to lik ye ter -
siz lik, son dö nem de sis to lik fonk si yon lar da
bo zu la bi lir.)

• Pa rok sis mal ve ya kro nik at ri yal fib ri las yon ile
bir lik te kalp ye ter siz li ği. At ri yal fib ri las yo na
bağ lı trom bo em bo lik komp li kas yon lar.
Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti nin bu prob le ma -

tik gi di şa tı çe şit li te ra pö tik gi ri şim ler ile de ğiş ti ri le -
bi lir. Bu gi ri şim le rin ara sın da ani ölüm den pri mer
ve ya se kon der ko run ma için ICD imp lan tas yo nu,
kalp ye ter siz li ği ne yö ne lik me di kal te da vi ler, sep tal
al kol ab las yo nu, cer ra hi sep tal mi yek to mi ve en son
aşa ma da kalp nak li sa yı la bi lir.

Semp tom lar

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de en sık gö rü len
semp tom lar ne fes dar lı ğı (efor la ve ya pa rok sis -
mal ge ce disp ne si), gö ğüs te ra hat sız lık his si ve
gö ğüs ağ rı sı dır. Ba zen sen kop ve ya pre sen kop
ge li şe bi lir. Gö ğüs ağ rı sı ço ğu kez di lal tı nit rat lar
ile geç mez. Gö ğüs ağ rı sı ba zen bir lik te olan ko ro-
 ner kalp has ta lı ğı na bağ lı ola bi lir. Ay rı ca sık ola-
 rak sol ön inen ar ter de mi yo kard köp rü sü
(“b rid gin g”) hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ye eş lik
eder.

Has ta özel lik le so la yat tı ğın da hi per tro fik kal-
 bin güç lü kon trak si yon la rı nı çar pın tı ola rak al gı -
la na bi lir. An cak ço ğu kez çar pın tı şi ka ye ti nin
ne de ni at ri yal ve ya ven tri kü ler arit mi ler dir. Ta şi -
arit mi ler ço ğu kez hi po tan si yo na yol açar ve güç-
 lük le to le re edi lir. 

Fi zik Mu aye ne

Pre kor di yum pal pas yo nu ile sol ven tri kül ka sıl -
ma sı güç lü ola rak his se di lir, an cak da ha ti pik ola -
nı bi fid apek sin pal pe edil me si dir. At ri yal
kon trak si yon la rın güç lü ol ma sı da apeks tte pre-
 sis to lik kal kı şa ne den ola bi lir. Na bız ba sın cı nın
nor mal ol ma sı na kar şın bis fe ri ens na bız var dır.
Ka ro tid ar ter ler de bi fid na bız ola bi lir. 

Sık ola rak S4, da ha sey rek S3 du yu la bi lir. İkin -
ci kalp se sin de ter si ne (“re ver se ”) çift leş me ola bi lir.
Sol ster num bo yun ca ve apeks tte sis to lik üfü rüm
du yu lur ve apek se ya yı lır. Eg zer siz, aya ğa kalk ma,
amil nit rat in ha las yo nu ve Val sal va ma nev ra sı nın
2.-3. faz la rı sol ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nu -
nu ve üfü rü mün şid de ti ni art tı rır, çö mel me ve Faz
IV Val sal va ma nev ra sı azal tır. Hi per tro fik kar di -
yo mi yo pa ti li has ta lar da ay rı ca mit ral ye ter siz li ği -
ne bağ lı pan sis to lik üfü rüm ola bi lir.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ram

12-de ri vas yon lu EKG has ta la rın bü yük ço ğun lu -
ğun da anor mal dir (Şe kil 44-10). Sol ven tri kül hi-
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Şekil 44-9. Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti nin kli nik se yir şe kil le ri (ACCF/AHA 2011 kı la vu zu). AF: At ri yal fib ri las yon

Prognoz Profilleri

Ani ölüm
Kalp

yetersizliği
Son

dönem
AF ve
stroke

Normal
yaşam
süresi



 per tro fi si kri ter le ri, mi yo kard in fark tü sü nü tak lit
eden bul gu lar (QRS vol ta jı nın art ma sı ve ST-T
anor mal lik le ri) ola bi lir. Apek si tu tan non-obs -
trük tif for mun da pre kor di yal de ri vas yon lar da
de rin si met rik T dal ga in ver si yon la rı gö rü lür.
EKG bul gu la rı eko kar di yog ra fik bul gu lar ara sın -
da her za man pa ra lel lik yok tur. EK G’ nin nor mal
ol ma sı hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ta nı sı nı dış-
 la maz. 

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta la rın bi-
 rin ci de re ce ak ra ba la rın da da 1-2 yıl lık ara lar ile
ta ra ma ama cı ile EKG tek rar edil me li dir.

Hol ter

Am bu la tu ar EKG ka yıt la rı ven tri kü ler ta şi arit mi -
le rin tes pi tin de ve semp to ma tik ve ya asemp to ma -
tik has ta lar da risk stra ti fi kas yo nun da önem li dir.
Hol ter mo ni tö ri zas yo nun da de vam lı ol ma yan
(“non-sus ta ine d”) ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı nın
tes pi ti son ra ki ani kar di yak ölüm ola sı lı ğı açı sın -
dan önem ta şır. Bu ne den le, asemp to ma tik ol sa lar
da hi, yü zey EK G’ sin de arit mi si ol ma yan has ta la rın
en azın dan yıl da bir Hol ter mo ni to ri zas yo nu ile ta-
 ki bi ge rek li dir.

Te le rönt ge nog ra fi

Te le rönt ge nog ra fi ço ğu kez nor mal dir. Ba zen sol
ven tri kül ka vi te si ge niş le miş tir. Sol at ri yum nor-
 mal ve ya ha fif ge niş ola bi lir. Geç dö nem de kalp
ye ter siz li ği ge liş tik ten son ra pul mo ner hi per tan -
si yon ve ödem bul gu la rı iz le nir.

Eko kar di yog ra fi

Eko kar di yog ra fi has ta lı ğın ta nı sın da ve ta ki bin de
en fay da lı gö rün tü le me yön te mi dir (Şe kil 44-11).
Tab lo 44-8’de eko kar di yog ra fik ola rak be lir le ne bi -
le cek anor mal bul gu lar özet len miş tir.

Sep tum ka lın lı ğı ge nel ola rak ≥ 15 mm ol mak -
la bir lik te, bu du ru ma yol aça bi le cek aort dar lı ğı,
su ba or tik ste noz, cid di hi per tan si yon, ami lo idoz
ve Fabry has ta lı ğı gi bi di ğer has ta lık lar ekar te
edil me li dir. Ge no ti pi po zi tif ai le üye le rin de sep-
 tum ka lın lı ğı ta nı sal eşi ğin al tın da ka la bi lir. 

Eko kar di yog ra fik ola rak sol ven tri kül hi per -
tro fi si nin alt grup la rı nın (sep tal hi per tro fi, api kal
hi per tro fi, na di ren lo kal pos te ri or hi per tro fi) ve
sep tal hi per tro fi nin en be lir gin ol du ğu alan (su -
ba or tik, mid ven tri kü ler) sap ta na bi lir. Hi per tro fi -
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Şekil 44-10. EKG: Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ye bağ lı sol
ven tri kül hi per tro fi si, ST-T de ği şik lik le ri gö rül mek te dir. Şekil 44-11. Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li bir has ta da iki bo-

 yut lu eko kar di yog ra fik gö rü nüm. Sol ven tri kül du va rın da
be lir gin hi per tro fi gö rül mek te dir.

İki-boyutlu ekokardiyografi • Masif hipertrofi
• Asimetrik duvar kalınlığı
• Duvarlarda granüler görünüm
• Normal kavite çapı
• Sol atriyum dilatasyonu
• Hiperdinamik sol ventrikül (EF > % 70)
• Mitral ön yaprakçığın sistolik öne hareketi (SAM)
• Mitral ön yaprakçık fibrotik ve elonge
• Sol ventrikül çıkış yolunda endokardiyal kalınlaşma
• Hipodinamik bazal septum

Doppler ekokardiyografi • Mitral yetersizliği
• Diyastolik disfonksiyon
• Sol ventrikül çıkış yolunda velosite artışı

Renkli Doppler • Sol ventrikül çıkış yolunda velosite artışı ve türbülan akım

Tablo 44-8. Hipertrofik Kardiyomiyopatide Ekokardiyografik Bulgular



nin yay gın lı ğı nın ve mik ta rı nın ta yi ni önem li dir,
çün kü mak si mal du var ka lın lı ğı ile ani ölüm ara-
 sın da doğ ru sal bir iliş ki mev cut tur.

Di na mik sol ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo -
nu, has ta nın semp tom la rı, at ri yal fib ri las yon ge-
 li şi mi, em bo lik komp li kas yon lar ve ölüm ile
iliş ki li dir. Far ma ko lo jik pro vo kas yon ge rek ti ğin -
de amil nit rit kul la nı la bi lir. Obs trük si yo nun ye ri -
nin ta yi ni dik kat le ya pıl ma lı dır. Ço ğu has ta da
is ti ra hat te obs trük si yon ol sa da, bir kı sım has ta da
an cak Val sal va ma nev ra sı son ra sın da gra di ent or-
 ta ya çı kar. Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de sol
ven tri kül çı kış yo lu gra di en ti ne, mit ral ka pa ğın
sis tol de öne doğ ru ha re ke ti yol açar. Mak si mum
gra di ent Ber no ul li eşit li ği ile he sap la nır. 

Sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu ge nel lik le nor-
 mal dir. Son dö nem de EF’ nun düş me si ni ge ri dö nü-
 şüm süz kalp ye ter siz li ği tab lo su ve ölüm iz ler. Sol
ven tri kül di yas to lik fonk si yon la rı baş lan gıç tan be -
ri bo zuk ve sol ven tri kül do luş ba sınç la rı yük sek tir.
Sol at ri yum ge niş le miş tir. Gö rün tü ka li te si nin kö -
tü ol du ğu has ta lar da tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi ek
kat kı sağ la ya bi lir. Stres eko kar di yog ra fi ko ro ner kalp
has ta lı ğı nı eli mi ne et me de gü ve ni lir bir me tot de-
 ğil dir, an cak eg zer si ze sol ven tri kül çı kış yo lu obs-
 trük si yo nu ya nı tı nı be lir le me de ya rar lı ola bi lir.

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta la rın bi-
 rin ci de re ce ak ra ba la rın da da ta ra ma ama cıy la
eko kar di yog ra fik in ce le me ya pıl ma lı ve nor mal
ol sa da hi 12-18 ay lık ara lar ile tek rar edil me li dir
(Sı nıf I-B in di kas yon).

Stres Tes ti

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da fonk si -
yo nel ka pa si te nin be lir le me si ve stre se kan ba sın -
cı ce va bı nın de ğer len di ril me si ama cıy la tre ad mill
eg zer siz tes ti ya pıl ma lı dır.

Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me

Eko kar di yog ra fik in ce le me nin ka li te si ni et ki le ye -
cek şe kil de gö rün tü ka li te si nin kö tü ol du ğu has-

 ta lar da, kar di yak MR ya pıl ma lı dır. Özel lik le api-
 kal hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti le rin en az %
10’luk kıs mı eko kar di yog ra fi ile at la na bi lir ve bu
has ta la rın ta nın ma sın da kar di yak MR çok fay da -
lı ola bi lir. Ay rı ca hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti
şüp he si olan, an cak eko kar di yog ra fi ile ta nı da
güç lük çe ki len, lo kal du var ka lın laş ma sın dan
emin olu na ma yan has ta lar da da MR ya pıl ma lı -
dır. Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da
mev cut ola bi le cek kü çük api kal anev riz ma lar da
MR ile ko lay lık la be lir le ne bi lir (Şe kil 44-12).

Ga do lin yum ile ya pı lan MR per füz yon ça lış -
ma la rın da hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar -
da arit mik subs trat ola bi le cek yay gın mi yo kar di yal
fib roz alan la rı gö rün tü le ne bi lir.

Ge ne tik Test ler

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti, kar di yak sar ko mer
ve mi yo fi la men tin pro te in kom po nen ti ni kod la -
yan gen de ki oto so mal do mi nant mu tas yon so nu -
cu olu şan bir has ta lık tır. 8 gen de ki mu tas yon lar
hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti nin se be bi ola bi lir:
Bun lar, “be ta-mi yo zin ağır zin ci ri ”, “mi yo zin bağ la -
yı cı pro te in C”, “t ro po nin T”, “t ro po nin I”, “al fa tro-
 po mi yo zi n”, “ak ti n”, “dü zen le yi ci ha fif zin ci r” ve
“te mel ha fif zin ci r” ola rak sı ra la na bi lir. 

Ge ne tik test ta nı nın des tek len me sin de kuv-
 vet li bir yar dım cı dır (Sı nıf I-B in di kas yon). Ay rı -
ca hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li ol du ğu bi li nen
has ta la rın bi rin ci de re ce de ya kın la rın da da ta ra -
ma ama cıy la ge ne tik test ler ya pıl ma lı dır (Sı nıf I-
B in di kas yon). 

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li ai le le rin genç
ya kın la rın da ge ne tik test ile mu tas yon sap tanma-
 sı na rağ men (ge no tip +) eko kar di yog ram da hi-
 per tro fi sap tan ma ya bi lir (fe no tip). Hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti nin kli nik eks pres yo nu yaş ile gi-
 de rek ar ta ca ğı için aday has ta la rın bel li in terval-
ler ile ta ki bi (eko kar di yog ra fi, elek tro kar di -
yog ram) has ta lı ğın er ken teş hi si açı sın dan önem-
 li dir. 
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Şekil 44-12. Kar di yak MR. Dört boş luk ve iki boş luk ci ne gö rün tü de asi met rik hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti gö rün tü sü. Geç
kon trast lı dört boş luk gö rün tü de eş lik eden api kal fib ro za se kon der kon trast tu tu lu mu iz len mek te dir (Doç. Dr. Meh duh Dur-
 su n’ dan alın mış tır.).



Sing le Pho ton Emis si on Com pu ted
To mog raphy (SPECT)

SPECT ile sık ola rak epi kar di yal ko ro ner ler de lez-
 yon ol ma sa da re ver sibl ve ya sa bit per füz yon de-
 fekt le ri be lir le ne bi lir.

Kalp Ka te te ri zas yo nu ve Ko ro ner an ji yog ra fi

Eko kar di yog ra fik in ce le me ço ğu kez ka te te ri zas -
yo nu ya pıl ma sı nı ge rek siz kıl mış tır. Sol ven tri kül
çı kış yo lu gra di en ti öl çü lür ken, ka te te rin kü çül -
müş ka vi te de hi per tro fik sol ven tri kül du va rı ta-
 ra fın dan ba sı al tın da kal ma sı yan lış öl çü me
ne den ola bi lir. Eks tra sis tol son ra sı ba sınç ve gra-
 di ent öl çü mü önem li dir. Ba sınç öl çü mü nün Val-
 sal va ma nev ra sı ya da amil nit rit son ra sın da
öl çü mü ek bil gi ler ve rir.

Se lek tif sol ven tri kü log ra fi de sep tu mun özel-
 lik le or ta bö lü mün de ki be lir gin ka lın laş ma yı gös-
 te rir. Ka vi te so sis şek li ni ala bi lir.

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ye eş lik eden ko-
 ro ner kalp has ta lı ğı şüp he si var sa ya da sep tal al -
kol ab las yo nu plan la nı yor sa sep tal per fo ra tör
da ma rı gör mek ama cıy la ko ro ner an ji yog ra fi ya-
 pıl ma lı dır.

TTaa  nnıı

Ta nı gö rün tü le me yön tem le ri va sı ta sıy la ko nur.
Ço ğun luk la 2 bo yut lu eko kar di yog ram yar dı mı
ye ter li olur ken, gi de rek ar tan mik tar da kar di yak
MR da ta nı amaç lı kul la nıl mak ta dır. Sol ven tri kül
hi per tro fi si ne (ge nel lik le ≥ 15 mm) ne den ola bi le -
cek her han gi bir kar di yak ve ya sis te mik has ta lık
ol ma dan sol ven tri kül hi per tro fi si nin be lir len me si
ve kalp boş luk la rı nın ge niş li ği nin nor mal ol ma sı
du ru mun da hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti si ta nı sı
ko nu la bi lir. Ge ne tik test ler de, özel lik le sı nır da ki

va ka lar da, ke sin ta nı nın ko nul ma sın da çok önem -
li kat kı sağ lar.

AAyyıırrtt  EEddii  ccii  TTaa  nnıı

Ayırt edi ci ta nı da ön plan da sol ven tri kül hi per tro -
fi si ne yol açan di ğer ge ne tik has ta lık lar ve “at let kal -
bi ” dü şü nül me li dir. Sol ven tri kül hi per tro fi si, sol
ven tri kül ka vi te ça pı nın kü çük ol ma sı, di yas to lik
fonk si yon bo zuk lu ğu, ai le fert le rin de hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti nin bu lun ma sı ve sar ko me rik mu-
 tas yo nun sap tan ma sı ço ğu kez ayı rı cı ta nı yı müm-
 kün kı lar.

Be bek ler, ço cuk lar ve genç eriş kin ler de, in fil -
tra tif de po has ta lık la rı nın da (Fabry has ta lı ğı, mi-
 to kon dri yal has ta lık, Pom pe has ta lı ğı, Da non
has ta lı ğı vb) sol ven tri kül hi per tro fi si ne yol aça bi-
 le ce ği göz ar dı edil me me li dir. Mul ti sis tem has ta -
lı ğı nın bir kom po nen ti ola rak sol ven tri kül
hi per tro fi si ge li şen bu has ta lık la rı hi per tro fik kar-
 di yo mi yo pa ti ola rak ad lan dır ma mak ge re kir (Şe -
kil 44-13). Son ola rak, son dö nem kalp ye ter siz li ği
ge liş ti ğin de hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti yi, di la te
kar di yo mi yo pa ti den ayırt et mek zor ola bi lir.

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de sol ven tri kül
ka lın lı ğı sı nır da ise (13-15 mm ara sı) ayı rı cı ta nı -
yı yap mak da ha güç tür. Da ha ile ri yaş lar da hi per-
 tan si yon tab lo ya eş lik ede bi lir. Bu du rum da tek
ba şı na hi per tan si yon dan bek le ne me ye cek öl çü de
be lir gin sol ven tri kül hi per tro fi si (>20 mm), çı kış
yo lun da obs trük si yon, mit ral ka pak ta sis to lik öne
ha re ket var lı ğı ve ya sar ko mer mu tas yo nu nun ta-
 yi ni ayırt edi ci ta nı ya yar dım cı ola bi lir. 

TTee  ddaa  vvii

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da ACCF/
AHA ta ra fın dan öne ri len te da vi al go rit ma sı Şe kil
44-14’de gö rül mek te dir.
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Şekil 44-13. Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti yi sol ven tri kül hi per tro fi ile bir lik te olan di ğer ge ne tik has ta lık lar da ayırt eden no-
 menk la tür (ACCF/AH Kı la vu zu 2011).

Sol ventrikül hipertrofisi

Sarkomer mutasyonu

Ekstrakardiyak veya
metabolik bulgular yok

ve genetik substrat
belirlenmemiş

Mutant gen mevcut
olsun ya da olmasın
ekstrakardiyak veya
metabolik bulgular

mevcut

Sol ventrikül
hipertrofisi ile birlikte

olan sendromlar
(Örnek: Noonan

sendromu)

Hipertrofik Kardiyomiyopati



Genç at let ler de en sık gö rü len ani ölüm ne de -
ni hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti dir. Bu ne den le
has ta lar kom pe pe tif spor lar dan ka çın ma lı, izo-
 met rik eg zer siz ler ye ri ne ae ro bik eg zer siz ler ter-
 cih edil me li dir. Isı ve ha va nın ne mi göz önü ne
alın ma lı, eg zer siz bu açı lar dan uy gun ko şul lar da
ya pıl ma lı dır.

Asemp to ma tik Has ta lar

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta la rın ço ğu
asemp to ma tik tir ve bü yük bir kıs mın da ya şam sü-
 re si sağ lık lı in san lar dan fark lı de ğil dir. Has ta la rın
bi rin ci de re ce ya kın la rı nın ta ran ma sı, has ta la rın

ağır, ya rış ma lı eg zer siz ler den ka çın ma la rı ve ani
ölüm açı sın dan risk be lir len me si önem ta şır.

Asemp to ma tik fa kat çı kış yo lu obs trük si yo nu
olan has ta lar da, hid ras yo na dik kat edil me li, va-
 zo di la tas yon ya pa bi le cek çev re sel fak tör ler den
uzak du rul ma sı hu su sun da uya rı lar da bu lun ma -
lı dır. Şid det li pe ri fe rik va zo di la tas yon çı kış yo lu
gra di en ti ni art tı rır, bu ne den le hi per tan si yon gi -
bi hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ye eş lik eden di ğer
has ta lık la rın te da vi sin de, yük sek doz di üre tik ve
va zo di la ta tör ler kul lan mak tan ka çı nıl ma lı dır.

Has ta semp to ma tik de ğil se, obs trük si yo nun
de re ce si ne olur sa ol sun sep tal al kol ab las yo nu
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Şekil 44-14. Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da ACCF/AHA ta ra fın dan öne ri len te da vi al go rit ma sı (2011 Kı la vu zu).
EF: Ejek si yon frak si yo nu, İnh.: İn hi bi tör le ri

Hipertrofik kardiyomiyopati

Obstrüktif fizyoloji

Vazodilatör ve yüksek doz
diüretikten kaçın

Yıllık
değerlendirme

Kalp yetersizlği semptomları
ve angina

Yıllık
değerlendirme

EF < % 50Hayır

Hayır

Hayır

Hayır Hayır

Evet

Evet

Evet

Beta-bloker

Diüretikler

Verapamil

ACE İnh.
veya ARB

Klavuza
uygun kalp
yetersizliği

tedavisi

EF ≥ % 50

Sınıf I

Sınıf IIa

Sınıf IIb

Verapamil

Persistan semptomlar

Beta-bloker Disopyramide

Cerrahi miyektomi

Alkol ablasyonu

Alkol ablasyonu

İnvazif tedavi

Cerrahi girişime uygun

Alkol ablasyonuna uygun

DDD-R Pacemaker düşün

Klavuza uygun komorbitide
tedavisi

Sistolik fonksiyon

Kalp yetersizliği semptomları
ve angina

Evet

Evet

Evet



ve ya cer ra hi sep tal mi yek to mi, ge rek li de ğil dir.
Bu te da vi ler op ti mal me di kal te da vi ye rağ men
semp to ma tik olan (NYHA sı nıf II I – IV) has ta lar -
da uy gu lan ma lı dır.

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ile bir lik te hi per-
 tan si yon, ko ro ner kalp has ta lı ğı ve ya di abe tes
mel li tus var sa kı la vuz la ra uy gun şe kil de ag re sif
bir şe kil de te da vi edil me li dir ler.

Semp to ma tik Has ta lar

Far ma ko lo jik Te da vi

Semp to ma tik has ta lar da te da vi nin ma jör ama cı
disp ne, çar pın tı ve an gi na gi bi çı kış yo lu obs trük-
 si yo nu nun oluş tur du ğu semp tom la rı kon trol al tı -
na al mak tır. 

Be ta-blo ker ler ne ga tif inot ro pik et ki le ri ve ad-
 re ner jik sti mu lu sa bağ lı ta şi kar di yi azal tı cı et ki -
le ri ile ge rek obs trük tif ge rek se non-obs trük tif
va ka lar da te da vi nin ana un su ru dur (Sı nıf I-B in-
 di kas yon). Bu et ki le ri ile a. Mi yo kar dın su nu-is -
tek iliş ki si den ge le ne rek mi yo kard is ke mi si nin
azal tıl ma sı na, b. Kalp hı zı nı dü şü re rek di yas to lik
do luş za ma nı nın uza tıl ma sı yo luy la di yas to lik
do luş pa ter ni nin dü zel til me si ne yar dım cı olur.
Kalp hı zı 60-65/dk ola cak şe kil de doz aya rı ya pıl -
ma lı dır.

Be ta-blo ker te da vi yi to le re ede me yen ve ya ya -
nıt ver me yen has ta lar da kal si yum ka nal blo ker -
le ri (ve ra pa mil, dil ti azem) et ki li ola bi lir (Sı nıf I-B
in di kas yon). Ve ra pa mil de ne ga tif inot ro pik et ki -
si ve kalp hı zı nı azal tı cı et ki si ile et ki gös te rir. Ve-
 ra pa mil do zu ge re kir se 480 mg/gü ne ka dar
çı ka bi lir. Dil ti azem ise bir yan dan di yas to lik per-
 for man sı iyi leş ti rir ken, di ğer yan dan mi yo kard is-
 ke mi si ni azal tır. Fa kat hem ve ra pa mil, hem
dil ti azem obs trük si yon de re ce si yük sek olan has-
 ta lar da dik kat le kul la nıl ma lı dır. Çün kü va zo di la -
tas yon ile kan ba sın cı nın dü şü şü çı kış yo lun da
obs trük si yo nu art tı ra rak pul mo ner öde me se bep
ola bi lir. Be ta-blo ker le rin op ti mal do za çı kıl ma sı -
na en gel ko mor bi di te ler var sa, te da vi ye ve ra pa -
mil ek le ne bi lir. İki li kom bi nas yon da yük sek
de re ce li AV blok ris ki göz ar dı edil me me li dir. 

Be ta-blo ker ve ya kal si yum ka nal blo ker le ri ne
rağ men semp to ma tik ka lan has ta lar da di sop yra -
mi de de ne ne bi lir. 

Pul mo ner kon jes yon ge li şen has ta lar da di üre -
tik ler ve ril me li, an cak yan et ki ler açı sın da has ta -
lar dik kat le iz len me li dir.

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de sol ven tri kül
sis to lik dis fonk si yo nu ge liş ti ği tak dir de stan dart
ilaç te da vi si (ACE in hi bi tör le ri ve ya AR B’ ler, be -
ta-blo ker ler, di üre tik ler) uy gu lan ma lı, ay rı ca ön-
 ce den dil ti azem ve ya ve ra pa mil baş lan mış sa bu
ilaç lar ke sil me li dir. Ay rı ca EF’ si dü şük has ta la ra
ICD ta kıl ma lı dır.

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de ni fe di pi ne ve ya
di ğer dih yrop yri di ne gru bu kal si yum an ta go nist -
le ri za rar lı ola bi le cek le ri için kul la nıl ma ma lı dır.
Do pa mi ne, do bu ta mi ne ve no re pi nep hri ne gi bi
ilaç lar da kul la nıl ma ma sı ge re ken ilaç lar ara sın -
da dır.

Non-far ma ko lo jik Te da vi

Non-far ma ko lo jik te da vi semp tom la rı azal ta rak ya -
şam ka li te si ni yük sel tir. Non-far ma ko lo jik te da vi
op si yon la rı şu şe kil de sı ra la na bi lir: a. Tran sa or tik
sep tal mi yek to mi, b. Sep tal al kol ab las yo nu ve c. İki
oda cık lı kalp pi li imp lan tas yo nu. Ay rı ca ani ölüm
ris ki yük sek olan has ta lar da ICD ta kıl ma lı dır.

Aşa ğı da be lir ti len kli nik ve he mo di na mik ve-
 ri ler göz önü ne alı na rak in va zif te da vi ka ra rı ve-
 ril me li dir: a. Kli nik ola rak: Uy gun ve mak si mal
te da vi ye rağ men cid di disp ne, gö ğüs ağ rı sı şi ka -
yet le ri de vam eden ve NYHA fonk si yo nel ka pa si -
te si II I- IV olan has ta lar ve b. He mo di na mik ola rak:
Di na mik çı kış yo lu gra di en ti is ti ra hat te ve ya pro-
 vo kas yon la ≥ 50 mmHg olup sep tal hi per tro fi ve
mit ral ka pak ta sis to lik öne ha re ke ti bu lu nan lar.

Kı sa ca, op ti mal me di kal te da vi ye rağ men
semp to ma tik ve sol ven tri kül çı kış yo lu gra di en -
ti > 50 mmHg olan has ta lar da, sep tu mun kit le si -
ni azalt ma ya yö ne lik cer ra hi mi yek to mi ve ya
sep tal al kol ab las yo nu dü şü nül me li dir. İn va zif te-
 da vi op si yon la rın dan cer ra hi mi yek to mi ve sep tal
al kol ab las yo nu uzun dö nem de bir bi ri ne ya kın
fay da sağ lar. Her iki yön tem de de ba şa rı lı iş lem
son ra sın da ba zal sep tu mun kit le sin de önem li
azal ma sağ lan ma sı nı ta ki ben, çı kış yo lun da obs-
 trük si yo nun or ta dan kalk ma sı so nu cun da, kan
akı mı üze rin de ki Ven tu ri et ki si nin or ta dan kalk-
 ma sı nı, mit ral an te ri or ha re ket (SAM) ve sep tum
te ma sı nın kay bol ma sı iz ler ve so nuç ola rak mit ral
ye ter siz li ği de aza lır ve ya kay bo lur. Or ta dö nem
ta kip le ri de ğer len di ren me ta-ana liz ler de sep tal
al kol ab las yo nu ve cer ra hi sep tal mi yek to mi uy-
 gu la nan lar da ani ölüm ve to tal mor ta li te oran la -
rı ben zer bu lun muş tur.

Sep tal Al kol Ab las yo nu: Ka te ter ile ya pı lan sep-
 tal ar te rin al kol ile ab las yo nu, sep tal ar te rin böl-
 ge sin de ki mi yo kard da (ba zal sep tum) in fark tüs
oluş tu ra rak do ku kay bı nı sağ lar, bu su ret le çı kış
yo lu gra di en tin de önem li azal ma ve cer ra hi sep-
 tal mi yek to mi ye ben zer oran lar da semp to ma tik
iyi leş me sağ lar. Al kol ab las yo nu son ra sın da sep-
 tal ar ter böl ge sin de ki ba zal sep tu mun ha re ket le -
ri ön ce aza lır, da ha son ra sın da ge li şen in fark tüs
ile in ce lir ve çı kış yo lu ge niş ler. İş lem es na sın da
sol ön inen ko ro ner ar ter sep tal per fo ra tör da lın -
da ba lon şi şi ri lir, kon trast mad de ve ri lir ve bo ya -
nın sol ön inen da la kaç ma ya ca ğın dan emin
olu nur, on dan son ra 1-3 ml al kol in jek te edi lir (Şe -
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kil 44-15). Sol ön inen da la al ko lün kaç ma sı ge niş
bir in fark tü se ne den ola bi lir. Sep tal ab las yon son-
 ra sı çı kış yo lu gra di en ti nin azal ma sı sol ven tri -
kü lün ye ni den şe kil len me sü re ci ile bir lik te 6-12
ay bo yun ca de vam ede bi lir. An cak has ta la rın %
10-20’sin de sep tal ar ter sep tu mun he def ala nı nı
su la maz ve al kol ab las yo nu na uy gun de ğil dir.

Cer ra hi kon trin di kas yo nu bu lu nan lar da ya da
ile ri yaş ta ki has ta lar da al kol ab las yo nu cer ra hi mi-
 yek to mi ye ter cih edil me li dir (Sı nıf I-B in di kas yon).
An cak bu iş lem mut la ka de ne yim li el ler de ya pıl -
ma lı dır. Sep tum ka lın lı ğı nın 3 cm ve üze rin de olan
has ta lar da al kol ab las yo nu nun fay da sı kı sıt lı dır.
Cer ra hi skar ve ge nel anes te zi ol ma ma sı ve has ta -
nın kı sa sü re de nor mal ya şa ma dön me si cer ra hi
mü da ha le ye gö re önem li avan taj la rı dır. Ço cuk lar -
da al kol ab las yo nu uy gu lan ma ma lı dır.

Sep tal ab las yon ya pı lan has ta la rın yak la şık
ya rı sın da iş lem es na sın da ge çi ci AV blok, % 10-
20’sin de ise ka lı cı AV tam blok ge li şir ve pa ce ma -
ker imp lan tas yo nu ge re kir. Du var ka lın lı ğı 15
mm’ in al tın da olan lar da ven tri kü ler sep tal de fekt
ge li şe bi le ce ği için al kol ab las yo nu uy gu lan ma -
ma lı dır. De ne yim li mer kez ler de iş lem mor ta li te -
si % 0-4 ara sın da dır. Al kol ab las yo nu uy gu la nan
ba zı se ri ler de uzun dö nem de ven tri kü ler ta şi arit -
mi ve ani ölüm ola bi le ce ği be lir len miş tir.

Cer ra hi Sep tal Mi yek to mi: Cer ra hi tran sa or tik
sep tal mi yek to mi 5 de kad dır uy gu la nan et ki li ve
gü ven li bir te da vi se çe ne ği dir. An cak mut la ka de-
 ne yim li ki şi ler ta ra fın dan uy gu lan ma lı dır (Sı nıf
I-B in di kas yon). Has ta la rın % 90-95’in de semp-
 tom lar der hal aza lır, uzun dö nem de de ya şam
bek len ti si mü kem mel dir . 

Cer ra hi mi yek to mi, genç ve sep tum ile ri de re-
 ce de ka lın (özel lik le 30 mm) olan ya da ko ro ner
kalp has ta lı ğı ve ya ka pak has ta lı ğı ne de niy le za -
ten cer ra hi mü da ha le in di kas yo nu olan has ta lar -
da ilk se çe nek ol ma lı dır. Ay rı ca mit ral ka pak
ve ya ap pa ra tu sun da dü zelt me (pli kas yon, val vü -
lop las ti, pa pil ler ada le re kons trük si yo nu gi bi) ge-
 re ken has ta lar da da cer ra hi sep tal mi yek to mi

ter cih edil me li dir. Ha len ge le nek sel mi yek to mi
(Mor row re zek si yo nu: 3 cm’ lik re zek si yon) ve ya
uzun re zek si yon (7 cm) kul la nıl mak ta dır. Ba şa rı -
lı ope ras yon son ra sı, sol ven tri kül çı kış yo lu gra-
 di en ti, sol ven tri kül ba sınç la rı ve du var stre si,
mit ral ye ter siz li ği de re ce si ve sol at ri yum ça pı
aza lır. De ne yim li mer kez ler de ope ras yon mor ta -
li te si % 1’in al tın da, non-fa tal komp li kas yon la rın
ora nı da % 2-3 ci va rın da dır. 

Mi yek to mi uy gu la nan has ta lar da uzun dö-
 nem de ven tri kü ler ta şi arit mi ve ani ölüm ris ki
son de re ce dü şük tür. Ben zer şe kil de ani kar di yak
ölüm ris ki ne de niy le ICD ta kıl mış olan has ta lar -
da şok ih ti ma li ni de dü şü rür. An cak yi ne de yük-
 sek risk li has ta lar da mi yek to mi uy gu lan ma sı ICD
ta kıl ma in di kas yo nu nu de ğiş tir mez.

İki Oda cık lı Pa ce ma ker İmp lan tas yo nu: İki oda-
 cık lı pa ce ma ker uy gu la ma sı da, far ma ko lo jik te-
 da vi ye di renç li cid di semp to ma tik has ta lar da
öne ri le bi le cek di ğer bir di ğer in va zif te da vi yön-
 te mi dir (Sı nıf II a-B in di kas yon). Sağ ven tri kül ve
sağ at ri yum dan sü rek li “pa cin g” ya pıl ma sı ven-
 tri kül de ak ti vas yon sı ra sı nın de ğiş me si (kon trak -
ti li te ön ce sağ ven tri kül den baş lı yor) çı kış yo lu
gra di en ti ni ve do la yı sıy la bu na bağ lı semp tom la -
rı önem li öl çü de azal ta bi lir. İki oda cık lı pa ce ma -
ker imp lan tas yo nu nun çı kış yo lu gra di en ti ni
azal tı cı et ki si bir yıl bo yun ca ar ta rak de vam ede-
 bi lir. Pa ce ma ker ile ya pı lan 3 ran do mi ze ça lış ma -
da iki oda cık lı “pa cin g” ’in semp tom la rı azalt tı ğı
gö rül müş se de, sağ ven tri kül “pa cin g” ’i nin dev-
 re den çı ka rıl ma sı du ru mun da da ben ze ri so nuç
iz len miş ve pa ce ma ker ta kıl ma sı nın pla se bo et ki -
si ne dik kat çe kil miş tir.

Bu gün için çift oda cık lı pa ce ma ker uy gu la -
ma la rı an cak cer ra hi mi yek to mi ve sep tal ab las -
yon açı sın dan ile ri de re ce de risk li olan 65 ya şın
üze rin de ki has ta lar için bir se çe nek ola rak dü şü -
nü le bi lir. Pa ce ma ker ani ölüm ris ki ni azalt maz,
has ta lı ğın iler le me si ne en gel le mez ve non-obs -
trük tif hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de kul la nım
ala nı yok tur.
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Şekil 44-15. Sep tal al kol ab las yo nu. A. Se lek tif sol ko ro ner an ji yog ra fi de sol ön inen dal (LAD) ve 1. sep tal da lı. B. 1. sep-
 tal dal da şi şen ba lon Ka te ter, C. 1. sep tal dal da ba lon Ka te ter ve kon trast mad de iz len mek te dir (http://he art.bmj.com/con -
tent/92/9/1339.ex trac t’ den de ğiş ti ri le rek alın mış tır.).



İCD İmp lan tas yo nu-Ani Kar di yak Ölüm den
Ko run ma: Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta -
lar da yıl lık ani ölüm ris ki %1 ci va rın da dır. Ani
ölüm ris ki ni azal ta cak far ma ko lo jik bir ajan yok-
 tur. ICD imp lan tas yo nu ani kar di yak ölü mün en-
 gel len me si ve ya şa mın uza tıl ma sı açı sın dan tek
efek tif ön lem dir. Has ta lar da ani kar di yak ölüm
açı sın dan risk be lir le me si do la yı sıy la önem ta şır.
Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de ani kar di yak
ölüm risk fak tör le ri aşa ğı da sı ra lan mış tır: 

• Ön ce sin de ven tri kü ler fib ri las yon, sü rek li
ven tri kü ler ta şi kar di ve ya kar di yak ar rest hi-
 ka ye si bu lun ma sı: En önem li risk be lir le yi ci
fak tör dür. Yıl lık ani ölüm ris ki ni % 10’la ra çı-
 ka rır.

• Ai le de ani kar di yak ölüm hi ka ye si nin bu lun -
ma sı ba ğım sız bir risk fak tö rü dür.

• Sen kop
• Sü rek li ol ma yan ven tri kü ler ta şi kar di: Özel-

 lik le 30 ya şın al tın da ki has ta lar da önem li bir
risk fak tö rü dür.

• Sol ven tri kül du var ka lın lı ğı ≥ 3 cm ise risk
önem li öl çü de ar tar. 

• Eg zer si ze anor mal kan ba sın cı ce va bı: Eg zer -
siz ile kan ba sın cın da 20 mmHg ve ya üze ri ne
ar tış sağ la na ma ma sı ve ya kan ba sın cın da düş -
me ol ma sı

Bu risk fak tör le ri göz önü ne alı na rak has ta ya
ICD pri mer pro fi lak si ola rak da dü şü nü le bi lir.
Has ta da da ha ön ce kar di yak ar rest ol ma sı ve ya sü-
 rek li ven tri kü ler ta şi kar di sap tan ma sı İCD imp -
lan tas yo nu için ke sin in di kas yon dur (Sı nıf I-A).
Ai le de ani kar di yak ölüm ol ma sı ve ya du var ka-
 lın lı ğı nın > 3 cm ol ma sı ve ya ya kın za man da açık-
 la na maz sen kop var lı ğı da ICD imp lan tas yo nu nun
ge rek li ola bi le ce ği du rum lar ara sın da dır. Sü rek li
ol ma yan ven tri kü ler ta şi kar di ve ya efo ra anor mal
kan ba sın cı ya nı tı, an cak di ğer ani kar di yak ölüm
risk fak tör le ri nin de bu lun ma sı du ru mun da İCD
imp lan tas yo nu in di kas yo nu nu do ğu ra bi lir. Hi per -
tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da İCD in di kas -
yon la rı al go rit ma sı Şe kil 44-16’da gö rül mek te dir.
ICD in di kas yo nu olan has ta lar da sol ven tri kül çı -
kış yo lu obs trük si yo nu var sa, gra di ent ve semp-
 tom la rı azal ma sı na kat kı sağ la ya bi le ce ği DDD
pa cing özel li ği olan ci haz ter cih edil me li dir.

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ne de niy le ICD ta-
 kı lan has ta la rın her yıl yak la şık % 4’ün de de ği şik
komp li kas yon lar ge li şir. Er ken komp li kas yon lar,
pnö mo to raks, pe ri kard sı vı sı, cep he ma to mu, akut
cep in fek si yo nu ve le ad’ in ye rin den oy na ma sı dır.
Geç komp li kas yon lar ara sın da üst eks tre mi te de -
rin ven trom bo zu, le ad’ in ye rin den oy na ma sı, in-
 fek si yon, yük sek de fib ri las yon eşi ği ve uy gun suz
şok sa yı la bi lir. Uy gun suz şo kun ne de ni si nüs ta şi -
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kar di si, sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler, le ad kı rıl -
ma sı, yan lış al gı la ma (“o ver sen sin g”), çift sa yım
(“do ub le-co un tin g”) ve ya prog ram la ma bo zuk luk -
la rı ola bi lir.

At ri yal Fib ri las yon: At ri yal fib ri las yon hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da sık gö rü len bir ri tim
bo zuk lu ğu dur, mor bi di te ve mor ta li te yi olum suz
bi çim de et ki ler. Otuz yaş al tın da na di ren gö rü lür.
Em bo li ris ki yük sek tir, bu ne den le hi per tro fik kar-
 di yo mi yo pa ti ye eş lik eden pa rok sis mal, per sis tan
ve ya per ma nan at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da an-
 ti ko agü lan te da vi uy gu lan ma lı dır. 

Hız kon tro lü ama cıy la be ta-blo ker ler ve ya ve-
 ra pa mil ya da dil ti azem gi bi kal si yum an ta go -
nist le ri kul la nı la bi lir. Ri tim kon tro lü stra te ji si
ter cih edil miş se; ami oda ro ne, di sop yra mi de, so-
 ta lol, do fe ti li de ve ya dro ne da ro ne gi bi an ti-arit -
mik ilaç lar de ne ne bi lir. Far ma ko lo jik te da vi
et ki siz ka lan cid di semp to ma tik has ta lar da pul-
 mo ner ven izo las yo nu (ka te ter ab las yo nu), ba şa -
rı lı ol maz sa AV dü ğüm ab las yo nu ve pa ce ma ker
imp lan tas yo nu son se çe nek ola rak dü şü nül me li -
dir. Di ğer ne den ler le cer ra hi mü da he le ge re ken
has ta lar da ise at ri yal fib ri las yon te da vi si ama cıy -
la Ma ze pro se dü rü ope ras yo na ek len me li dir.

PPrroogg  nnoozz

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti nin do ğal sey ri son
de re ce de ğiş ken dir. Ge nel ola rak semp tom lar er -
ken baş la mış ise prog noz da ha kö tü dür. En
önem li prob lem ani ölüm dür ve özel lik le genç
eriş kin ler de ilk bul gu ola bi lir. Has ta la rın her yıl
yak la şık % 1’i ani ölüm le kay be di lir. 35 ya şı nı
aşan lar da prog noz da ha iyi dir. 65 ya şın üze rin -
de ki has ta lar da ise kalp ye ter siz li ği ge li şe bi lir.
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TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Kalp ye ter siz li ği, kar di yak ya pı sal ve ya fonk si yo -
nel anor mal lik le ri so nu cun da, kal bin vü cu dun
de ği şen ok si jen ve me ta bo lik ge rek si nim le ri ni
kar şı la ma ya ye te cek ka dar ka nı pom pa la ya ma -
ma sı so nu cu or ta ya çı kan komp leks bir kli nik
sen drom dur. 

Kro nik kalp ye ter siz li ğin de, ye ter siz li ğe se bep
olan pa to lo ji ve me ka niz ma lar da ha uzun bir geç-
 mi şe da ya nır. De ği şik se bep le re bağ lı ola rak, kalp
de bi si nin düş me si ve ya ih ti ya cı kar şı la ya ma ma sı
“sis to lik kalp ye ter siz li ği ” ola rak kar şı mı za çı kar.
Kom pan sas yon me ka niz ma sı ola rak, kalp de bi si -
ni art tır mak için su ve tuz re ab sorb si yo nu ar tar,
bu nun so nun da ödem, pul mo ner kon jes yon ve
dü şük de bi semp tom la rı ola rak hal siz lik ve  ça -
buk yo rul ma gi bi şi ka yet ler ge li şir. Ven tri kül le rin
sis to lik fonk si yon la rı nın nor mal ol ma sı na rağ-
 men, di yas tol de  gev şe me le ri nin ye ter siz kal ma sı
so nu cu “di yas to lik kalp ye ter siz li ği ” de kro nik bir
şe kil de  ge li şe bi lir.

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

Kalp ye ter siz li ği son de re ce sık gö rü len bir ra hat -
sız lık olup Dün ya ’da 22 mil yon, Ame ri ka Bir le şik
Dev let le ri (ABD)’n de 5 mil yon ki şi yi et ki le di ği bi-
 lin mek te dir, bun la ra her yıl Dün ya ’da 2 mil yon,
AB D’ de 550.000  ye ni kalp ye ter siz li ği va ka sı ek-
 len mek te dir. Yi ne AB D’ de, kalp ye ter siz li ği yıl da
300.000 ki şi nin ölü mü ne yol aç mak ta dır. İler le yen
pom pa ye ter siz li ği ya da ani ölüm ne de ni ile 5 yıl
içer sin de kon jes tif kalp ye ter siz li ği bu lu nan has-
 ta la rın % 50’si kay be dil mek te dir. 

Kalp ye ter siz li ği, bir ba kı ma yaş lı lık has ta lı ğı -
dır. Yaş iler le dik çe, bir çok fak tö rün kat kı sı ile top-
 lum da kalp ye ter siz li ği pre va lan sı ar tar (Şe kil
45-1). Kalp in si den si to tal po pü las yon da % 1.5-2,
65 ya şın üze rin de % 6-10, 70-79 yaş la rı ara sın da
yak la şık % 20 ci va rın da dır. Or ta la ma ya şam sü-
 re si nin git tik çe ar tış gös ter di ği ger çe ği dik ka te
alın dı ğın da, bü tün top lum lar da kalp ye ter siz li ği
has ta la rı na git tik çe ar tan oran da rast lan ma sı do-
 ğal dır. Ge le cek te, kalp ye ter siz li ği nin da ha önem -
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Şekil 45-1. Kalp ye ter siz li ği nin pre va lan sı. Hem ka dın lar da, hem de er kek ler de yaş la, özel lik le 50’li yaş lar dan son ra kalp
ye ter siz li ği pre va lan sı nın be lir gin art tı ğı gö rül mek te dir.

45



li bir sağ lık so ru nu ol ma sı ve kit le sel ölüm ler le
so nuç lan ma sı ka çı nıl maz gi bi gö rün mek te dir.

Kalp ye ter siz li ği nin 5 yıl lık mor ta li te si yak la -
şık % 50 olup, bu has ta lık ta ani ölüm ih ti ma li ge -
nel po pü las yo na gö re 6-9 kat da ha yük sek tir.

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Mi yo kard has ta lı ğı ve ya me ka nik bo zuk luk la ra
bağ lı kalp ye ter siz li ği or ta ya çık ma dan ön ce mi yo -
kard fonk si yon bo zuk lu ğu bu lu na bi lir, an cak kal-
 bin pom pa la ma fonk si yo nu ve kalp de bi si
kom pan sas yon me ka niz ma la rı nın dev re ye gir me si
ile bir müd det nor mal sı nır lar da tu tu la bi lir. Bu
kom pan sas yon me ka niz ma la rı baş lan gıç ta ven tri -
kül du va rı nın hi per tro fi si ve kalp boş luk la rı nın ge-
 niş le me si dir. Bu dö nem de, kalp de bi si is ti ra hat te,
hat ta bir sü re efor es na sın da da nor mal sı nır lar da
ka la bi lir, an cak gi de rek ön ce eg zer siz sı ra sın da, da -
ha son ra da is ti ra hat ha lin de kalp atım hac mi ve
kalp de bi si dü şer. Bu du rum da sem pa tik si nir sis-
 temi ve re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron sis te mi ak ti -
ve olur, bu na bağ lı pe ri fe rik vas kü ler di renç ar tar
ve kon jes tif kalp ye ter siz li ği tab lo su or ta ya çı kar.
Ven tri kü lün ye ter li mik tar da ka nı vi tal or gan la ra ve
pe ri fe re pom pa la ya ma ma sı so nu cun da vü cu dun
me ta bo lik ih ti yaç la rı kar şı la na maz. Sis to lik fonk si -
yon bo zuk lu ğu yü zün den kalp atım hac mi dü şer,
sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın cı ar tar ve ejek si -
yon frak si yo nu aza lır. Sol ven tri kül hi per trofi si ve

di la tas yo nu yü zün den ven tri kü lün do luş ba sın cı
da ha da yük se lir. Nö ro hor mo nal me ka niz ma nın et-
 ki si ile kon jes yon tab lo su nun ağır laş ma sı ve pe ri fe -
rik vas kü ler di ren cin art ma sı, bir ta raf tan ön yü kü
(“p re lo ad”), di ğer ta raf tan ard yü kü (“af ter lo ad”) art-
 tı ra rak kalp ye ter siz li ği ni da ha da ağır laştı rır. Bu
sü reç es na sın da rol oy na yan me ka niz ma lar: 1.
Frank-Star lin me ka niz ma sı, 2. Nö ro hü mo ral me ka -
niz ma la rın ak ti vas yo nu (sem pa tik si nir sis te mi, re -
nin-an ji yo ten sin-al dos te ron sis te mi, nat ri üre tik
pep tid ler, ar gi nin va sop res sin, en dot he lin gi bi) ve
3. Ven tri kü ler ye ni den ya pı lan ma (“re mo de lin g”)
ola rak özet le ne bi lir.

Frank Star ling Me ka niz ma sı

Frank ve Star lin g’ in ta nım la ma la rı na gö re, kalp
ka sı nın uya rı ya kar şı kon trak si yon ya nı tı ya hep
ya da hiç şek lin de olur. Kon trak si yo nun bü yük -
lü ğü nü di yas to lik ha cim ve ba sınç ta ra fın dan be-
 lir le nir. Bu na gö re kal bin kon trak si yon ya nı tı nı
baş lı ca be lir le yi ci si, mi yo kar dın pre-sis to lik lif
uzun lu ğu dur. Lif uzun lu ğu ne ka dar çok sa, ka sı -
la bi lir lik de o ka dar güç lü dür. Kli nik ola rak lif
uzun lu ğu nu ölç mek müm kün ol ma dı ğı için, lif
uzun lu ğu ile atım hac mi ve kalp de bi si ara sın daki
iliş ki sol ven tri kül di yas to lik do luş ba sın cı de ğer -
le ri ne gö re be lir len miş tir. Ven tri kül fonk si yo nu
bo zu lun ca Frank Star ling ya sa sı dev re ye gi rer
(Şe kil 45-2). 
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Şekil 45-2. Atım hac mi ile sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın cı (SVDSB) ve ard yük ara sın da ki iliş ki. Nor mal ko şul lar da, sol
ven tri kül di yas tol so nu ba sın cı 12 mmHg al tın da ol du ğun da (A nok ta sı), do luş ba sın cın da ki kü çük de ği şik lik ler, atım hac-
 min de bü yük ar tı şa ne den ve Frank-Star ling eğ ri sin de kes kin bir yük se liş olur, ay rı ca atım hac mi bü yük oran da ard yük ten
ba ğım sız dır. Kon trak si yon bo zuk lu ğu na bağ lı kalp ye ter siz li ği ge liş ti ğin de, atım hac mi ve sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın -
cı ile il gi li eğ ri aşa ğı ya ve sa ğa ka yar. Eğer söz ko nu su eğ ri ye te rin ce dep re se ise, sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın cı art-
 tık ça dü şük de bi ve ak ci ğer kon jes yo nu mey da na ge lir. Ay rı ca ye ter siz ven tri kül bü yük oran da ar da yü ke ba ğım lı dır ve
ard yük te ki kü çük de ği şik lik ler, atım hac min de bü yük de ği şim le re yol açar. Nor mal kalp te ard yük azal dı ğın da (sağ da A
nok ta sın dan B nok ta sı na), atım hac mi sa de ce ha fif çe yük se lir (sol da). Ay nı za man da ve no di la tas yon do luş ba sın cı nı
azal tır sa, atım hac mi C nok ta sı na dü şer (sol da). Net so nuç kalp de bi si nin azal ma sı dır. Ak si ne, cid di kalp ye ter siz li ği mev-
 cu di ye tin de, ard yük azal dı ğın da, atım hac mi ar tar (D nok ta sın dan E nok ta sı na, sol da). Frank-Star ling eğ ri si nin eği mi rö-
 la tif ola rak düz leş ti ğin den, do luş ba sın cın da ki eş za man lı azal ma, atık hac min de sa de ce kü çük bir azal ma (E nok ta sın dan
F nok ta sın da, sol da) bir lik te sol ven tri kül di yas tol so nu ba sın cın da ha fif bir düş me ye yol açar. Bu ge liş me le rin net so nu -
cu da atım hac min de ar tış ola cak tır (*: 37 no’ lu kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır).



Nor mal de di yas tol so nun da mi yo kard lif le ri
uza dık ça sol ven tri kü lün atım hac mi ar tar. Kalp
ye ter siz li ğin de kon trak ti li te nin azal mış ol ma sı na
bağ lı ola rak ven tri kül per for man sı ve atım hac mi
dü şer. Atım hac mi nin azal mış ol ma sı, ven tri kül -
de di yas tol so nu kan hac mi nin ve ba sın cı nın art-
 ma sı na, bu na pa ra lel ola rak, mi yo kard lif
uzun lu ğu nun art ma sı na ne den olur. Frank Star-
 ling me ka niz ma sı ile ven tri kü ler fonk si yon eğ ri -
si, nis pe ten ya tık bir çiz gi ha lin de sağ ve aşa ğı ya
doğ ru ka yar, an cak is ti ra hat te ki nor mal kar di yak
per for mans dü ze yi ne ula şa bi lir. Böy le ce, or ta şid-
 det te ki kalp ye ter siz li ğin de, kalp atım hac mi ve
kalp de bi si is ti ra hat te nor mal sı nır lar da ola bi lir.
An cak bu ven tri kü lün di yas tol so nu hac mi ve ba-
 sın cı nın yük sek li ği, di yas tol so nu kas li fi uzun lu -
ğu nun ar tı şı ile sağ la na bi lir. Sol ven ti kül di yas tol
so nu ba sın cı nın art ma sı, pul mo ner ka pil ler ba sın-
 cın yük sek li ği ile bir lik te dir, bu da pul mo ner ve -
nöz kon jes yon ve kon jes tif semp tom la rın dan
so rum lu dur. Kalp ye ter siz li ği nin inot ro pik bir
ilaç la te da vi si ven tri kü ler fonk si yon eğ ri si ni dü-
 zel te bi lir, an cak yi ne de anor mal dü zey de ka lır.
Ben zer şe kil de va zo di la tör ajan lar ile te da vi si ard-
 yü kü azal ta rak ven tri kül fonk si yon eğ ri si ni dü-
 zel tir ler. 

Nö ro hü mo ral Me ka niz ma lar

Kalp de bi si ve pe ri fe rik vas kü ler di renç, nor mal
şa hıs lar da ol du ğu gi bi has ta lık hal le rin de de re -
nal sod yum ve su atı lı mı nı be lir le yen ana fak tör -

ler dir. Kalp de bi sin de ki azal ma ve ya pe ri fe rik ar-
 te ri yel di la tas yon ar te ri yel do la şım da azal ma ya
ne den olur. Bu da nö ro hü mo ral ref leks le ri uya ra -
rak vü cut ta sod yum ve su tu tul ma sı na yol açar.
Nor mal ki şi ler de, sod yum ve su yun böb rek ler -
den atıl ma sı sod yum ve su yun alın ma sı na pa ra -
lel bir se yir gös te rir. Kalp ye ter siz li ğin de ise
in tra vas kü ler sı vı vo lu mü nün art ma sı na rağ men,
pa ra doks ola rak vü cut ta sod yum ve su tu tu lur.
Bu has ta lar da, re nal sod yum ve su re ab sorb si yo -
nu to tal kan kan hac mi ta ra fın dan de ğil, efek tif
kan hac mi ta ra fın dan dü zen le nir. Do la şı mın ar-
 te ri yel bö lü mün de, kalp de bi si nin düş me si ne ve -
ya pe ri fe rik ar te ri yel di ren cin azal ma sı na du yar lı
me ka no re sep tör ler, vü cut sı vı hac mi nin dü zen -
len me sin de rol oy nar lar. Bu re sep tör le rin sol ven-
 tri kül, si nüs ca ro ti cus, ar cus aor ta ve böb rek le rin
af fe rent ar te ri yol le rin de yer alır lar. Sis te mik kan
ba sın cın da, atım hac min de, re nal per füz yon ve -
ya pe ri fe rik ar te ri yel di renç te azal ma, san tral si nir
sis te min den sem pa tik uya rı la rın ar tı şı na, re nin-
an ji yo ten sin-al dos te ron sis te mi nin ak ti vas yo nu -
na, ar gi nin ve va sop res si n’ in sa lı nı mı na, ay rı ca
su sa ma his si nin ar tı şı na ne den olur (Şe kil 45-3).
Kalp ye ter siz li ğin de ki nö ro hü mo ral de ği şik lik ler
Tab lo 45-1’de gö rül mek te dir.

Sem pa tik Si nir Sis te mi: Kalp ye ter siz li ğin de,
sem pa tik si nir sis te mi ka ro tis ler ve ya aor ta da ki
ba ro re sep tör ler ara cı lı ğıy la ak ti ve olur. Sis te mik
ba sınç ta düş me, na bız ba sın cı nın ve atım hac mi -
nin azal ma sı, ba ro re sep tör le ri nin ger gin li ği nin
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Şekil 45-3. Sol ven tri kül, ca ro tid si nus ve ar kus aor ta da ki yük sek ba sın ca du yar lı ba ro re sep tör ler, be yin de ki kar di yo re gü -
la tör mer kez le ri uya ran sin yal ler uya rır, bu na bağ lı ola rak sem pa tik si nir sis te min de ki ef fe rent yol la rı ak ti ve eder. Sem pa -
tik si nir sis te mi ar te ri yel dü zey de nö ro hü mo ral va zo kons trik tör ya nı tı pri mer so rum lu su dur. Re nal sem pa tik si nir le rin
ak ti vas yo nu ar gi ni ne va sop res sin (AVP) sa lı nı mı nı uya rır. Sem pa tik ak ti vas yon ay rı ca an ji yo ten sin II gi bi, pe ri fe rik ve re -
nal va zo kons trik si yo na ne den olur. An ji yo ten sin II, kan da mar la rı nın va zo kons trik si yo nu ya nı sı ra böb rek üs tü be zin den al-
 dos te ro ne sa lı nı mı nı uya rır, bu nun ya nı sı ra tü bü ler sod yum re ab sorb si yo nu nu ve top la yı cı ka nal lar da po tas yum ve hid ro jen
iyon la rı nın sek res yo nu nu art tı rır.130 no’ lu kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.



azal ma sı na ve mer ke zi yol la sem pa tik si nir sis te -
mi nin uya rıl ma sı na yol açar. Sem pa tik si nir sis-
 te mi nin uya rıl ma sı, mi yo kard kon trak ti li te si nin
ve kalp hı zı nın ar tı şı na ne den olur; ay rı ca va zo -
kons trik si yon (ard yük ar tı şı) ve ve no kons trik si -
yon (ön yük ar tı şı)  mey da na ge ti rir. 

Cid di kalp ye ter siz li ğin de do la şan no rad re -
na lin kon san tras yo nu, nor mal şa hıs la ra gö re 2-3
kat art mış tır, ay rı ca do pa mi ne ve no rad re na lin
dü zey le ri de yük sel miş tir. Bu na bağ lı ola rak 24-
sa at lik id rar da no rad re na lin atı lı mı da be lir gin ar -
tış gös te rir.

Kalp ye ter siz li ğin de sem pa tik si nir sis te mi nin
aşı rı uya rıl ma sı, özel lik le mi yo kard is ke mi si olan-
 lar da, ven tri kü ler ta şi arit mi ve ani ölü mü te tik le -
ye bi lir. Sem pa tik si nir sis te mi nin uya rıl ma sı,
mi yo kard ener ji tü ke ti mi ni art tı rır, di la te ve hi-
 per tro fik ven tri kül de is ke mi ye ne den olur ve ya
mev cut is ke mi yi ağır laş tı ra bi lir.

Kro nik ad re ner jik ati vas yon so nu cu art mış olan
do la şan ve lo kal no rad re na lin, mi yo sit ler de hi per -
tro fi ye yol açar. Bu et ki no rad re na li nin di rekt et ki -
si ya da al fa-1 ve be ta-1 ad re ner jik re sep tör le rin
uya rıl ma sı yo lu ile ya hut re nin-an ji yo ten sin-al dos -
te ron sis te mi nin ak ti ve ol ma sı nın va sop res sin ve
en do te li uyar ma sı so nu cu olu şa bi lir. 

No rad re na lin mi yo sit ler üze ri ne doğ ru dan
tok sik et ki gös te rir, in tra sel lü ler kal si yu mu art tı -
ra rak mi yo kard hüc re le ri nin ölü mü ne ne den olur
ve ya prog ram lı ölü mü (“a pop to si s”) in dük ler.

Nor mal kalp de, al fa-1 ad re ner jik re sep tör le rin
yo ğun lu ğu az dır ve kalp ye ter siz li ğin de de sa yı -
la rı de ğiş mez. Bu na kar şın, kalp ye ter siz li ğin de
be ta-1 ad re ner jik re sep tör le rin dan si te sin de be lir-
 gin azal ma (“dow nre gu la ti on”) mey da na ge lir. Be -
ta-2 re sep tör le rin yo ğun lu ğun da ise bir azal ma

ol maz. Ağır kalp ye ter siz li ğin de kar di yak no rad -
re na lin de po la rın da ve mi yo kard be ta-1 ad re ner -
jik re sep tör dan si te sin de ki azal ma so nu cun da
mi yo kard kon trak ti li te si bo zu lur ve kal bin ad re -
ner jik si nir le rin uya rı la rı na kar şı inot ro pik ya nı -
tın da be lir gin bir azal ma olur.

Kalp ye ter siz li ğin de sem pa tik si nir sis te mi nin
ve lo kal oto re gü la tu ar me ka niz ma la rın kar ma şık
ref leks fa ali yet le ri be yin ve kal be gi den kan mik-
 ta rı nı ko ru ma ya ça lı şır, bu na kar şın de ri, is ke let
kas la rı, splan link alan ve böb rek le re gi den kan
mik ta rı aza lır.

Re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron sis te mi: Dü şük
kalp de bi si re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron sis te -
mi nin ak ti vas yo nu na yol açar, bu da sem pa tik si -
nir sis te mi ak ti vas yo nu ile bir lik te kan ba sın cı nı
ve kalp de bi si ni ida me et tir me ye ça lı şır, sod yum
ve tuz tu tul ma sı nı sağ lar. Böb rek le rin jux ta-glo -
me rü ler ap pa ra tu sun da ki be ta-1 ad re no re sep tör -
le rin uya rıl ma sı sem pa tik si nir sis te mi ta ra fın dan
uya rıl ma sı, akut kalp ye ter siz li ğin de re nin sa lı nı -
mın dan so rum lu dur. Ay rı ca re nal kan akı mın da -
ki azal ma, re nal vas kü ler ya tak ta bu lu nan
ba ro sep tör le ri uya ra rak re nin sa lı nı mı nı art tı rır.
Kro nik kalp ye ter siz li ğin de tuz kı sıt la ma sı ve di -
üre tik le rin ve ril me si ne ti ce sin de ma ku la den sa ya
ge len tuz mik ta rı nın azal ma sı da re nin sa lı nı mı -
nın art ma sı na ne den olur. Plaz ma re nin ak ti vi te -
si, ha fif kalp ye ter siz li ğin de nor mal bu lu na bi lir,
an cak or ta ya da cid di kalp ye ter siz lik le rin de
yük sek no rad re na li ne dü zey le ri ne pa ra le le ola rak
plaz ma re nin ve al dos te ron se vi ye le ri de yük sel -
miş tir. Re nin an ji yo ten sin I’ in, an ji yo ten sin II’ ye
dö nü şü mü sağ lar. An ji yo ten sin II, kuv vet li bir va-
 zo kons trik tör olup sis te mik vas kü ler di ren cin be-
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Sempatik sinir sistemi aktivasyonu (Noradrenaline, adrenaline) Artar

Endothelin Artar

Arginine vasopressin Artar

Renin ve Anjiyotensin II Artar

Aldosteron Artar

Neuropeptide Y Artar

Atriyal ve B-tip natriüretik peptid Artar

İnsülin, kortisol, büyüme hormonu Artar

Tümör nekroz faktör-alfa Artar

İnterleukin Artar

Vasoaktif intestinal peptid Artar

Adrenomedulin Artar

Ürodilantin, Ürotensin-II Artar

Cardiotrophin-I Artar

Dopamine Artar

Prostaglandinler (PGI2, PGE2) Artar

Vasodilatör peptidler (bradikinin vb) Artar

Tablo 45-1. Kalp Yetersizliğindeki Nörohümoral Değişiklikler



 lir gin ola rak art ma sı na ne den olur. An ji yo ten sin
II, sem pa tik si nir sis te min den no rad re na li ne sa lı -
nı mı na da yol aça rak va zo kon trik si yo nun da ha
da art ma sı na se be bi yet ve rir. An ji yo ten sin mi yo -
kar dın iş lev ve ya pı sın da da de ği şik li ğe ne den
ola bi lir. Mi yo sit ler de hi per tro fi ve prog ram lı
hücre ölü mü hu su le ge ti rir, ay rı ca kar di yak fib-
 roblast lar da hi per tro fi ve eks tra sel lü ler mat rikste
ar tış mey da na ge ti re rek kalp te “re mo de lin g” e kat -
kı sağ lar. Di ğer yan dan an ji yo ten si nin al dos te ron
dü ze yi ni art tır ma sı sod yum ve su tu tul ma sı na ve
ödem olu şu mu na ne den olur. Bu su ret le kalp ye-
 ter siz li ği da ha da ağır la şır (Şe kil 45-4). 

Nat ri üre tik pep tid ler: İn san da 3 nat ri üre tik pep-
 tid var dır: At ri yal nat ri üre tik pep tid (ANP), bra -
in nat ri üre tik pep tid (BNP, B-nat ri üre tik pep tid)
ve C-nat ri üre tik pep tid (CNP)’dir. 

At ri yal nat ri üre tik pep tid (ANP) da ha çok sağ
at ri yum da bu lu nur ve at ri yum ba sın cı nın ar tı şı na
ya nıt ola rak sa lı nır. At ri yal nat ri üre tik pep tid va-
 zo di la tas yon ve nat ri üre ze yol açar. Re nin-an ji yo -
ten sin-al dos te ron sis te mi, ad re ner jik sis tem ve
ar gi nin va sop res s’ inin su ve tuz tu tu cu et ki le ri ne
kar şı iş lev gö rür. ANP böb rek ler de glo me rül ler
ve top la yı cı ka nal lar üze rin de et ki ya par. Glo me -
rül ler de ef fe rent ar te ri yol ler de va zo kons trik si yon
ve af fe rent ar te ri yol ler de va zo di la tas yon ya pa rak
glo me rül fil tras yon hı zı nı (GFR) art tı rır. Top la yı -
cı ka nal lar da sod yum ge ri emi li mi ni azal ta rak id-

 rar la sod yum atı lı mı nı art tı rır. Ay rı ca re nin ve al-
 dos te ron sek res yo nu nu in hi be eder.

Bra in nat ri üre tik pep tid baş lı ca ven tri kül mi yo -
kar dın da de po la nır ve ven tri kül ba sın cın da ki ar-
 tı şa ya nıt ola rak sa lı nır. BNP’ in böb rek ler ve
re nin-al dos te ron sis te mi ne et ki le ri at ri yal nat ri -
üre tik pep ti de ben zer. 

C-nat ri üre tik pep tid da ha çok da mar sis te min de
bu lu nur.

Bu gü ne ka dar nat ri üre tik pep tid le re ait 3 re-
 sep tör (A, B ve C re sep tör le ri) ta nım lan mış tır.
Bun lar dan A ve B re sep tör le ri, pep tid le rin va zo -
di la ta tör ve nat ri üre tik et ki le ri ne ara cı lık et mek -
te dir. C ti pi re sep tör ise nöt ral en do pep ti daz ile
bir lik te te miz le me re sep tö rü ola rak gö rev yap-
 mak ta ve nat ri üre tik pep tid le rin dü zey le ri ni ayar-
 la mak ta dır (Şe kil 45-5).

Kalp ye ter siz li ğin de plaz ma da do la şan ANP
ve BNP dü zey le ri ar tar, At ri yum lar da ki ANP dü-
 ze yi de ğiş mez, BNP dü ze yi 10 kat, CNP dü ze yi
ise 2-3 kat ar tar; ven tri kül de ise her üç nat ri üre tik
pep tid dü zey le ri de ar tar. Plaz ma da ki yük sek
nat ri üre tik dü zey le ri nin ana kay na ğı ven tri kül -
ler de ya pı lan nat ri üre tik hor mon lar dır. Bu ne den -
le plaz ma da BNP dü zey le ri nin art ma sı kalp
ye ter siz li ği nin ta nı sın da ve prog no zun ta yi nin de
önem li bir gös ter ge dir.

Ar gi nin Va sop res sin: Kalp ye ter siz li ğin de, su yun
sod yum tu tul ma sın dan da ha faz la vü cut ta tu tul -
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Şekil 45-4. Re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron sis te mi nin ak ti vas yo nu. Kalp ye ter siz li ğin de re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron ak ti -
ve olur. Re nin baş lı ca böb rek le rin jux ta-glo me ru ler ap pa ra tu s’ tan sal gı la nır. Pek çok fak tör (re nal sem pa te tik ef fe rent ak ti -
vi te, dis tal sod yum salınımı azal ma sı, re nal per füz yon ba sınç azal ma sı ve di üre tik te da vi) böb rek ler den re nin sa lı nı mı nı
uya rır. Nat ri üre tik pep tid ler (ANP, BNP) ve va sop res sin re nin sa lı nı mı nı in hi be eder. Re nin an ji yo ten si no je nin, an ji yo ten si -
ne dö nü şü mü nü; an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim de an ji to ten sin I’ in, an ji yo ten sin II ’e dö nü şü mü ne yol açar. An ji yo ten sin
II güç lü bir vo zo kons trik tör dür, ay rı ca al dos te ron sek res yo nu nu art tı ra rak ve tü bü lüs le re di rekt et ki ile sod yum re sorb si yo -
nu nu art tı rır. An ji yo ten sin II, di rekt su sa ma mer ke zi ni uya ra rak su alı mı nı uya rır. Kı salt ma lar: dön.: Dö nüş tü rü cü. (113 no’ -
lu kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır).
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ma sı hi po nat re mi ye yol açar. Kalp ye ter siz li ğin de
an ji yo ten sin II’ nin et ki si ve san tral si nir sis te mi
yo luy la su sa ma his si art mak ta dır. Ağız dan faz la
su alın ma sı böb rek ler nor mal ol du ğu tak dir de
ko lay ko lay hi po nat re mi ye yol aç maz.

Ar gi nin va sop res sin hi po fiz den sa lı nan ve an-
 ti di üre tik et ki si bu lu nan bir hor mon dur. Nor mal -
de plaz ma da os mo la ri te nin art ma sı ar gi nin
va sop res sin sa lı nı mı nı art tı rır, os mo la li te dü şü şü
ise ar gi ni ne va sop res sin sa lı nı mı nı azal tır. Sis te -
mik kan ba sın cı nın düş me si, ka ro tis ler de ki ba ro -
re sep tör le ri uya ra rak ar gi nin va sop res si n’ in
os mo la ri te ile il gi li ol ma yan sa lı nı mı na, ba sın cın
art ma sı ise hor mo nun sa lı nı mı nın in hi be ol ma sı -
na yol açar. Di ğer yan dan at ri yum lar da ki ba sın -
cın art ma sı da ref leks yol la ar gi nin va sop res si n’ in
sa lı nı mı nın in hi bis yo nu na ne den olur.

Kalp ye ter siz li ği ne hi po nat re mi ni eş lik et me -
si du ru mun da ise nor mal de ar gi nin va sop res sin
sa lı nı mı nı in hi be et me si ge re ken hi po os mo la li te
var lı ğı na rağ men plaz ma ar gi nin va sop res sin se-
 vi ye le ri yük sek bu lu nur. Bu bul gu, kalp ye ter siz -
li ğin de ki hi po nat re mi de ar gi nin va sop res si nin
önem li bir rol oy na dı ğı nı gös ter mek te dir.

Ar gi nin va sop res si n’ in de ği şik do ku lar da 2
tip re sep tö rü (V1 ve V2) bu lun mak ta dır.  Ar gi nin
va sop res sin an ti di üre tik et ki si ni böb rek ler de ki
top la yı cı ka nal lar da ki va sop res sin V2 re sep tör le -
ri ara cı lı ğıy la mey da na ge ti rir. Vas kü ler düz kas
hüc re le rin de bu lu nan va sop res sin V2 re sep tö rü -
nün ar gi nin va sop res sin ile uya rıl ma sı pe ri fe rik
vas kü ler di ren ci art tı rır, kalp de bi si ni dü şü rür ve
cid di kalp ye ter siz li ğin de kalp fonk si yon la rı nın
da ha da bo zul ma sı na ne den olur.

En dot he lin: En dot he lin, vas kü ler en do te li yal hüc-
 re ler ta ra fın dan sa lı nın güç lü bir va zo kons trik tör
pep tid dir. Bu gü ne ka dar üç en dot he lin tü rü (en -

dot he lin-1, en dot he lin-2 ve en dot he lin-3) ve iki en-
 dot he lin re sep tö rü ta nım lan mış tır. En dot he lin sa-
 lı nı mı, no rad re na li ne, an ji yo ten sin II ve trom bin
gi bi va zo ak tif mad de ler ve si to kin ler ta ra fın dan
uya rı lır. Kon jes tif kalp ye ter siz li ğin de en dot he -
lin-1 dü ze yi ar tar ve prog no zun kö tü ol du ğu nu
gös te ren gös ter ge ler den bi ri dir. En dot he lin-1 dü-
 ze yi pul mo ner vas kü ler di renç ar tı şı na pa re lel
ola rak da yük se lir.
Pros tacy clin ve Pros tag lan din E: Bu mad de ler
glo me rül le rin af fe rent ar te ri yol le rin de bu lu nan ve
va zo di la ta tör et ki si olan otok rin hor mon lar dır. An-
 ji yo ten sin II, no rad re na li ne ve re nal si nir le rin uya-
 rıl ma sı pros tag lan din sen te zi ni art tı rır. Bu su ret le
pros tag lan din ler kalp ye ter siz li ğin de nö ro hor -
mon la rın mey da ha ge tir di ği re nal va zo kon trik si -
yo nu ha fif le tir ve GFR’ in hı zı nı sür dü rür.
Nit rik ok sid: Nit rik ok sid (NO), pros tacy clin ve
pros tag lan din ler den da ha güç lü bir va zo di la ta tör
hor mon dur. Kalp ye ter siz li ğin de NO sen te zin de
rol oy na yan “nit ric oxi de syntha se ” en zi mi nin et-
 ki si aza lır. Bü yüz den, kalp ye ter siz li ğin de plaz -
ma dü zey le ri yük sel miş olan an ji yo ten sin II,
no rad re na li ne ve at ri yal nat ri üre tik pep ti din va-
 zo kons trik tör et ki le ri, NO sen te zi nin azal ma sı ne-
 de niy le da ha da ön pla na ge çer. 
Si to kin ler: Si to kin ler de ği şik im mün hüc re ler
(mak ro faj, len fo sit, en do tel hüc re le ri) ta ra fın dan
sen tez edi len kü çük po li pep tid ler dir. Hüc re ler
ara sı sin yal ta şı ma sis te mi ni ve ya emir ta şı ma sis-
 te mi ni tem sil eder ler. Lo kal ola rak bir çok hüc re -
yi uya rır ve in hi be eder ler. 

Kalp ye ter siz li ğin de “tü mör nek roz fak tör-al fa ”
(TNF-al fa) ve “in ter le ukin-6” gi bi si to kin le rin plaz -
ma kon san tras yo nu art mış tır. TNF-al fa in tra sel -
lü ler kal si yum ge çi şi ni azal tır ve mi yo kard
fonk si yon bo zuk lu ğu na yol açar, ay rı ca mi yo sit -
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Şekil 45-5. Nat ri üre tik pep tid sis te mi nin hüc re sel et ki le ri. Ang I: An ji yo ten sin I, ANP: At ri yal nat ri üre tik pep tid, AT1R: An ji -
yo ten sin type 1 re sep tör, BK: Bra di ki nin, BNP: Bra in nat ri üre tik pep tid, cGMP: Cyclic gu ano si ne mo nop hosp ha te, CNP: C-
tip nat ri üre tik pep tid, GC: Gu any la te sik laz, NEP: Nöt ral en do pep ti da se, PDE: Fos fo di es te raz, PK: Fos fo ki naz; RA:
Par ti cu la te gu any la te cycla se A re cep tor, RB: Par ti cu la te gu any la te cycla se B re sep tor; RC: Par ti cu la te gu any la te cycla -
se C re sep tör (16 noʼ lu kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır).



ler de hi per tro fi ve apop to si se yol açar. İn ter le -
ukin-6’ın da ben zer et ki le ri var dır.

Mi yo kar di yal Ye ni den Ya pı lan ma
(“Re mo de lin g”)

Kalp ye ter siz li ğin de ço ğu kez ven tri kül le rin çap-
 la rı ve şe kil le ri de ğiş miş tir. Bu de ği şik lik, ven tri -
kül fonk si yon la rı nın bo zul ma sı na ne den olan
fak tö re (mi yo kard in fark tü sü, kar di yo mi yo pa ti
gi bi) bağ lı ola rak böl ge sel ve ya dif füz ola bi lir.
“Re mo de lin g” so nu cu, mi yo kard küt le sin de ve
hac min de ar tış, ven tri kül şek lin de de ği şik lik ve
in ters tis yel do ku da bü yü me hu su le ge lir. 

Sis to lik kalp ye ter siz li ğin de atım hac mi dü şer.
Atım hac mi ni ge rek si ni mi kar şı la ya cak şe kil de
sür dü re bil mek için dev re ye gi ren kom pan sa tu ar
adap tas yon me ka niz ma la rın dan bi ri de ven tri kül
ha cim le ri nin ge niş le me si dir. Bu su ret le ejek si yon
frak si yo nu nun düş me si ne rağ men da ha faz la
atım hac mi sağ la na bi lir. “Re mo de lin g” sü re cin de,
mi yo kard ve in ters tis yel kit le de de ar tış var dır.
Bu şe kil de de, ven tri kül ka lın lı ğı nın ar tı şı, Lap la -
ce ka nu nu na gö re, du var stre si ni kıs men azal tır
ve kon trak si yo nu art tı rır. 

“Re mo de lin g” hüc re sel dü zey de mi yo zit hi per -
tro fi si, mi yo zit kay ma sı ve in ters tis yel do ku art ma -
sı gi bi fak tör le rin or tak et ki si ile or ta ya çı kar:

Mi yo kard küt le sin de ki ar tış, eriş kin de mi yo kard
hüc re sa yı sı ar ta ma ya ca ğı için, mi yo sit le rin hi per -
tro fi si so nu cu mey da na ge lir. He mo di na mik ola-
 rak, ba sınç ve ha cım yük le ri ne ma ruz ka lan lar da
sol ven tri kül küt le sin de ki ar tış ben zer özel lik ler
gös te rir. An cak sis to lik yük len me de (hi per tan si -
yon, aort ste no zu gi bi), di yas to lik yük len me ye (aort
ye ter siz li ği, mit ral ye ter siz li ği vb) gö re sol ven tri -
kül du var ka lın lı ğı da ha faz la art mış tır.  Pri mer
uya rı sis to lik yük len me ise, sis to lik du var stre sin de
art ma, in tra sel lü ler mi yo fib ril le rin ço ğal ma sı, mi-
 yo sit le rin ka lın laş ma sı ve ven tri kül le rin kon san trik
hi per tro fi si ile son la nır. Pri mer uya rı di yas to lik
yük len me ise, di yas to lik du var stre si nin art ma sı,
sar ko mer le rin ço ğal ma sı na, mi yo kard lif le ri nin hi-
 per tro fi si ne, mi yo sit le rin uza ma sı na ve ven tri kül -
le rin ge niş le me si ne ne den olur. Ven tri kül
ge niş le me si, Lap la ce ya sa sı na gö re, sol ven tri kül
du va rı nı ka lın laş tı rır ve sis to lik du var yü kü nis pe -
ten azal mış olur. Faz la sis to lik ya da di yas to lik yü -
ke uzun sü re ma ruz ka lan ven tri kül, ven tri kül
hi per tro fi sine rağ men, kom pan sas yo nu de vam et-
 ti re mez ve kalp ye ter siz li ği olu şur. Kalp ye ter siz li -
ğin de, me ka nik ger gin li ğin art ma sı ya nı sı ra,
no da re na lin, an ji yo ten sin II, en dot he lin-1 ve bü yü -
me fak tör le ri nin hi per tro fi ge liş tir me si nin de
önem li rol le ri var dır (Şe kil 45-6, Şe kil 45-7). 
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Şekil 45-6. Sol ven tri kül ye ni den şe kil len me si (“re mo de lin g”). Sol ven tri kül re mo de lin g’ i kalp de ard yük ar tı şı na, bu da, bir
yan dan ener ji kul la nı mı nı art tma sı na, di ğer yan dan mi yo kard ge ril me si ne de niy le ma la da tif hi per tro fi ye, bü yü me fak tör le -
ri nin sa lı nı mı na ve eks tra sel lü ler mat rik sin (ECM) deg ra das yo na yol açar. Ma la dap tif hi per tro fi, ATP olu şu mu nu azalt tı ğı
için ener ji aç lı ğı nın da ha da art ma sı na ne den olur. Bü yü me fak tör le ri apop to zu te tik ler. Eks tra sel lü ler mat rik sin (ECM) deg-
 ra das yo nu, sol ven tri kül di la tas yo nun iler le me si ni yol açar. Ener ji açı ğı nın do ğal so nu cu nek roz dur. Nek roz, apop toz ve di-
 la tas yon sol ven tri kül re mo de lin g’ i ek kat kı sağ la ya cak tır (37 noʼ lu kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır).

Sol ventrikül remodeling
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ECM
degradasyonu



Mi yo kard da kas lar spi ral de met ler ha lin de
yer alır lar. Bu de met le rin ayı rım dü zey le rin de
bir bi ri üze rin de kay ma sı mi yo kard in fark tü sün -
de, in fark tüs lü ol ma yan seg ment ler de ki ven tri kül
ge niş le me si nin ne den le rin den bi ri dir.

İs ke mik ve di la te kar di yo mi yo pa ti de, mi yo -
kard da in ters tis yel fib roz olu şur. Mi yo kard da fib-
 roz do ku ar tı şın da, ven tri kü ler ge niş le me si nin ve
re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron sis te mi nin uya rıl -
ma sı nın önem li rol le ri var dır. An ji yo ten sin II ve
al dos te ron kol la jen sen te zi ni uya rır lar, ay rı ca an-
 ji yo ten sin II kol la jen par ça lan ma sı nı in hi be eder.
Mi yo kard da ki kol la jen ar tı şı ven tri kü lün elas ti ki -
ye ti ni azal tır ve ven tri kül le rin do luş ba sınç la rı nı
yük sel tir, bu ar tış de vam eder se, bu kez ven tri -
kü le rin sis to lik fonk si yon la rı da bo zu lur. Kalp ye-
 ter siz li ğin de olu şan mi yo kard fib ro zu sü rek li
ak tif olan bir sü reç tir. 

Kalp ye ter siz li ğin de mey da na ge len “re mo de -
lin g” in so nuç la rı za rar ve ri ci dir. Ven tri kü lün ge-
 niş le me si, mi yo kard du va rın da ki stre si, bu da
me ta bo lik ge rek si nim le ri art tı rır. Me ta bo lik ih ti -
yaç la rın art ma sı mi yo kard is ke mi si ne yol açar. İn-
 ters tis yum da fib ro zun ar tı şı da, ven tri kül le rin
di yas to lik ve sis to lik fonk si yon la rı nı bo zar, ka pil-
 ler mik ta rı nı azal tır ve arit mi ge liş me si için bir
“subs tra te ” oluş tu rur. Ven tri kül ge niş le me si nin
atım hac mi ni ye te rin ce kar şı la ya ma ma sı ve ven-
 tri kül hi per tro fi si ne de niy le du var ger gin li ği nin

ye ter li dü zey de azal tı la ma ma sı yü zün den ya pı -
sal de ği şik lik ler ken di ken di ne iler le ye rek da ha
da cid di le şir.

Kro nik kalp ye ter siz li ğin de kom pan sas yon
me ka niz ma la rı ile or ta ya çı kan kli nik bul gu lar
ara sın da doğ ru dan iliş ki ler var dır.  Ör ne ğin, sol
ven tri kül atım hac mi nin düş me si, böb rek kan akı-
 mı nın da azal ma sı na, bu nun so nun da tu bü lüs -
ler den da ha faz la su ve tuz emi li mi ne yol açar.
Bu ra da amaç, plaz ma vo lü mü nü de art tı ra rak,
kalp de bi si ni Star ling ku ra lı na gö re art tı ra bil -
mek tir. Ne var ki, da ha faz la su ve tuz emi li mi ne,
ven tri kül ler da ha iyi kon trak si yon la ce vap ve re -
me dik le ri ve ye ter siz kal dık la rı için ak ci ğer ler de
kon jes yon ol mak ta, hid ros ta tik ba sınç art mak ta
ve ödem ge liş mek te dir (Tab lo 45-2).

SSıı  nnııff  llaann  ddıırr  mmaa

Kro nik kalp ye ter siz lik le ri kli nik gö rü nüm le ri, se yir
şe kil le ri, fark lı me ka niz ma la rı gi bi özel lik le re bağ -
lı ola rak za man za man de ği şik isim ler le ta nım la -
na bi lir ler. “Sağ kalp ye ter siz li ği ” sağ ven tri kül
ye ter siz li ği ve pe ri fe rik ödem le rin kli nik te ön plan -
da gö rül dü ğü tab lo yu ifa de eder. “Sol kalp ye ter siz -
li ği ” ise, da ha çok dü şük de bi semp tom la rı
(hal siz lik, yor gun luk) ve pul mo ner kon jes yo na
bağ lı semp tom ve bul gu la rın (efor disp ne si, ök sü -
rük, sırt üs tü ra hat ya ta ma ma gi bi) ön plan da ol du -
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Şekil 45-7. He mo di na mik yük len me sin den da ha çok ba sınç yük len me si so rum lu ol du ğun da, sis to lik du var stre si nin art ma -
sı, sar ko mer le rin pa re lel ek len me si ne ve kar di yak mi yo sit le rin ge niş le me si ne yol açar. So nuç kon san trik hi per tro fi dir. Vo -
lüm yük len me si ön plan da ol du ğun da ise sar ko mer le rin se ri ek len me si ne ve kar di yak mi yo sit ler de uza ma ya ne den olur.
So nuç ek san trik hi per tro fi dir (65 no’ lu kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır).



ğu tab lo yu ifa de et mek için kul la nı lır. Kalp ye ter -
siz li ği sü rat le ge li şir se “a kut kalp ye ter siz li ği”, ya vaş
ya vaş or ta ya çı kar sa “k ro nik kalp ye ter siz li ği” adı nı
alır. Te da vi al tın da kom pan se olan bir kro nik kalp
ye ter siz li ği sey rin de za man za man akut ye ter siz li -
ği dö nem le ri or ta ya çı ka bi lir. Kalp ye ter siz li ği pe ri-
 fe re atı lan kan ha cim mik ta rı nın azal ma sı ve ya
art ma sı na gö re de sı nıf lan dı rı la bi lir (Tab lo 45-3). 

Kro nik Kalp Ye ter siz li ği ve Akut Kalp Ye ter siz li -
ği: “K ro nik kalp ye ter siz li ği ” her tür lü kalp has ta lı ğı -
nın so nun da kar şı mı za çı ka bi len bir sen drom dur.
Sis te ma tik ola rak se bep le ri ni göz den ge çir di ği miz -
de, te mel pa to ge ne tik  fak tör ler, me ka nik yük ar tı -
şı (ba sınç ve ya vo lüm yü kü), mi yo kar dın çe şit li
has ta lık la rı (ön plan da  is ke mik kalp has ta lık la rı) ve
kro nik ri tim bo zuk luk la rı (özel lik le ta şi arit mi ler)
sa yı la bi lir. Me ka nik fak tör le re en gü zel ör nek ler hi-
 per tan si yon ve aort dar lı ğı dır. Vo lüm yük len me si -
ne ör nek ola rak aort ye ter siz li ği ve mit ral
ye ter siz li ği gi bi du rum lar ve ri le bi lir. Mi yo kard ha-
 sa rı na se bep olan ör nek ler ola rak kar di yo mi yo pa -
ti ler, is ke mi ve nek roz; kro nik ri tim bo zuk luk la rı na
ör nek ise, hız lı ven tri kül ce vap lı at ri yal fib ri las yon
ve ya kro nik cid di bra di kar di ler sa yı la bi lir.

Dü şük Atım Ha cim li Kalp Ye ter siz li ği ve Yük sek
Atım Ha cim li Kalp Ye ter siz li ği: Her ne ka dar kalp
ye ter siz li ği nin ta nı mın da mut lak ve ya gö re ce li bir
de bi ye ter siz li ği var sa da, ba zen kalp de bi si nor-
 ma lin çok üs tün de ola bi lir ve bu yük sek de bi kar-
 şı sın da kalp ye ter siz li ği bul gu la rı or ta ya çı kar.
Ör ne ğin hi per ti ro idi, ar te ri ove nöz fis tül ler gi bi du-
 rum lar da kalp de bi si çok art mış tır ve za man la mi-
 yo kard if la sı ge li şe bi lir. Sis to lik ve di yas to lik
fonk si yon lar -en azın dan- baş lan gıç ta nor mal ol-
 du ğu hal de, yük sek de bi ye bağ lı ola rak da kalp ye-
 ter siz li ği ge li şe bi lir. Bu ra da pri mer et yo lo ji kalp
dı şı has ta lık lar dır (Tab lo 45-4). Ar te ri ove nöz fis tül -
ler, hi per ti ro idi, Pa get has ta lı ğı gi bi du rum lar da
kalp de bi si nor ma lin çok üs tün de ar tar. Bu yük sek
vo lüm kar şı sın da mi yo kard yo ru lur, kom pan sas -
yon me ka niz ma la rı (hi per tro fi, di la tas yon, ta şi -

kar di vs.) ye ter siz olur ve kalp ye ter siz li ği ge li şir.
Pri mer se bep or ta dan kal kar sa kli nik tab lo ge nel -
lik le ge ri dö nü şe bi lir.

Sis to lik Kalp Ye ter siz li ği ve Di yas to lik Kalp Ye-
 ter siz li ği: Ven tri kül ka sı hi per tro fi si ne yol açan
hi per tan si yon, aort dar lı ğı, hi per tro fik kar di yo -
mi yo pa ti gi bi du rum lar da, ven tri kül le rin di yas -
tol de gev şe me le ri ve dol ma la rı (komp li yans/
re lak sas yon bo zuk lu ğu) bo zu lur. Bu nun so nu -
cun da di yas to lik do luş ba sın cı ar tar, sol at ri yum
ve ge ri ye doğ ru pul mo ner ve nöz ya tak ta kon jes -
yon olur. Ven tri kül le rin kon trak si yon la rı (sis to lik
fonk si yon la rı) ta ma men nor mal ve ya nor ma lin
üs tün de ol du ğu hal de,  bu kon jes yo na bağ lı ola-
 rak de ği şik de re ce ler de kalp ye ter siz li ği semp-
 tom la rı olur. Bu na da “di yas to lik kalp ye ter siz li ği ”
adı ve ri lir. Kon jes yo nun ya nın da sol ven tri kül di-
 yas to lik do lu şu nun azal ma sı atım hac mi ni azal-
 ta rak dü şük de bi semp tom la rı na da ne den
ola bi lir.

Di la te  kar di yo mi yo pa ti ler de, ven tri kül di yas-
 to lik (ve sis to lik) hac mi ge niş, du var ka lın lı ğı nor-
 mal ve ya in ce, sis to lik fonk si yon lar ise azal mış tır.
Dü şük de bi bul gu la rı nın ya nın da di yas to lik do -
luş ba sın cı nın yük sel me si ne bağ lı ola rak sis te mik
ve pul mo ner ve nöz sis tem de kon jes yon bul gu la -
rı gö rü le bi lir.

EEtt  yyoo  lloo  jjii

Kalp ye ter siz li ği ti pi ne gö re ne den le rin da ğı lı -
mın da fark lı lık lar ol mak la bir lik te ge nel ola rak
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• Hi per tro fi, di la tas yon (Frank-Star ling Ka nu nu)
• Sem pa tik ak ti vi te ar tı şı

- Va zo kons trik si yon
- “P re lo ad” ar tı şı
- “Af ter lo ad” ar tı şı
- Ta şi kar di
- Kon trak ti li te ar tı şı

• Re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron sis te mi ak ti vas yo nu
- Sod yum-su emi li mi ar tar.
- Glo me rü ler fil tras yon aza lır.
- Pe ri fe rik ve pul mo ner ödem olur.

• Pe ri fe rik ok si jen eks trak si yo nu ar tı şı
• Kol la jen ar tı şı

Tablo 45-2. Kalp Ye ter siz li ğin de Kom pan sas yon
Me ka niz ma la rı

• Kro nik kalp ye ter siz li ği-Akut kalp ye ter siz li ği
• Sağ kalp ye ter siz li ği-Sol kalp ye ter siz li ği
• Dü şük atım ha cim li kalp ye ter siz li ği - Yük sek atım ha-

 cim li kalp ye ter siz li ği
• Sis to lik kalp ye ter siz li ği - Di yas to lik kalp ye ter siz li ği
• Ge ri ye doğ ru (“back war d”) - öne doğ ru (“for war d”) kalp

ye ter siz li ği

Tab lo 45-3. Kalp Ye ter siz li ği nin Tip le ri

• Ane mi
• Sep sis
• Ar te ri ove nöz fis tül ler
• Hi per ti ro idi
• Pa get has ta lı ğı
• Be ri be ri
• Fib roz disp la zi
• Mul tipl mi ye lom
• Ge be lik
• Kar si no id sen drom
• Po li si te mi a ve ra
• Kor pul mo na le
• Obe zi te
• Glo me rü lo nef rit

Tab lo 45-4. Yük sek De bi li Kalp Ye ter siz li ği Ne den le ri



kalp ye ter siz li ği et yo lo ji si Tab lo 45-5’de gö rül -
mek te dir.

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr  

Er ken dö nem de kalp ye ter siz li ği ta nı sı nı koy mak
zor ola bi lir. Kli nik be lir ti ve bul gu la rın önem li bir
kıs mı non-spe si fik tir, ya ni kalp ye ter siz li ği ne öz -

gü de ğil dir, baş ka has ta lık la ra bağ lı da ola bi lir
(Tab lo 45-6). 

Özel lik le obez ler, yaş lı lar ve kro nik obs trük tif
ak ci ğer has ta lı ğı olan lar da be lir ti ve bul gu la rı de-
 ğer len dir mek da ha zor ola bi lir.

Kalp ye ter siz li ği ta nı sın da anam nez de son
de re ce önem li dir. Kalp ha sa rı nı ta nım la yan bir hi-
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Ko ro ner Kalp Has ta lı ğı

Hi per tan si yon

Kar di yo mi yo pa ti ler • Ai le vi
- Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti
- Di la te kar di yo mi yo pa ti
- Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si
- Res trik tif kar di yo mi yo pa ti
- Sol ven tri kü ler “non-com pac ti on”

• Akiz
- Mi yo kar ditler

- İn fek tif (Bak te ri yel, Spi ro ket le re bağ lı, Fun gal, Pro to zo al, Ric ket si al, Vi ral)
- İm mün

- Te ta nus tok sin, aşı ve se rum has ta lı ğı
- İlaç lar
- Len fo si tik/dev hüc re li mi yo kar dit
- Sar ko idoz
- Oto im mün
- Eo si no fi lik (Churg-Stra uss has ta lı ğı)

- Tok sik
- İlaç lar (ke mo te ra pi, ko ka in)
- Al kol
- Ağır me tal ler (ba kır, de mir, kur şun)

- En dok rin/nüt ris yo nel
- Fe ok ro mo si to ma
- Vi ta min (tia min vb) ek sik li ği
- Se len yum ek sik li ği
- Hi po fos fa te mi
- Hi po kal se mi

- Ge be lik
- İn fil tras yon

- Ami oli doz
- Ma lig ni te

Kalp Ka pak Has ta lık la rı • Mit ral
• Aort
• Tri küs pid
• Pul mo ner

Ritm-ile ti bo zuk luk la rı • Hız lı ven tri kül ce vap lı at ri yal fib ri las yon
• Ke sin ti siz sup ra ven tri kü ler ve ven tri kü ler ta şi arit mi ler
• Kro nik bra di arit mi ler, has ta si nüs sen dro mu, AV blok

Pe ri kard has ta lık la rı • Kons trik tif pe ri kar dit
• Pe ri kard sı vı sı

En do kard has ta lık la rı • Hi per-eo si no fi lik sen drom: En do mi yo kar di al has ta lık
• En do mi yo kar di yal fib roz
• En do kar di yal fib ro elas toz

Yük sek De bi li • Ti ro tok si koz
Du rum lar • Pa get has ta lı ğı

• Ane mi
• Be ri be ri
• Ar te rio ve nöz fis tül

Vo lüm Aşı rı • Böb rek ye ter siz li ği
Yük len me si • Yat ro je nik (post-ope ra tu ar ve ya di ğer ne den ler le)

*: ESC Kı la vu zu 2012’den de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Tab lo 45-5. Kalp Ye ter siz li ği nin Ne den le ri*



 ka ye (mi yo kard in fark tü sü, hi per tan si yon vb)  ol-
 ma dan kalp ye ter siz li ği ge liş me si na dir iz le nen
bir du rum dur.  

Kro nik kon jes tif kalp ye ter siz li ği nin çok zen-
 gin bir kli nik gö rü nü mü de ola bi lir. Bu pa ra met -
re le ri, be lir gin de ğil se, özel lik le ara mak ve
sor gu la mak ge re kir. Kli nik te or ta ya çı kan bir çok
bul gu (ör ne ğin ödem), kalp ye ter siz li ğin de kom-
 pan sas yon me ka niz ma la rın so nu cun da or ta ya çı -
kan olum suz gö rün tü ve bul gu lar dır. Akut kalp
ye ter siz li ğin de, pul mo ner kon jes yon ve ödem er -
ken saf ha da or ta ya çı kan en çar pı cı bul gu lar dır.
Kro nik saf ha da ise, kli nik gö rü nüm de en dik kat
çe ki ci bul gu pe ri fe rik ödem dir. Bir kez kalp ye-
 ter siz li ği ta nı sı ko nul du mu se be be yö ne lik in ce -
le me ler ya pıl ma lı dır.

Kalp ye ter siz li ği has ta la rı fark lı kli nik se yir ler
için de gö rü le bi lir. Has ta la rın bü yük ço ğun lu ğu
asemp to ma tik tir ve ara ya gi ren bir pre si pi tan fak-
 tör ile kli nik be lir ti ler or ta ya çı ka bi lir. Kon jes tif

bul gu lar ve ya dü şük de bi semp tom la rı gi bi çok ti -
pik kli nik tab lo lar için de gö rü le bi le ce ği gi bi ba zen
ilk or ta ya çı kı şı ani ölüm ile ola bi lir (Şe kil 45-8).

Semp tom lar

Ne fes dar lı ğı: Ne fes dar lı ğı, kalp ye ter siz li ği nin
en er ken ve en sık gö rü len semp to mu dur. Baş lan-
 gıç ta efor ile olan disp ne, kalp ye ter siz li ği nin kö-
 tü leş me si ile gi de rek da ha az fi zi ki ak ti vi te ler de
or ta ya çı kar. Has ta lı ğın prog res yo nu ile pa rok sis -
mal nok tür nal disp ne, is ti ra hat te bi le disp ne ve
ni ha yet or top ne ge li şe bil mek te dir. Pul mo ner kon-
 jes yon ku ru ök sü rük ya nın da, bron şi yal ven ler de
dol gun luk ya pa rak bron kos pazm ve “w he ezin g”
ile sey re den ve bron şi yal as tım ile ka rı şa bi len
akut disp ne atak la rı na da (ast hma kar di ya le) ne -
den ola bi lir. 

Sol kalp ye ter siz li ği ni ta ki ben sağ kalp ye ter -
siz li ği nin ge liş me si ile disp ne nin şid de ti aza lır.
Sağ kalp ye ter siz li ğin de pul mo ner kon jes yon ol-
 ma dı ğı için ne fes dar lı ğı bek len mez. Bu nun la bir-
 lik te sağ kalp ye ter siz li ği nin ile ri ev re le rin de
dü şük de bi, so lu num kas la rı nın kö tü per füz yo -
nu, hi pok si ve me ta bo lik asi doz ne de niy le şid det -
li disp ne ge li şe bi lir.

Hal siz lik, bit kin lik: Dü şük de bi ye bağ lı ola rak is-
 ke let kas la rı nın per füz yo nu nun bo zul ma sı bu
semp tom la ra ne den ol mak ta dır. İs ti ra hat te ve ya
efor es na sın da ge li şe bi lir. Ye mek son ra sı ka nın
splank nik alan da göl len me siy le şi ka yet ler ar ta bi -
lir. Hiç bir pul mo ner kon jes yon bul gu su ol mak sı -
zın dü şük de bi sen dro mu ola bi lir ve ki şi nin efor
ka pa si te si ni ile ri de re ce de kı sıt la ya bi lir. De hid ra -
tas yon, ar gi nin va zop res sin sis te mi nin ak ti vas yo -

595

Semptomlar Klinik Bulgular

Tipik Daha Spesifik
Nefes darlığı Venöz jügüler dolgunluk
Paroksismal noktürnal dispne Hepatojügüler reflü
Ortopne S3-Gallot ritmi
Egzersiz toleransında azalma Apikal kalkışın dışa doğru yer değiştirmesi
Halsizlik, yorgunluk, egzersiz sonrası uzun süre düzelememe Kardiyak üfürüm
Ayakta şişlik

Daha az tipik Daha az spesifik
Noktürnal öksürük Periferik ödem
Wheezing Pulmoner krepitan raller
Kilo alma (>2 kg/hafta) Akciğer bazallerinde matite (plevral sıvı)
Karında şişkinlik hissi Düzensiz nabız
İştah azalması Taşipne (>16/dk)
Konfüzyon (özellikle yaşlılarda) Hepatomegali
Depresyon Asit
Çarpıntı Doku kaybı-kaşeksi
Senkop

*: ESC Kılavuzu 2012’den değiştirilerek alınmıştır.

Tablo 45-6. Kalp Yetersizliğinin Semptomları ve Bulguları*

Şe kil 45-8. Kalp ye ter siz li ğin de (KY) fark lı kli nik se yir ler



nu ve hi po nat re mi bu semp tom la rın ge liş me si ne
kat kı da bu lu nur.

Nok tü ri ve oli gü ri: Nok tü ri kalp ye ter siz li ği nin
er ken ve sık gö rü len bul gu la rın dan bi ri dir. Sol
ven tri kül fonk si yon la rı nın bo zul ma sı ile re nal
kan akı mı, do la yı sıy la da su ve sod yu mun re nal
fil tras yo nu aza lır. Ak şam has ta nın yat ma sı ile bir-
 lik te va zo kons trik si yo nun azal ma sı ve kal be ve -
nöz dö nü şün art ma sı ile bir lik te id rar ya pı mı
ar tar. Oli gü ri kalp de bi sin de be lir gin azal ma so-
 nu cun da ve ge nel lik le kalp ye ter siz li ği nin ter mi -
nal saf ha sın da gö rü lür. Kö tü prog noz işa re ti dir.

Se reb ral semp tom lar: İle ri kalp ye ter siz li ği olan
yaş lı has ta lar da kon füz yon, unut kan lık, ank si ye -
te, uy ku suz luk  ba zen de di sor yan tas yon, de lir -
yum ve ha lü si nas yon lar gö rü le bi lir.

Gas tro in tes ti nal semp tom lar: Ka ra ci ğer kon jes -
yo nu, ka rın du va rı ve ka rın içi or gan la rın öde mi -
ne bağ lı ola rak şi ka yet le re yol açar. Asit, ba tın da
ra hat sız lık, şiş kin lik, iş tah sız lık, bu lan tı, kus ma
ve ka bız lık gö rü len baş lı ca şi ka yet ler dir. Ba tın -
da ki ra hat sız lık ge nel lik le dol gun luk ve ağır lık
his si ola rak ifa de edi lir ve ka ra ci ğer kap sü lü nün
ge ril me si ne bağ lı dır. 

Fi zik Mu aye ne 

Bi linç li bir fi zik mu aye ne de ta nı yı koy ma da çok
yar dım cı olur. Ge nel ola rak kon jes tif bul gu la rın
her çe şi di araş tı rıl ma lı dır. Gal lop rit mi du yul ma sı
ve pul sus al ter nans (bir vu ru da dol gun, di ğe rin de
za yıf na bız ba sın cı ile ka rak te ri ze rit mik bir na -
bız) be lir len me si has ta ba şın da ta nı koy ma ya ye-
 ter li dir.

Kro nik kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar ka ra -
ci ğer ve ya in tes ti nal kon jes yo na bağ lı ve ya di gi ta lis
gi bi ilaç la rın yol aç tı ğı iş tah sız lık ne de niy le sık lık -
la za yıf, hat ta ka şek tik ola bi lir. Ter mi nal dö nem de -
ki kalp ye ter siz li ği has ta la rı yay gın kan ser
has ta la rı na ben zer ler. Na di ren yağ emi li mi nin bo-
 zul ma sı ve “p ro te in-kay bet ti ren en te ro pa ti ” ge li şe bi lir.
So lu num mik ta rı nın ar tı şı, kan da ka te ko la min ve
nö ro hor mon la rın dü zey le ri nin yük sel me si mi yo -
kard ok si jen tü ke ti mi ni do la yı sıy la me ta bo liz ma
hı zı nı ar tı rır.

Sem pa tik ak ti vi te ar tı şı eks tre mi te ler de so luk -
luk, so ğuk luk ve par mak uç la rın da si ya no za ne den
ola bi lir. Kalp ye ter siz li ği de kom pan se ol du ğun -
da ve ya atım hac mi be lir gin azal dı ğın da de bi yi
de vam et ti re bil mek için sık lık la si nüs ta şi kar di si
ge li şir.

Kalp ye ter siz li ği has ta la rın da “C hey ne-Sto kes
so lu nu mu ” de ni len dü zen li hi perp ne ve ap ne dö-
 nem le ri ile sey re den pe ri yo dik bir so lu num göz-
 le ne bi lir. So lu nu mun nö ro je nik kon tro lü nün
bo zul ma sı ile oluş mak ta dır. Ge nel lik le in trak ra -

ni yal se bep ler den kay nak lan sa da ak ci ğer kon jes-
 yo nu, ak ci ğer ler den bey ne do la şım za ma nı nın
uza ma sı ve so lu num mer ke zi nin hi per kap ni ve
hi pok si ye du yar lı lı ğı nın azal ma sı da bu du ru -
mun oluş ma sı na kat kı da bu lun mak ta dır. Ak ci ğer
kon jes yo nu nun ilk bul gu su ak ci ğer ba zal le rin de
du yu lan in ce kre pi tan ral ler dir. Ak ci ğer öde min de
kan lı-kö pük lü bal gam ile bir lik te her iki ak ci ğer -
de ka ba ral ler ve “w he ezin g” du yu la bi lir. 

Plev ral efüz yon ge nel lik le bi la te ral dir ve vi tal ka -
pa si te yi azalt tı ğı için disp ne nin cid di ye ti ni art tı rır.
Per küs yon la ma ti te, efüz yon sa ha sın da so lu num
ses le ri nin azal ma sı ve ya kay bol ma sı, ba zen de
yük sek tı nı lı bron şi yal ses ler du yu la bi lir.

Pe ri fe rik öde min oluş ma sı için eks tra sel lü ler
ala na yak la şık 5 lit re sı vı bi rik me si ge rek li dir. Ge-
 nel lik le si met rik ve go de bı ra kan bir ödem dir.
Mo bil has ta lar da ayak lar ve ayak bi lek le rin de, ya-
 ta lak has ta lar da ise sak ral böl ge de gö rü lür.

Kalp te ge niş le me ve la te ra le doğ ru yer de ğiş tir me si
ven tri kül ak ti vi te sin de art ma şek lin de tes pit edi le -
bi lir. Bu nun la bir lik te akut kalp ye ter siz li ğin de ven-
 tri kül ak ti vi te sin de ar tış sap tan maz. Ven tri kül
komp li yan sı nın azal ma sı 4. kalp se si nin (S4) du yul -
ma sı na ne den olur. Da ha ile ri kalp ye ter siz li ğin de
ise vo lüm yü kü nün art ma sı na bağ lı ola rak di yas -
to lik hız lı do luş saf ha sın da 3. kalp se si (S3) du yu lur.
Kalp ye ter siz li ğin de S3’ün var lı ğı, ölüm, pom pa ye-
 ter siz li ği ve has ta ne ye ya tış ris ki nin art tı ğı nı gös te -
rir. Kalp ye ter siz li ğin de ven tri kül di la tas yo nu na
bağ lı se kon der ola rak ge li şen mit ral ye ter siz li ği ve -
ya tri küs pid ye ter siz li ği nin sis to lik üfü rüm le ri de
du yu la bi lir. Uy gun te da vi ve ven tri kül bo yut la rı -
nın kü çül me si ile bu üfü rüm ler kay bo la bi lir. 

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı  

He mog ram

Ane mi be lir len me si son de re ce önem li dir. Ane mi
kalp ye ter siz li ği bul gu la rı nı tak lit ede bi le ce ği gi -
bi, kalp ye ter siz li ği ni ağır laş tı rır.

Bi oşi mik ve Hor mo nal Test ler

Böb rek fonk si yon la rı nın ve po tas yum dü ze yi nin
be lir len me si te da vi nin plan lan ma sı ve ta ki bin de
son de re ce önem li dir. Kan şe ke ri, üre ve kre ati -
nin, elek tro lit ler, ay rı ca se rum fer ri tin ve ti ro id
sti mü lan hor mon (TSH) de ğer le ri de be lir len me -
li dir. Kalp ye ter siz li ğin de ya pıl ma sı ge re ken la-
 bo ra tu ar test le ri ve kli nik an lam la rı Tab lo 45-7’de
gö rül mek te dir.

İlaç la rı baş la ma dan ön ce ya pı lan test le ri, ilaç
baş la dık tan son ra da za man za man tek rar et mek
ge rek li dir. 

Nat ri üre tik pep tid ler: Kalp ye ter siz li ğin de nat ri -
üre tik pep tid se vi ye si yük se lir. Nat ri üre tik pep-
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Anor mal lik Se bep le ri Kli nik Yan sı ma la rı ve Yak la şım

Böb rek fonk si yon bo zuk lu ğu • Böb rek has ta lı ğı • ACE in hi bi tör le ri/ARB/MRA doz aya rı
(Kre ati nin >1.7 mg/dL, eGFR: • Re nal kon jes yon • Po tas yum ve üre ta yi ni
<60 mL/mim/1.73 m2) • ACE in hi bi tör le ri, ARB, MRA • De hid ras yon: Di üre tik azalt.

• De hid ras yon • Re nal kon jes yon: Di üre tik art tır.
• Non-ste ro id an ti-inf la ma tu ar lar ve • İlaç la rı ayar la.
di ğer nef ro tok sik ilaç lar

Ane mi (Hb: Er kek; <13 mg/dL • Kro nik kalp ye ter siz li ği • Ta nı sal tet kik ler 
ve Ka dın: <12 g/dL) • He mo di lüs yon • Te da vi yi göz den ge çir.

• De mir kay bı ve ya kö tü kul la nım
• Böb rek ye ter siz li ği, kro nik has ta lık
• Ma lig ni te

Hi po nat re mi (<135 mEq/L) • Kro nik kalp ye ter siz li ği • Su kı sıt la
• He mo di lüs yon • Di üre tik do zu nu ayar la.
• Ar gi ni ne va sop res sin  sa lı nı mı • Ul tra fil tras yon
• Di üre tik ler ve di ğer ilaç lar • Va sop res sin an ta go nis ti 

• Te da vi yi göz den ge çir.

Hi per nat re mi (>150 mEq/L) • Su kay bı • Sı vı alı mı nı ayar la.
• Ye ter siz sı vı alı mı • Ta nı sal tet kik ler yap.

Hi po ka le mi (<3.5 mg/dL) • Di üre tik • Arit mi ris ki ni de ğer len dir.
• Se kon der hi pe ral dos te ro nism • ACE in hi bi tör le ri/ARB, MRA, po tas yum  

Hi per ka le mi (>5.5 mg/dL) • Böb rek ye ter siz li ği • Po tas yum ve po tas yum tu tu cu 
• Po tas yum di üre tik le ri kes
• Re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron • ACE in hi bi tör le ri/ARB, MRA doz aya rı
blo ker le ri ve ya ke sil me si ge re kir.

• Re nal fonk si yon ve id rar pH’ı ta kip et.
• Cid di arit mi ve bra di arit mi ris ki

Hi perg li se mi (>117 mg/dL) • Di abe tes, in sü lin di ren ci • Hid ras yon kon tro lü
• Glu koz in to le rans te da vi si

Hi pe rü ri se mi (>8.4 mg/dL) • Di üre tik ler • Al lu pu ri nol
• Gut, ma lig ni te • Di üre tik kes.

Yük sek al bü min (>45 g/L) • De hid ras yon • Re hid ra tas yo nu sağ la.

Dü şük al bü min (<30 g/L) • Kö tü bes len me, re nal ka yıp • Ta nı sal tet kik ler

Tran sa mi naz lar • Ka ra ci ğer dis fonk si yo nu • Ta nı sal tet kik ler yap. 
• Ka ra ci ğer kon jes yo nu • Ka ra ci ğer kon jes yo nu
• İlaç tok si si te si • Ka ra ci ğer has ta lı ğı

Yük sek tro po nin ler • Mi yo sit nek ro zu • Kalp ye ter siz li ğin de ar tış
• Uzun sü re li is ke mi • Per füz yon/can lı lık ça lış ma la rı
• Cid di kalp ye ter siz li ği • Ko ro ner an ji yog ra fi
• Mi yo kar dit • Re vas kü la ri zas yo nu de ğer len dir.
• Sep sis, böb rek ye ter siz li ği

Yük sek kre ati nin ki naz • Edin sel ve ya ka za nıl mış mi yo pa ti ler • Ge ne tik kar di yo mi yo pa ti ara
• Müs kü ler dis tro fi
• Sta tini kes

Anor mal ti ro id hor mon la rı • Hi per ti ro idi-hi po ti ro idi • Ti ro id te da vi si
• Ami oda ro ne • Ami oda ro ne kul la nı mı nı de ğer len dir.

İd rar tah li li • Pro te inü ri, glu ko zü ri • İn fek si yon, dia bet

INR >3.5 • An ti ko agü lan doz faz la lı ğı • An ti ko agü lan do zu nu azalt.
• Ka ra ci ğer has ta lı ğı/kon jes yo nu • Ka ra ci ğer fonk syon la rı na bak.
• İlaç et ki le şi mi • İlaç te da vi si ni gö zen ge çir.

CRP >10 mg/L, lö ko si toz • İn fek si yon • Ta nı sal tet kik ler yap.
• İnf la mas yon

*: ESC Kı la vu zu 2012’den de ğiş ti ri le rek alın mış tır.
Kı salt ma lar: ACE: An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim in hi bi tör le ri, ARB: An ji yo ten sin re sep tör blo ker le ri, MRA: Mi ne ra lo kor -
ti ko id re sep tör an ta go nist le ri

Tab lo 45-7. Kalp Ye ter siz li ğin de Gö rü len La bo ra tu ar Anor mal lik le ri*



 tid se vi ye si yaş la ar tar, obe zi te de aza lır. Nat ri -
üre tik pep tid se vi ye si ay rı ca at ri yal fib ri las yon,
pul mo ner em bo li ve böb rek ye ter siz li ğin de de ar -
tar. Nor mal nat ri üre tik pep tid se vi ye si cid di kalp has-
 ta lı ğı ih ti ma li ni he men he men or ta dan kal dı rır. En sık
kul la nı lan nat ri üre tik pep tid ler; 1. B-ti pi nat ri üre -
tik pep tid (BNP) ve 2. N-ter mi nal pro B-tip nat ri üre -
tik pep tid (NT-proBNP)’dir. Akut kalp ye ter siz li ği
ve kro nik kalp ye ter siz li ği ih ti ma li ni dış la ma yı
sağ la yan “cut-of f” de ğer le ri bir bi rin den fark lı dır
(Tab lo 45-8).

Ge ne tik Test ler

İdi yo pa tik di la te ve hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti -
de, ai le de er ken yaş ta ani ölüm öy kü sü olan lar da
et yo lo ji nin be lir len me sin de ya rar lı ola bi lir.

Elek tro kar di yog ram (EKG)

EK G’ de kalp ri tim (si nüs ta şi kar di si, sup ra -
ventri kü ler ve ven tri kü ler er ken vu ru lar, at ri yal
fib ri las yon vb) ve ile ti anor mal lik le ri (si no-at ri yal
blok, AV blok, in tra ven tri kü ler ile ti bo zuk luk la rı)
gö rü le bi lir. Ven tri kül hi per tro fi si ve pa to lo jik Q
dal ga sı (mi yo kard in fark tü sü) be lir le ne bi lir. At ri -
yal ge niş le me ve non-spe si fik re po la ri zas yon de-
 ği şik lik le ri sap ta na bi len di ğer bul gu lar dır. Akut
kalp ye ter siz li ğin de EK G’ nin nor mal ol ma ih ti -
ma li son de re ce (<% 2) dü şük tür. Akut ola rak or-
 ta ya çık ma yan kalp ye ter siz li ğin de de bu oran %
10-14’ün al tın da dır. Kalp ye ter siz li ğin de gö rü le -
bi le cek EKG bul gu la rı ve kli nik an lam la rı Tab lo
45-9’da gö rül mek te dir.

Hol ter

Am bu la tu ar ri tim ka yıt la rın da ka yıt la rın da bir-
 çok has ta da komp leks ven tri kü ler arit mi ler, ay rı -
ca de ği şik ile ti bo zuk luk la rı iz le ne bi lir. Ay rı ca
giz li is ke mi atak la rı nın be lir len me sin de ya da at-
 ri yal fib ri las yon lu has ta lar da ye ter li hız kon tro lü
ya pı lıp ya pı la ma dı ğı nın or ta ya ko nul ma sın da ya-
 rar lı dır.

Eg zer siz Tes ti

Kom pan se has ta lar da eg zer siz ka pa si te si nin ob-
 jek tif ola rak de ğer len di ril me sin de kul la nı la bi le -
cek bir yön tem dir. Ay rı ca mak si mal ok si jen

tü ke ti mi ve ana ero bik eşik ta yin le ri ya pı la rak has-
 ta lı ğın cid di ye ti, prog res yo nu ve te da vi ye ya nı tı
de ğer len di ri le bi lir. Bu nun la bir lik te kalp ye ter -
siz li ği has ta la rın da eg zer siz tes ti sı ra sın da da ha
dik kat li ta kip ge rek mek te dir. En dü şük se vi ye -
ler den eg zer si ze baş lan ma lı ve kon trol lü ola rak
efor ka de me si art tı rıl ma lı dır.  

Te le rönt ge nog ra fi

Te le rönt ge nog ra fi bul gu la rı ta nı da önem li ya rar
sağ lar. Ak ci ğer has ta lı ğı nı dış la ma da da öne mi
var dır. Sis to lik ve di la te kalp ye ter siz li ğin de kar-
 di yo me ga li be lir gin dir. Ayırt edi ci ta nı da pe ri -
kard sı vı sı gi bi kalp göl ge si ni ge niş le ten di ğer
ne den ler eli mi ne edil me li dir. Di yas to lik kalp ye-
 ter siz li ğin de kar di yo me ga li ol ma ya bi lir.  Ba zen
sis to lik kalp ye ter siz li ğin de kar di yo me ga li ol ma -
ya bi le ce ği ha tır da tu tul ma lı dır.

Pul mo ner alan da ba sınç art ma sı, ön ce lik le
pul mo ner ven le rin göl ge si nin ar tı şı şek lin de gö-
 rü lür. Bu gö rün tü, her iki ak ci ğer hi lu sun dan yu-
 ka rı ya doğ ru pul mo ner ven dol gun lu ğu na bağ lı
ola rak “ge yik boy nu zu ” tar zın da gö rü nü me yol
açar. Ay nı du rum mit ral dar lı ğın da da dik kat çe-
 ki ci bir bul gu dur. Pul mo ner kon jes yon, in ter tis -
yel ödem şek lin de olur sa, ak ci ğer alan la rın da
ar ter ve bronş ağa cı na ait de mar kas yon hat la rı nın
kay bol ma sı se be bi ile bu ğu lu bir gö rü nüm olur.
İn ter lo bü ler sep tum lar da sı vı bi rik me si ne bağ lı
Ker ley A ve Ker ley B çiz gi len me le ri, yu var lak ve bü -
yük kit le ha lin de – tü mö ral kit le dü şün dü ren- ke-
 nar la rı düz gün fa kat te da vi ile he men dü ze len
lo kal sı vı bi ri kim le ri (Fan tom tü mö rü), özel lik le ve
ön ce lik le sağ plev ra boş lu ğun da sı vı top lan ma sı,
pul mo ner ar ter, ve na ka va su pe ri or ge niş le me si
ve sağ at ri yal ge niş le me gi bi bul gu lar sap ta na bi -
lir (Tab lo 45-10).

Kro nik kon jes tif kalp ye ter siz li ğin de, sağ plev -
ra boş lu ğun da sı vı bi ri ki mi (plev ral epanş man)
sık lık la gö rü len bir bul gu dur. Akut pul mo ner
ödem ve kalp ye ter siz li ği nin ak si ne, ak ci ğer in ter -
tis yu mu nor mal gö rün mek te dir. Bu, kro nik kalp
ye ter siz li ğin de pul mo ner in ter tis yel ve al ve oler
ödem ol ma dı ğı an la mı na gel mez. Sol kalp ye ter -
siz li ği art tı ğı tak dir de, in ter tis yel ve al ve oler ödem
gö rün tü le ri bu gö rü nü me ek le nir (Şe kil 45-9).

Eko kar di yog ra fi

Eko kar di yog ra fik in ce le me ile kalp boş luk la rı nın
ge niş lik le ri ni, du var ka lın lık la rı nı ve ha re ket le ri -
ni, ka pak la rın ana to mik ya pı la rı ve fonk si yon la -
rı nı, sis to lik ve di yas to lik fonk si yon la rı, sağ
ven tri kül fonk si yon la rı nı, pul mo ner ar ter ba sın -
cı nı ve pe ri kar dı ob jek tif ola rak de ğer len dir mek
müm kün dür ve ta nı da çok ya rar lı dır (Şe kil 45-10
ve Şe kil 45-11). 
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Akut Kalp Kro nik Kalp
Ye ter siz li ği Ye ter siz li ği

BNP >100 pg/mL >35 pg/mL
NT-proBNP >300 pg/mL >125 pg/mL

Tab lo 45-8. Kalp Ye ter siz li ğin de Nat ri üre tik
Pep ti de De ğer le ri



Kalp ye ter siz li ğin de sık gö rü len eko kar di yog -
ra fi bul gu lar Tab lo 45-11’de özet len miş tir.

Sol ven tri kül sis to lik fonk si yon la rı: Sol ven tri kül
ejek si yon frak si yo nu (EF) kon trak ti li te gös ter ge si
de ğil dir ve sol ven tri kül ha cim le ri, ön yük, ard-
 yük, kalp hı zı ve val vül fonk si yon la rı na bağ lı ola-
 rak de ğiş ken lik gös te rir. Atım hac mi ejek si yon
frak si yo nu azal mış has ta lar da sol ven tri kül di la -
tas yo nu ile ida me et ti ri lir; di ğer yan dan sol ven-
 tri kül EF ko run muş ve kon san trik sol ven tri kül
hi per tro fi si olan has ta lar da azal mış ola bi lir. Be lir-
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• Kar di yo me ga li
• Pul mo ner ve nöz kon jes yon
• İn ters tis yel ödem
• İn ter lo ber ödem
• Al ve oler ödem
• Ker ley A ve B çiz gi le ri
• Pse udo tü mör (Fan tom tü mö rü)
• Plev ral sı vı top lan ma sı-epanş man
• Pul mo ner ar ter ge niş le me si
• Ven tri kül ve at ri yum ge niş le me le ri
• Ve na ca va su pe ri or ve ve na azi gos ge niş le me le ri

Tab lo 45-10. Kro nik Kon jes tif Kalp Ye ter siz li ği nin 
Rad yo lo jik Bul gu la rı

Anor mal lik Se bep le ri Kli nik Yan sı ma la rı ve Yak la şım

Si nüs Ta şi kar di si • De kom pan se kalp ye ter siz li ği • Kli nik de ğer len dir me
• Ane mi, ateş, hi per ti ro idi • La bo ra tu ar tet kik le ri

Si nüs bra di kar di si • Be ta-blo ker, di gok sin, ivab ra din, • İlaç te da vi si ni göz den ge çir
ve ra pa mil, dil ti azem • La bo ra tu ar tet kik le ri

• An ti-arit mik ler
• Hi po ti ro idi
• Has ta si nüs sen dro mu

At ri yal ta şi kar di/flut ter/ • Hi per ti ro idi • AV ile ti yi ya vaş lat
fib ri las yon • İn fek si yon • An ti ko agü las yon

• Mit ral ka pak has ta lı ğı • Kar di yo ver si yon (ilaç-elek tri ki)
• De kom pan se kalp ye ter siz li ği • Ka te ter ab las yo nu
• İn fark tüs

Ven tri kü ler arit mi • İs ke mi, in fark tüs • La bo ra tu ar tet kik le ri
• Kar di yo mi yo pa ti, mi yo kar dit • Eg zer siz tes ti
• Hi po ka le mi, hi po mag ne se mi • Per füz yon/can lı lık tet kik le ri
• Di gi ta lis ze hir len me si • Ko ro ner an ji yog ra fi

• Elek tro fiz yo lo jik tet kik, ICD imp lan tas yo nu  

Mi yo kard is ke mi si/ • Ko ro ner ar ter has ta lı ğı • Eko kar di yog ra fi
in fark tü sü • Tro po nin ler

• Per füz yon/can lı lık tet kik le ri
• Ko ro ner an ji yog ra fi
• Re vas kü la ri zas yon

Q dal ga la rı • İn fark tüs • Eko kar di yog ra fi
• Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti • Per füz yon/can lı lık tet kik le ri
• LBBB, Pre-ek si tas yon • Ko ro ner an ji yog ra fi

Sol ven tri kül hi per tro fi si • Hi per tan si yon • Eko kar di yog ra fi
• Aort ka pak has ta lı ğı • Kar di yak man ye tik re zo nans
• Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti

AV blok • İn fark tüs • İlaç te da vi si ni ayar la
• İlaç tok si kas yo nu • Sis te mik has ta lık ara
• Mi yo kar dit, sar ko idoz • Ai le öy kü sü/ge ne tik test ler
• Ge ne tik kar di yo mi yo pa ti • Pa ce ma ker ve ICD imp lan tas yo nu
• Lyme has ta lı ğı

QRS vol taj dü şük lü ğü • Obe zi te, am fi zem • Eko kar di yog ra fi
• Pe ri kar dit • Kar di yak man ye tik re zo nans görüntüleme
• Ami lo idoz • Te le rönt ge nog ra fi

• 99mTc-DPD scan
• En do mi yo kar di yal bi yop si

QRS ≥120 msn ve Sol • Elek trik sel ve me ka nik dis sen kro ni • Eko kar di yog ra fi
Dal Blo ku (LBBB) • CRT-P ve ya CRT-ICD

*: ESC Kı la vu zu 2012’den de ğiş ti ri le rek alın mış tır.
Kı salt ma lar: ICD: İmp lan te edi le bi len kar di yo ver ter de fib ri la tör, CRT: Kar di yak re sen kre no zis yon te da vi si, 
P: Pa ce ma ker, LBBB: Sol dal blo ku

Tab lo 45-9. Kalp Ye ter siz li ğin de En Sık Gö rü len EKG Anor mal lik le ri *
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Şe kil 45-9. Te le rönt ge nog ra fi de (PA) be lir gin kar di yo me -
ga li, pul mo ner ven ler de ge niş le me ve ak ci ğer öde mi gö rül-
 mek te dir.

Şe kil 45-10. M-Mo de Eko ’da sol ven tri kül di yas to lik ve sis-
 to lik çap la rı nın ar tı ğı, sep tum ve ar ka du va rın sis to lik fonk-
 si yon la rın azal dı ğı iz len mek te dir.

Ölçüm Anormallik Klinik Anlamı

Sistolik fonksiyon parametreleri
Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu Azalma (<% 50) Sol ventrikül global sistolik disfonksiyonu

Sol ventrikül fraksiyonel kısalması Azalma (<% 25) Sol ventrikül radyal sistolik disfonksiyonu

Sol ventrikül bölgesel fonksiyonu Hipokinezi, akinezi, diskinezi Miyokard infarktüsü, iskemi, kardiyomiyopati, 
miyokardit

Sol ventrikül diyastol sonu büyüklüğü Artma (çap ≥ 60 mm, Muhtemel volüm yüklenmesine bağlı kalp
>32 mm/m2, volüm> 97 mL/m2) yetersizliği

Sol ventrikül sistol sonu büyüklüğü Artma (çap >45 mm, Muhtemel volüm yüklenmesine bağlı kalp
>25 mm/m2, volüm >43 mL/m2) yetersizliği

Sol ventrikül çıkış yolu akım Azalma (<15 cm) Sol ventrikül atım hacmi azalması
zaman intervali

Diyastolik fonksiyon parametreleri
Sol ventrikül diyastolik fonksiyon Mitral akım paterni, doku Diyastolik disfonksiyonu derecesi ve doluş
parametreleri velosite (e’) veya E/e’ oran basıncı düzeyini gösterir.

anormallikleri

Sol atriyum volüm indeksi Artma (volüm >34 mL/m2) • Sol ventrikül doluş basınç artışı
• Mitral kapak hastalığı

Sol ventrikül kitle indeksi Artma • Hipertansiyon
(Kadın: >95 g/m2 ve erkek • Aort darlığı
>115 g/m2) • Hipertrofik kardiyomiyopati

Kapak fonksiyonları ile ilgili parametreler
Valvül yapısı ve fonksiyonu Valvüler darlık veya yetersizlik • Kalp yetersizliğine nedeni veya sonucu

olabilir.
• Disfonksiyon derecesi ve hemodinamik
sonucu değerlendirilir.

• Operasyon değerlendirilir.

Diğer parametreler
Sağ ventrikül fonksiyonu (TAPSE) Azalma (TAPSE <16 mm) Sağ ventrikül sistolik disfonksiyonu

Triküspid yetersizliği pik akımı Artma (>3.4 m/s) Sağ ventrikül sistolik basıncında artma

Sistolik pulmoner arter basıncı Artma (>50 mmHg) Pulmoner hipertansiyon

İnferior vena kava Genişleme veya respiratuar • Sağ atriyum basıncında artma
kollaps olmaması • Sağ ventrikül disfonksiyonu, basınç

yüklenmesi
• Pulmoner hipertansiyon

Perikard Efüzyon, hemoperikardium, • Kronik tamponad
kalsifikasyon • Malignite

• Sistemik hastalık
• Akut veya kronik perikardit
• Konstriktif perikardit

*: ESC Kılavuzu 2012’den değiştirilerek alınmıştır.

Tablo 45-11. Kalp Yetersizliğinde Görülebilen Ekokardiyografi Anormallikler*



 gin mit ral ye ter siz li ği olan lar da da EF ko ru na bi -
lir.

Mo di fi ye Simp so n’s ku ra lı na gö re api kal bip la -
ne gö rün tü ler de sol ven tri kül EF he sap la na bi lir. En-
 do kard sı nır la rı nın be lir le ne me di ği du rum larda
kon trast mad de kul la nı la bi lir. Özel lik le sol ven tri -
kül böl ge sel du var ha re ket bo zuk lu ğu ol du ğun da
li ne er çap lar dan Te ich holz ya da Qu ino nes me tod -
la rı ile EF he sa bı gü ven li de ğil dir. Frak si yo nel kı sal -
ma (“f rac ti onal shor te nin g”) he sa bı da ay nı ne den le
sağ lık lı de ğil dir. Üç bo yut lu eko kar di yog ra fi da ha
doğ ru bil gi ler ve re bi lir. EF ye ri ne “sol ven tri kül ha re -
ket in dek si ” de sol ven tri kül sis to lik fonk si yon la rı nı
de ğer len dir me de kul la nı la bi lir. Sis to lik do ku Dopp-
 ler akım la rı ve de for mas yon öl çüm le ri (“s tra in” ve
“s tra in ra te ”) de sol ven tri kül sis to lik fonk si yon la rı
hak kın da bil gi ve ren di ğer pa ra met re ler dir (Ba kı nız
Bö lüm 12).

Sol ven tri kül çı kış yo lun da ki “a kım za ma nı
ara lı ğı ” (“ve lo city ti me in ter va l”) va sı ta sıy la atım
hac mi ve kalp de bi si de he sap la na bi lir.

Tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi: Trans to ra sik
eko kar di yog ra fi gö rün tü le ri obe zi te, kro nik obs-
 trük tif ak ci ğer has ta lı ğı gi bi ne den ler le ye ter siz
ol du ğun da tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi ya pıl -
ma lı dır. Ay rı ca pro tez ka pak, en do kar dit ve ya
trom büs şüp he sin de ya da ba zı kon je ni tal kalp
has ta lık la rı var lı ğın da avan taj sağ lar.

Stres eko kar di yog ra fi: İs ke mi var lı ğı ve yay gın lı -
ğı nın ya da can lı do ku tes pi tin de ya rar la nı lır. Sis-
 to lik fonk si yon la rı ko run muş kalp ye ter siz li ği
ta nı sın da da kat kı sağ lar.  

Di ğer Non-in va zif Gö rün tü le me Tek nik le ri

Kalp ye ter siz li ği ta nı sın da kul la nı la bi le cek eko-
 kar di yog ra fi da hil de ği şik gö rün tü le me tek nik le -
ri nin uy gu la ma alan la rı ve ta nı de ğer le ri Tab lo
45-12’de özet len miş tir.

Kar di yak man ye tik re zo nans (MR): Kar di yak
ana to mik ve fonk si yo nel anor mal lik le rin be lir -
len me sin de, is ke mi ve can lı lık de ğer len di ril me -
sin de kul la nı lır. Vo lüm, kit le ve du var
ha re ket le ri nin de ğer len di ril me sin de al tın stan-
 dart ola rak ka bul edi lir.  Özel lik le ye ter siz eko-
 kar di yog ra fi gö rün tü le ri el de edi len has ta lar da
kul la nıl ma lı dır. İnf la ma tu ar ve in fil tra tif kalp
has ta lık la rı nın ta nın ma sı na kat kı sağ lar. Kar di -
yo mi yo pa ti, arit mi, kalp tü mö rü, pe ri kard has ta -
lık la rı ve komp leks kon je ni tal kalp has ta lık la rı nın
ta nı sın da da ya rar lı dır.

Sı nır lı ula şım im ka nı, ma li ye ti, kon trin di kas -
yon la rı (böb rek ye ter siz li ği, me ta lik imp lant lar ol-
 ma sı) ve arit mi olan lar da fonk si yo nel ana li zin
ha ta lı ol ma sı kul la nı mı nı sı nır lar. 

Ko ro ner BT an ji yog ra fi: Ko ro ner ana to mi nin de ğer-
 len di ril me sin de kul la nı lan no nin va zif bir me tot tur.
Önem li oran da iyo ni zan rad yas yo na ma ruz ka lın -
dı ğı için se çil miş va ka lar da uy gu lan ma lı dır.

SPECT (sing le-pho ton emis si on com pu ted to-
 mog raphy) ve Rad yo nük lid Ven tri kü log ra fi:
Özel lik le obe zi te ve ile ri kro nik obs trük tif ak ci ğer
has ta lı ğı gi bi eko kar di yog ra fi nin tek nik ola rak
ya pıl ma sı nın zor ol du ğu du rum lar da, sol ven tri -
kül sis to lik fonk si yon la rı nın, glo bal ve ya seg men-
 ter du var ha re ket bo zuk lu ğu olup ol ma dı ğı nın
de ğer len di ril me sin de kul la nı la bi le cek bir yön-
 tem dir.  Ko ro ner kalp has ta lı ğı bu lu nan lar da is-
 ke mi ve can lı do ku araş tır ma sın da da kul la nı lır.

Po sit ron Emis si on To mog raphy (PET): Ko ro ner
kalp has ta lı ğı bu lu nan lar da is ke mi ve can lı do ku
araş tır ma sın da önem li ro lü var dır.

Kalp Ka te te ri zas yo nu ve Ko ro ner
An ji yog ra fi

Sol kalp ka te te ri zas yo nu ve ko ro ner an ji yog ra fi et-
 yo lo jik fak tör ola rak ko ro ner ar ter has ta lı ğı dü şü -
nül dü ğün de, sağ kalp ka te te ri zas yo nu ise ye ter li
te da vi ye rağ men di renç li kalp ye ter siz li ği has ta la -
rın da baş vu ru lan me tot lar dır. Ay rı ca sağ kalp ka te-
 te ri zas yo nu in tra kar di yak şant la rın tes pi tin de de
kul la nı la bil mek te dir. Kalp ye ter siz li ğin de ki he mo -
di na mik bul gu lar Tab lo 45-13’de gö rül mek te dir.

Akut ko ro ner sen drom es na sın da ge li şen akut
kalp ye ter siz li ğin de (ak ci ğer öde mi ve ya kar di -
yo je nik şok) ko ro ner an ji yog ra fi ge re ke bi lir. Ay rı -
ca ka pak cer ra hi si ne gi de cek has ta la ra da ko ro ner
an ji yog ra fi ya pıl ma lı dır.

En do mi yo kar di yal Bi yop si

Res trik tif ve ya kons trik tif kar di yo mi yo pa ti dü şü -
nü len has ta lar da ta nı ya yar dım cı ola bi lir. Mi yo -
kar dit ve ya in fil tra tif has ta lık la rın (ami lo idoz
gi bi) ta nı sın da da kul la nı lır.
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Şe kil 45-11. 2-D Eko Apikal 4 boşluk incelemede sol ventrikül
volümlerinin belirgin arttığı görülmektedir. Söz konusu hasta-
nın ejeksiyon fraksiyonu da belirgin (<% 35) azaldığı hesap-
lanmıştır. SV: Sol ventrikül, MV: mitral kapak, LA: Sol atriyum



TTaa  nnıı

Kalp ye ter siz li ği nin kli nik ta nı sın da, çok baş vu rul -
ma sa da “F ra ming ham kri ter le ri ” ola rak ifa de edi len
ma jör ve mi nör kri ter ler var dır. Bu kri ter le ri dik ka -

te ala rak ta nı ya yak la şım ya pı la bi lir (Tab lo 45-14).
Kon jes tif kalp ye ter siz li ği ta nı sı, 2 ma jör ve ya 1 ma -
jör ve 2 mi nör kri te ri nin bu lun ma sı ile ko nu lur.

Kalp ye ter siz li ği ta nı sın da kul la nı la bi le cek ve
Av ru pa Kar di yo lo ji Der ne ği (ESC) ta ra fın dan tav-
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Eko Kardiyak-MR Kateter. SPECT MD-BT PET

Disfonksiyon/ Remodeling

Sol Ventrikül EDV ++ +++ ++ ++ ++ ++
ESV ++ +++ ++ ++ ++ ++
EF ++ +++ ++ ++ ++ ++
Kitle ++ +++ - - ++ -

Sağ ventrikül EDV ++ +++ + - ++ -
ESV ++ +++ + - ++ -
EF ++ +++ + - ++ -
Kitle ++ +++ - - ++ -

Sol Ventrikül +++ + +++ - - -

Diyastolik

Disfonksiyonu

Dissenkroni ++ + + + - -

Etyoloji
Koroner kalp İskemi +++ +++ +++ +++ - +++
hastalığı Hibernasyon +++ +++ - +++ - +++

Skar ++ +++ - ++ - +.
Kor. Anatomi - - +++ - +++ -

Valvüler kalp Stenoz +++ + +++ - ++ -
hastalığı Yetersizlik +++ ++ ++ - - -

Miyokardit + +++ +++ - - -

Sarkoidoz + +++ ++ - - ++

Hipertrofik +++ ++ ++ - - -

KMP

Dilate KMP Miyokardit + +++ +++ - - -
Eosinofilik send. + +++ +++ - - -
Hemokromatoz + +++ - - - -
Talasemi + +++ - - - -

ARVD ++ +++ +++ - + -

Restriktif Perikardit ++ ++ ++ - ++ -

KMP Amiloidoz ++ +++ +++ - - -
Endomiyo. fibroz + +++ +++ - - -
Anderson-Fabry + + - - - -

Diğer Tako-tsubo kardi- ++ ++ +++ - - -
yomiyopatisi

Avantajları

Yaygın İyi görüntü Ulaşılabilir Ulaşılabilir Ulaşılabilir İyi görüntü
Portable Rad. yok İyi görüntü
Rad. yok
Ucuz

Dezavantajları

Eko • Sınırlı ulaşım • Radyasyon • Radyasyon • Radyasyon • Radyasyon
penceresi • Kontrindikasyonlar • İnvazif • Aritminin • Ulaşımın 
gerekli • Fonksiyonel analiz sınırlaması sınırlaması

• Görüntü kalitesi
• Aritminin
sınırlaması

*: ESC Kılavuzu 2012’den değiştirilerek alınmıştır.
Kısaltmalar: EDV: Diyastol sonu hacmi, ESV: Sistol sonu hacmi, EF: Ejeksiyon fraksiyonu, Rad.: radyasyon, fonks.: Fonksiyonel,
MR: Manyetik rezonans, Kateter.: Kateterizasyon, SPECT: Single photon emission computed tomography, MD-BT: Multidetector bil-
gisayarlı tomografi, PET: Positron emission tomography, KMP: Kardiyomiyopati, ARVD: Aritmojenik sağ ventrikül displazisi, kor.: ko-
roner, miyo.: miyokardiyal

Tablo 45-12. Kalp Yetersizliği Tanısında Kullanılabilecek Görüntüleme Teknikleri*



 si ye edi len ta nı al go rit ma sı Şe kil 45-12’de gö rül -
mek te dir.

Ta nı ko nul muş kalp ye ter siz li ği has ta sın da
has ta lı ğın fonk si yo nel du ru mu ne ka dar et ki le di -
ği ni ifa de et mek ta nı ve te da vi nin de ğer len di ril -
me si ba kı mın dan önem li dir. Bu nu ma te ma tik
ola rak ra kam lar la ifa de et mek müm kün de ğil dir.
Bü tün dün ya da, New York Kalp Ce mi ye ti nin
(NYHA) ta nım la mış ol du ğu, da ha çok sub jek tif
de ğer len dir me ye da ya nan “fonk si yo nel ka pa si te ”
de re ce len dir me si kul la nıl mak ta dır. Has ta lar da
te da vi le rin plan lan ma sı, te da vi et ki le ri nin de ğer -
len di ril me si bu yön tem dik ka te alı na rak ya pı lır
(Tab lo 45-15). Şi ka yet de mek le kas te di len ne fes
dar lı ğı, gö ğüs ağ rı sı, çar pın tı ve hal siz lik tir. 

AAyyıırrtt  EEddii  ccii  TTaa  nnıı

Kalp ye ter siz li ği ayırt edi ci ta nı sın da Tab lo 45-12
ve Şe kil 45-14’de kri ter ler göz önü ne alın dı ğın da
bü yük oran da doğ ru ta nı ko nu la bil mek te dir.

Kalp ye ter siz li ği has ta la rı nın bir ço ğun da ak-
 ci ğer has ta lı ğı da mev cut olup, sık lık la ne fes dar-
 lı ğı ve eg zer siz to le ran sın da azal ma gi bi ben zer
semp tom lar ya par lar ve kay na ğı nı bul mak zor
ola bi lir. Kro nik ak ci ğer has ta lı ğı nın ile ri ev re le -
rin de di yaf rag ma dü şük lü ğü ve ya yar dım cı so lu -
num kas la rı nın aşı rı kul la nıl ma sı ne de niy le has ta
sır tüs tü yat tı ğın da or top ne ola bi lir. Yi ne cid di
bron şit ve bron şi ek ta zi va ka la rın da bron şi yal sek-
 res yo nun göl len me si ne bağ lı ola rak da or top ne
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• Pul mo ner ve nöz tı ka lı ba sın cı ar tı şı
• Pul mo ner ar ter ba sın cı ar tı şı
• Sağ ven tri kül ba sınç ar tı şı
• Sağ at ri yum ba sınç ar tı şı
• Kalp de bi si dü şük lü ğü
• Pe ri fe rik di renç ar tı şı

Tab lo 45-13. Kalp Ye ter siz li ğin de ki He mo di na mik
Bul gu lar

Ma jör kri ter ler • Pa rok sis mal nok tür nal disp ne ve ya
or top ne

• Akut ak ci ğer öde mi
• Kar di yo me ga li
• Ven tri kü ler gal lop rit mi
• Pul mo ner ral ler
• Ve nöz dol gun luk
• Ve nöz ba sınç ar tı şı (>16 cm H2O)
• He pa to jü gü ler ref lü
• Do la şım za ma nı nın uza ma sı
(>25 sa ni ye)

Mi nör kri ter ler • Ayak öde mi
• Ge ce ök sü rü ğü
• Efor disp ne si
• He pa to me ga li
• Plev ral sı vı
• Vi tal ka pa si te azal ma sı
• Ta şi kar di

Tab lo 45-14. Kon jes tif Kalp Ye ter siz li ğin de
Fra ming ham Kri ter le ri

Şe kil 45-12. Kalp Ye ter siz li ği Ta nı sı nın Ko nul ma sı (ESC Kı la vuz-2012)

Kalp yetersizliği şüphesi

Akut başlangıç Başlangıcı akut değil

EKG, Tele EKG, Tele

Ekokardiyografi

Kalp yetersizliği (-) Kalp yetersizliği (-)

Etyoloji belirle ve uygun tedavi başla

EKG normal
ve

NT-proBNP <300 pg/mL
veya

BNP <100 pg/mL

EKG normal
ve

NT-proBNP <125 pg/mL
veya

BNP <35 pg/mL

EKG anormal
veya

NT-proBNP ≥300 pg/mL
veya

BNP ≥100 pg/mL

EKG anormal
veya

NT-proBNP ≥125 pg/mL
veya

BNP ≥35 pg/mL

EkokardiyografiBNP/NT-pro BNP BNP/NT-pro BNP

Ekokardiyografi



ge li şe bi lir. Kro nik ak ci ğer has ta lı ğın da da pa rok -
sis mal nok tür nal disp ne gö rü le bil me si ne rağ men
kar di yak disp ne den fark lı ola rak has ta nın aya ğa
kalk ma sı na ge rek ol mak sı zın bal gam çı kar ma sı
ile ra hat la ma sı dır.  

Ne fes dar lı ğı ani den ar tar sa pul mo ner em bo -
li ve kalp ye ter siz li ği ni pre si pi te eden fak tör ler
(aşı rı tuz alı mı gi bi) araş tı rıl ma lı dır. Kalp ve ya ak-
 ci ğer has ta lı ğı ol mak sı zın da ba zı nö ro tik has ta -
lık lar disp ne ik semp tom la ra yol aça bi lir. Bu ra da
so lu num pa ter ni dü zen siz, de rin ve iç çek me tar-
 zın da dır.

Ayak lar da ödem ba cak lar da ki var si le re, uzun
sü re ba cak la rın sar kı tı la rak otu rul ma sı na bağ lı
ola bi lir. Bu du rum da ve nöz dol gun luk, he pa to -
jü gü ler ref lü ve he pa to me ga li gi bi kalp ye ter siz li -
ği nin di ğer bul gu la rı yok tur.

Nef ro tik sen drom da gö rü len ayak lar da ödem
ve ka ra ci ğer ye ter siz li ğin de sap ta nan he pa to me -
ga li ve asit gi bi  bul gu lar, kalp ye ter siz li ğin den,
söz ko nu su has ta lık la rın di ğer kli nik ve la bo ra tu -
ar bul gu la rı nın sap tan ma sı ile ko lay lık la ayırt
edi le bi lir.

Sis to lik ve di yas to lik kalp ye ter siz li ği ayı rı -
mın da kul la nı la bi le cek kri ter ler di yas to lik ka lp
ye ter siz li ği bö lü mün de, Tab lo 45-33’de özet len -
miş tir. 

TTee  ddaa  vvii    

Kalp ye ter siz li ği te da vi si nin baş lı ca amaç la rı
semp tom (ne fes dar lı ğı) ve bul gu la rı (ayak ta
ödem) azalt mak ya da or ta dan kal dır mak, has ta -
ne ya tış la rı nı ve ölü mü ön le mek tir. Semp tom ve
bul gu la rın dü zel til me si ile fonk si yo nel ka pa si te
ve ya şam stan dar tı da ar ta cak tır. 

Kro nik kon jes tif kalp ye ter siz li ği nin te da vi il-
 ke le ri için de en önem li olan, ko run ma ön lem le ri -
dir. Kalp ye ter siz li ği ge li şe bil me po tan si ye li olan
hi per tan si yon, is ke mik kalp has ta lı ğı ve ya ka pak
has ta lı ğı olan ki şi ler, özel lik le dik kat li ol ma lı dır -
lar ve bu amaç la da ye te rin ce ay dın la tıl ma la rı ge-
 re kir. Ya şam şek li, di yet özel lik le ri, kalp hı zı nın
ve kan ba sın cı nın op ti mum dü zey de tu tul ma sı ve
çok ağır efor la rın ya pıl ma ma sı te mel ve çok ya-
 rar lı il ke le ri oluş tur mak ta dır. Bu nun dı şın da kalp
ye ter siz li ği ne ne den olan asıl et yo lo ji nin dü zel til -
me si, ara ya gi ren olum suz fak tör le rin en gel len -

me si ve ya te da vi si, ilaç la rın dı şın da ge re ki yor sa
cer ra hi te da vi im kan la rı nın uy gu lan ma sı ge nel
te da vi yak la şı mı nı oluş tur mak ta dır (Tab lo 45-16).

Kalp ye ter siz li ği has ta la rın da te da vi yak la şı -
mın da ye ni 4 ev re li bir sı nıf la ma dan ya rar la nıl -
mak ta dır. Bu sı nıf la ma has ta lı ğın prog no zu
hak kın da fi kir ve rir ken, uy gun te da vi yak la şım -
la rı nın be lir len me sin de ya rar lı ol mak ta dır (Tab lo
45-17).

Kalp ye ter siz li ği olan has ta, özel lik le ter mi nal
dö nem de ol duk ça komp li ke bir ha le ge lir ve bu
ne den le de bir çok ila cı bir lik te kul lan ma sı zo run -
lu olur. Son dö nem bir kalp ye ter siz li ği has ta sı -
nın or ta la ma gün lük ilaç sa yı sı 8-10 ci va rın da
ola bil mek te dir.

Kalp ye ter siz li ği nin ilaç lar la te da vi si ni an la -
mak için, ön ce kal bin per for man sı nı et ki le yen
fak tör le ri ha tır lat mak uy gun dur. Kon trak ti li te,
kal bin ejek si yo nun da yen mek zo run da ol du ğu
güç (“af ter lo ad”), kal bin do lu şu nu sağ la yan ge len
yük (“p re lo ad”) ve kalp hı zı hep bir lik te kal bin
per for man sı nı ta yin eder ler. Bi lin me si ge re ken
önem li ko nu, bu dört fak tö rün bir bi rin den et ki -
len di ği, ba ğım sız ol ma dık la rı dır. Ör ne ğin yük ler -
de ar tış ve ya azal ma, kon trak ti li te yi ve kalp hı zı nı
doğ ru dan et ki ler. Bu per for mans be lir le yi ci ler
üze ri ne et ki li olan ilaç lar ve ya yön tem ler uy gu la -
na rak te da vi ya pı lır (Tab lo 45-18).

Kul la nı lan ilaç la rın da et ki me ka niz ma la rı bu
per for mans fak tör le ri üze rin den dir. Di üre tik ler ve
va zo di la ta tör ler ön plan da “p re lo ad” u azal ta rak,
inot rop ilaç lar kon trak ti li te yi art tı ra rak, yi ne ba zı
va zo di la ta tör ler ve re nin-an ji yo ten sin-al dos te ron
blo ker le ri “af ter lo ad” u azal ta rak bu pren sip ler doğ-
 rul tu sun da fay da sağ lar lar. Kalp ye ter siz li ği sey-
 rinde or ta ya çı ka bi le cek ölüm cül arit mik
komp li kas yon la rı azalt mak ve kalp hı zı nı op ti mi ze
ede rek per for man sın da ha iyi ol ma sı nı sağ la mak
ba kı mın dan be ta-blo ker le rin mor ta li te yi azal tı cı et-
 ki le ri var dır. Ay rı ca doğ ru dan per for mans fak törle -
ri üze rin den ol ma sa da kli nik se yir sı ra sın da önem li
komp li kas yon la ra kar şı kul la nı lan an titrom bo tik,
an ti ko agü lan  ve an ti-arit mik ilaç lar da te da vi nin
vaz ge çil mez un sur la rın dan dır.

Ge nel Ted bir ler

Ko run ma Stra te ji si: Ev re A ve B kalp ye ter siz li -
ğin de he nüz semp tom lar ge liş me den bo zul muş
ven tri kül fonk si yon la rı nın iyi leş ti ril me si ana he def
ol ma lı dır. Bu amaç la, hi per tan si yo nun kon tro lü,
di ya bet da hil me ta bo lik anor mal lik le rin dü zel til -
me si, mi yo kard is ke mi si nin uy gun te da vi edil me -
si, si ga ra nın bı ra kıl ma sı, al ko lün kı sıt lan ma sı ve
ye ter li eg zer siz ya pıl ma sı öne ril me li dir.

Pre si pi te Edi ci Fak tör le rin Or ta dan Kal dı rıl ma -
sı: En dok rin bo zuk luk lar, ka pak dis fonk si yo nu,
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Sı nıf I Kalp has ta lı ğı bu lun ma sı na kar şın “o la ğan fi zik 
ak ti vi te ”ler “şi ka ye t” e yol aç maz.

Sı nıf II “O la ğan fi zik ak ti vi te ”ler “şi ka ye t” e yol açar.
Sı nıf III İs ti ra hat te şi ka yet yok tur. An cak “o la ğan dan

da ha az fi zik ak ti vi te ”ler “şi ka ye t” e yol açar.
Sı nıf IV İs ti ra hat ha lin de bi le “şi ka ye t” mev cut tur.

Tab lo 45-15. NYHA ’a gö re Kon jes tif Kalp
Ye ter siz li ğin de Fonk si yo nel Ka pa si te Sı nıf lan dı rıl ma sı



in tra kar di yak şant lar, yük sek de bi li du rum lar, ta-
 şi kar di ve ya bra di kar di ler, hi per tan si yon, tok sik
ajan lar (al kol gi bi) kalp ye ter siz li ği ne yol aça bi -
len re ver sibl du rum lar dan ba zı la rı dır. Ay rı ca pe-
 ri kard has ta lık la rı, in fek si yöz ve ya is ke mik
olay lar, ye ter siz te da vi ve ya te da vi ye uyul ma ma -

sı gi bi du rum lar da da ana te da vi yak la şı mı bu bo-
 zuk luk la rın dü zel til me si ol ma lı dır.

Alt ta ya tan bir kalp has ta lı ğı ol sun ve ya ol ma-
 sın, kalp ye ter siz li ği nin or ta ya çık ma sı na ve ya
kom pan se iken de kom pan se ol ma sı na yol açan
se kon der fak tör le rin öne mi çok faz la dır. Kli nik
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Me tot Te da vi şek li

Ge nel Ted bir ler • Ko run ma Stra te ji si
• Pre si pi te edi ci fak tör le rin or ta dan kal dı rıl ma sı:
• Ya şam bi çi mi nin ayar lan ma sı
• Eg zer siz eği ti mi
• Di yet

Far ma ko lo jik Te da vi • Di üre tik ler
• İnot ro pik ajan lar

- Di gi ta lis
- Be ta-ad re ner jik re sep tör ago nist ler

- Do bu ta mi ne
- Do pa mi ne
- İbo pa mi ne
- Xa mo te rol

- Fos fo di es te raz in hi bi tör le ri
- Am ri no ne
- Mil ri no ne
- Eno xi mo ne
- Phe no xi mo ne
- Pyro xi mo ne
- Sa te ri no ne
- To bo ri no ne

- Kal si yum du yar laş tı rı cı lar
- Le vo si men dan
- Si men dan
- Pi mo ben dan
- Adi ben dan
- Ves na ri no ne

- Xan tin tü rev le ri
• Va zo ak tif ilaç lar 

- Nit rat lar
- Hydra la zi ne

• Re nin-An ji yo ten sin-Al dos te ron Sis te mi (RA AS) İn hi bi tör le ri 
- An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi tör le ri
- An ji yo ten sin II re sep tör blo ker le ri (ARB)
- Mi ne ra lo kor ti ko id/Al dos te ron re sep tör an ta go nist le ri
- Re nin in hi bi tör le ri (Alıs ki ren)

• Be ta-blo ker ler
• İvab ra di ne
• Ar gi ni ne Va sop res sin (AVP) re sep tör an ta go nist le ri 

- Tol vap tan
- Sa ta vap tan
- Li xi vap tan
- Co ni vap tan

• An ti-arit mik ilaç lar
• An ti ko agü lan ve an tip la te let te da vi
• An ti-is ke mik te da vi

Non-far ma ko lo jik te da vi • Kar di yak re sen kro ni zas yon (“bi ven tri kü ler  pa cin g”) te da vi si
• İmp lan te edi le bi len kar di yo ver ter de fib ri la tör (ICD) ta kıl ma sı
• Re vas kü la ri zas yon
• Ka pak cer ra hi si
• Ven tri kü ler re kons trük si on
• Do la şım-des tek ci haz la rı
• Kalp nak li
• Kök hüc re nak li

Tab lo 45-16. Kalp Ye ter siz li ği nin Te da vi si 



pra tik te, bu hız lan dı rı cı fak tör le ri dü zel te rek bi le
has ta la rı ra hat lat mak müm kün olur. Tek rar la yan
pul mo ner em bo li ler, ane mi, ge be lik, hi per ti ro idi,
kon trol al tın da ol ma yan hi per tan si yon, ta şi arit -
mi ler ya da bra di arit mi ler, tuz kı sıt la ma sı na uyul-
 ma ma sı gi bi bir çok se bep dik ka te alın ma lı dır
(Tab lo 45-19).

Ya şam Bi çi mi nin Ayar lan ma sı: Or ta ve ya cid di
kon jes tif kalp ye ter siz li ğin de fi zik sel ak ti vi te nin
kı sıt lan ma sı ve ya tak is ti ra ha ti kli nik tab lo nun
iyi leş me si ne yar dım cı olur. Fi zik sel ak ti vi te kı sıt -
lı lı ğı kar di yak iş yü kü nü ve semp tom la rı azal tır.
Bu nun la bir lik te is ti ra ha tin kalp ye ter siz li ği nin
do ğal sey ri ne an lam lı bir kat kı sı ol du ğu gös te ri -
le me miş tir. Di ğer yan dan kom pan se has ta lar da
uzun sü re li or ta de re ce de eg zer siz prog ram la rı -
nın fonk si yo nel ka pa si te ve sür vi üze ri ne olum lu
et ki le ri mev cut tur.  

Eg zer siz Eği ti mi: Eg zer siz sık lık la ki şi nin ken di -
ni da ha iyi his set me si ni sağ lar. Kalp ye ter siz li ği
has ta la rın da eg zer siz prog ram la rı ile efor ka pa si -
te sin de ar tış ve semp tom lar da iyi leş me sağ la na -
bi lir. 

Di yet: Şiş man has ta lar da ka lo ri kı sıt la yı cı bir di -
yet ve ril me li dir. Gün lük tuz tü ke ti mi 1.5-2 g ile
sı nır lan dı rıl ma lı dır. Böy le lik le su tu tul ma sı ve
kal bin iş yü kün de azal ma sağ la na bi lir. 

Far ma ko lo jik Te da vi

Di üre tik ler

Di üre tik ler, sü rat le su ve tuz di üre zi ya pa rak kal -
be ge len yü kü (“p re lo ad”) azal tır lar. Bu suretle
pul mo ner ödem ve ne fes dar lı ğı; ay rı ca pe ri fe rik
ödem aza lır. Di üre tik le rin mor ta li te ve mor bi di -
te ye et ki le ri araş tı rıl ma mış tır.

Kon jes yon be lir ti ve bul gu la rı olan tüm has ta -
lar da, EF dü şük ol ma sa da di üre tik ler kul la nıl -
ma lı dır. EF dü şük olan lar da, mut la ka ACE
in hi bi tör le ri (ve ya ARB), be ta-blo ker ler ve mi ne -
ra lo kor ti ko id ler le bir lik te ve ril me li dir. 
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Ev re le me Ta nım la ma Te da vi

Dö nem A • Ya pı sal bo zuk luk he nüz yok tur. • Hi per tan si yon te da vi si
• Kalp ye ter siz li ği ris ki (hi per tan si yon, • Li pid pro fi li nin te da vi si
di abe tes mel li tus, is ke mik kalp has ta lı ğı, • ACE in hi bi tör le ri
aşı rı al kol tü ke ti mi, ai le öy kü sü, tok sik • Dü zen li eg zer siz
ilaç kul la nı mı) var dır. • Al ko lün azal tıl ma sı

Dö nem B • Ya pı sal bo zuk luk var dır. • Dö nem A ted bir le ri
• Kalp ye ter siz li ği semp tom la rı yok tur. • Uy gun has ta lar da ACE in hi bi tör le ri

• Uy gun has ta lar da be ta-blo ker

Dö nem C • Ya pı sal bo zuk luk var dır. • Dö nem A ted bir le ri
• Kalp ye ter siz li ği semp tom la rı (ne fes • Di üre tik ler
dar lı ğı, yo rul ma) ha li ha zır da ve ya • ACE in hi bi tör le ri
geç miş te mev cut tur. • Be ta-blo ker le ri

• Di gi ta lis
• Tuz kı sıt lan ma sı

Dö nem D • Ya pı sal bo zuk luk var dır. • Dö nem A, B, C ted bir le ri
• Özel te da vi ge rek ti ren kalp ye ter siz li ği var dır. • Me ka nik des tek ci haz la rı

• İnot ro pik in füz yon (de vam lı, in ter mi tan)
• De vam lı has ta ne-ev ba kı mı
• Kalp nak li

Kısaltmalar: ACE: Anjiyotensin konverting enzim

Tab lo 45-17. Kalp Ye ter siz li ği Ev re le ri ve Uy gun Te da vi Yön tem le ri (AHA/ACC Kı la vu zu)

Tedavi
Kontraktilite İnotropik etkili ilaçlar
Afterload Arteriyel vazodilatatörler
Preload Venöz vazodilatatörler
Kalp Hızı Pacemaker ve beta-blokerler

Tablo 45-18. Konjestif Kalp Yetersizliğinde Kalbin 
Performansını Etkileyen Faktörlere Yönelik Tedavi 
Prensipleri

• Pul mo ner em bo li
• Ane mi
• İn fek si yon
• Hi per ti ro idi
• Şiş man lık
• Tuz-sı vı yük len me si
• Ge be lik
• Akut ro ma tiz mal ateş
• Mi yo kar dit
• En do kar dit
• Ri tim bo zuk luk la rı
• İs ke mi
• Hi per tan si yon

Tab lo 45-19. Kalp Ye ter siz li ği ni Pre si pi te Edi ci
Fak tör ler



Kalp ye ter siz li ğin de en çok kul la nı lan di üre tik
fu ro se mi de ’dir. Ak ci ğer öde mi gi bi akut kalp ye-
 ter siz lik le rin de in tra ve nöz (İV) yol la ve ri len fu ro-
 se mi de ’nin olum lu et ki le ri sü rat le or ta ya çı kar.
Fu ro se mi de kalp ye ter siz li ğin de sü rat li diü rez
sağ la ma sı ya nın da, ka pa si tans ven ler de di la -
tasyon mey da na ge ti re rek kal bin ön yü kü nü azal -
tır, kal bin per for man sı nı ar tı rır ve semp tom la rın
azal tıl ma sı na kat kı da bu lu nur. 

Lo op di üre tik ler, thi azid le re gö re da ha et ki li -
dir. Di renç li ödem ol du ğun da ge çi ci sü re ile her
iki si bir lik te kul la nı la bi lir. 

Di üre tik ler müm kün olan en dü şük doz da
kul la nıl ma lı dır. Akut ve kro nik kalp ye ter siz li ği
ya da sis to lik ve di yas to lik kalp ye ter siz li ğin de
kul la nı lan de ği şik di üre tik le rin doz la rı Tab lo 45-
20’de gö rül mek te dir. Has ta nın ku ru ma sı na en gel
ol mak için müm kün olan mi ni mal do zun ve ril -
me si ter cih edil me li dir. Has ta nın semp tom la rı ve
ağır lı ğı na gö re doz ayar lan ma lı dır.

Po tas yum kay bet ti ren di üre tik ler, ACE in hi -
bi tör le ri, AR B’ ler ve ya po tas yum tu tu cu di üre tik -
ler ile bir lik te kul la nıl dı ğın da ço ğu kez po tas yum
rep las ma nı ge rek mez. Po tas yum tu tu cu di üre tik -
ler kul la nan (ve ya po tas yum rep las ma nı ya pı lan)
has ta lar ay nı za man da ACE in hi bi tör le ri ve ya
ARB alı yor sa cid di hi per ka le mi ola bi lir, bu ne-
 den le kan po tas yum dü ze yi ya kın dan iz len me li -
dir.  ACE in hi bi tö rü, ARB ve po tas yum tu tu cu
di üre tik le rin bir lik te kul la nıl ma sı tav si ye edil me -
me li dir. Po tas yum kay bet ti ren di üre tik ler, tek ba-
 şı na kul la nıl dık la rın da cid di hi po po ta se mi

ola bi lir. İla ca baş la dık tan 1-2 haf ta son ra elek tro -
lit, üre ve kre ati nin kon tro lü ya pıl ma lı, her han gi
bir doz de ği şik li ği ya pıl dı ğın da ay nı iş lem tek rar
edil me li dir.

Po tas yum-tu tu cu di üre tik ler ara sın da en sık
kul la nı lan di üre tik spi ro no lac to ne ’dur. Bu ajan
bir al dos te ron an ta go nis ti dir ve il gi li bö lüm de an-
 la tı la cak tır.

Di üre tik ler ay rın tı lı bi çim de Bö lüm 20’de an-
 la tıl mış tır.

Po zi tif İnot ro pik Ajan lar

Kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de, en ak la ya kın
olan te da vi yak la şı mı ka sıl ma gü cü nü art tı ra cak
ilaç lar gi bi gel mek te dir. Ger çek ten kon trak til re-
 zer vin tü ken me miş ol du ğu mi yo kard lar da, po zi -
tif inot rop et ki li ilaç lar la dra ma tik so nuç lar al mak
müm kün dür. Kon trak ti li te yi art tı rı cı ilaç la rın, ay -
nı za man da mi yo kard ok si jen tü ke ti mi ni art tır dı -
ğı ve ri tim bo zuk luk la rı na da se bep ola bi le ce ği
akıl dan çı ka rıl ma ma lı dır. Po zi tif inot rop et ki li
ilaç lar bir sü re per for man sı art tı rır. Bu sı ra da ok-
 si jen tü ke ti mi nin art ma sı, is ke mi ve de ği şik tür -
de arit mi le rin te tik len me si gi bi olum suz et ki le ri
de ola bi lir. Bu ne den le ge nel ola rak bu ilaç la rın
kalp ye ter siz li ği şid de ti nin art tı ğı dö nem ler de kı -
sa sü re li kull la nı mı ter cih edil me li dir.

Di gi ta lis: Yüz yıl lar dan be ri he men her tür kalp
has ta sın da kul la nı lan di gi ta lis gli ko zit le ri son 20-
30 yıl dan be ri bu yay gın kul la nı mı nı kay bet miş,
da ha özel du rum lar da kul la nı lır ol muş tur. Po zi -
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Diüretik Başlangıç Dozu Günlük İdame Dozu (Maksimal Doz)

Loop diüretikler

Furosemide 20-40 mg/gün 40-240 mg/gün (600 mg/gün)
Bumetanide 0.5-1.0 mg/gün 1-5 mg/gün (10 mg/gün)
Torsemide 5-10 mg/gün 10-20 mg/gün (200 mg/gün)
Ethacyranic asit 25-50 mg/gün 50-100 mg/gün (200 mg/gün)

Thiazide’ler

Bendroflumethazine 2.5 mg/gün 2.5-10 mg/gün
Chlorthalidone 12.5-25 mg/gün 25-50 mg/gün (100 mg/gün)
Chlorothiazide 250-500 mg/gün 500-1000 mg/gün (1000 mg/gün)
Hydrochlorothiazide 25 mg/gün 12.5-100 mg/gün (200 mg/gün)
Metolazone 2.5 mg/gün 2.5-10 mg/gün (20 mg/gün) 
Indapamide 2.5 mg/gün 2.5-5 mg/gün (5 mg/gün)

Potasyum tutucu diüretikler

ACE/ARB ile ACE/ARB ACE/ARB ile ACE/ARB
birlikte olmadan birlikte olmadan

Spironolactone/epleronone 12.5-25 mg/gün 50 mg/gün 50 mg/gün 100-200 mg/gün
Amiloride 2.5 mg/gün 5 mg/gün 5-10 mg/gün 10-20 mg/gün
Triamterene 25 mg/gün 50 mg/gün 100 mg/gün 200 mg/gün

Kısaltmalar: ACE: Anjiyotensin dönüştürücü enzim, ARB: Anjiyotensin reseptör blokajı

Tablo 45-20. Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Diüretik Dozlar



tif inot ro pik et ki si ile kon trak ti li te yi art tı rır ve ve -
nöz di la tas yon ile pre lo ad’ u dü şü rür. Özel lik le,
at ri yo ven tri kü ler (AV) dü ğüm den uya rı ge çi şi ni
ya vaş la tı cı et ki si de dik ka te alı na rak, hız lı ven tri -
kül ce vap lı at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da kul la -
nı la cak ide al ilaç tır. 

“t he Di gi ta lis In ves ti ga ti on Gro up” (DIG) ça lış -
ma sı so nuç la rı na gö re, di gok sin mor ta li te ris ki ni
azaltmasa da, semp tom la rı ve fonk si yo nel ka pa -
si te yi dü zelt mek te; ay rı ca kalp ye ter siz li ği ne
bağ lı has ta ne ya tış la rı nı azalt mak ta dır. Bu so nuç-
 lar da ha son ra me ta-ana liz ler ile de te yid edil-
 miş tir.

Di gi ta lis gli ko zit le ri ile olu şan ze hir len me tab-
 lo la rı nın sık ol ma sı da yay gın kul la nı mı kı sıt la -
yan fak tör ler den bi ri dir. Ka ra ci ğer ve böb rek
ye ter siz li ğin de dik kat le kul la nıl ma lı dır. Do zu
0.125-0.250 mg/gü n’ dür. Di gok sin ay rın tı lı bi çim -
de Bö lüm 20’de an la tıl mış tır.

Be ta-ad re ner jik Re sep tör An ta go nist le ri (Do bu -
ta mi ne, Do pa mi ne, İbo pa mi ne, Xa mo te rol): Bu
grup ta en çok kul la nı lan iki ilaç do pa mi ne ve do-
 bu ta mi ne ’dir. Kon trak ti li te yi çok et ki li bir şe kil -
de art tı ran di ğer bir ilaç gru bu ka te ko la min ler dir:
Do pa mi ne ve do bu ta mi ne gi bi ka te ko la min ler,
bil has sa akut kalp ye ter siz li ği tab lo la rın da, sü rat -
le ce vap al mak için kul la nı lır lar. Ara lık lı İV do-
 bu ta mi ne te da vi si he mo di na mik pa ra met le ri
dü zel tir ve has ta ne ya tış la rı nı azal tır. An cak özel-
 lik le ven tri kü ler ta şi kar di si olan lar da ya şam bek-
 len ti si ni kı sal tır. Bu ne den le kı sa sü re li ola rak
sa de ce cid di semp tom la rı dü zelt mek için kul la -
nıl ma lı dır. Kul la nım şek li ve doz la rı Bö lüm 47’de
an la tıl mış tır.

Kro nik te da vi de pra tik ola rak ye ri ol ma mak -
la bir lik te, kalp trans plan tas yo nu bek le yen has ta -
lar da, bir kaç gün lük ara lar la ya pı lan per füz yon
te da vi si şek lin de uy gu la na bi lir. Ay rı ca do bu ta -
mi ne mi yo kar dın kon trak til re zer vi ni araş tır mak
için de eko kar di yog ra fik ve he mo di na mik in ce le -
me ler de kul la nı lır lar. 

Fos fo di es te raz in hi bi tör le ri (Am ri no ne, Mil ri no -
ne, Eno xi mo ne, Phe no xi mo ne, Pyro xi mo ne, Sa te -
ri no ne, To bo ri no ne): Fos fo di es te raz in hi bi tör le ri
mi yo kard cAMP dü zey le ri ni do la yı sıy la da hüc -
re içi ne kal si yum gi ri şi ni ar tı ra rak po zi tif inot rop
et ki gös te ri ri ler. Bu ilaç lar içer sin de en faz la kul-
 la nım ala nı bu lan am ri no ne, mil ri no ne ve eno xi -
mo ne ’dur. Bu na rağ men et kin lik le ri nin kı sıt lı
ol ma sı ve yan et ki le ri ne de niy le yay gın kul la nı -
mı yok tur. Kul la nım şek li ve doz la rı Bö lüm 47’de
an la tıl mış tır.

Kal si yum du yar laş tı rı cı lar (Le vo si men dan, Si-
 men dan, Pi mo ben dan, Ade ben dan, Ves na ri no ne):
Ak tin fi la men ti nin bir pro te in kom po nen ti olan
tro po nin C’ nin kal si yu ma kar şı du yar lı lı ğı ar tı ra -

rak ak tin ve mi yo zin lif le ri nin ka sıl ma sı nı (kon -
trak si yon-sis tol) ko lay laş tı ran kal si yum du yar -
laş tı rı cı lar, kro nik ter mi nal kalp ye ter siz li ği nin
te da vi sin de, bir kaç ay lık ara lar la pa ren te ral ola-
 rak ya pı la bi len ve olum lu so nuç lar ve ren al ter na -
tif bir te da vi dir. Bu ilaç lar içer sin de en faz la
kul la nım ala nı bu lan le vo si men da n’ dır. Kul la nım
şek li ve doz la rı Bö lüm 47’de an la tıl mış tır.

Va zo ak tif İlaç lar

Di üre tik le rin dı şın da, va zo di la ta tör ler ile de “pre -
lo ad” ve “af ter lo ad” u azalt mak müm kün dür. Acil
şart lar da, ge rek ti ğin de bü tün im kan la rı bir lik te
kul lan mak ge re kir. Va zo di la ta tör te da vi de ge nel -
lik le yük sek doz la ra bağ lı ola rak or ta ya çı kan yan
et ki ler den ka çın mak ge re kir. Özel lik le dü şük de bi
ve cid di hi po tan si yon ge liş ti ğin de ya rar ye ri ne za -
rar ve rir ler. Bu ne den le ki şi ye özel tarz da doz ayar-
 la ma sı yap mak uy gun dur. Her bi ri kalp
ye ter siz li ğin de kul la nıl ma sa da va zo di la ta tör ilaç-
 ları ön plan da et ki li ol duk la rı yer le re gö re sı nıf la -
mak ve et ki le ri ni bi le rek kul lan mak ge rek li dir. 

Nit rat lar: Or ta-cid di kalp ye ter siz li ğin de uzun sü-
 re li nit rat kul la nı mı semp tom lar da azal ma, he mo-
 di na mik pa ra met re ler ve eg zer siz ka pa si te sin de
ar tış sağ lar. Ön plan da ve nöz va zo di la tas yon ya-
 pa rak sol ven tri kü lün do luş ba sın cı nı dü şü rür ler.
Ani ke sil me si ha lin de “re bo und” fe no me ni ola bi -
le ce ğin den ilaç do zu azal tı la rak ke sil me li dir. Sub-
 lin gu al ve ya oral form la rı da ki ka lar için de et ki si ni
gös te rir. Nit rogl yce ri ne sub lin gu al 0.3-1.2 mg, ge-
 re ğin de 4-6 kez tek rar edi lir. Nit rogy ce ri ne ye ri ne
sub lin gu al (4 sa at te bir 5-10 mg) ve ya oral iso sor -
bi de di nit ra te (3x10-40 mg/gün) ya da oral iso sor -
bi de-5-mo no nit ra te (2x20 mg/gün) kul la nı la bi lir.

Akut sol kalp ye ter siz li ğin de İV nit rogl yce ri ne
ter cih edi lir. Bu kul la nım tar zı Bö lüm 47’de an la -
tı la cak tır.

Hydra la zi ne: Ar te ri yel bir va zo di la ta tör olan
hydra la zi ne sis te mik vas kü ler re zis tan sı azal ta rak
“af ter lo d” u dü şü rür ve kar di yak de bi yi ar tı rır. He-
 mo di na mik bu olum lu et ki le ri ne rağ men ma ale -
sef tek ba şı na kul la nıl dı ğın da kli nik fay da her
za man gö rül mez. 

Hydra la zi ne ağız yo lu ile bir de fa da 25-100
mg ol mak üze re 3-4 de fa ve ri lir. Baş ağ rı sı, yüz de
kı za rık lık (“f lus hin g”) hi po tan si yon, ar tral ji ve bu-
 lan tı gi bi yan et ki le re yol aça bi lir ler.

Hydra la zi ne ve nit rat kom bi nas yo nu: Hydra la -
zi ne ve nit rat kom bi nas yo nu ile ya pı lan iki pla se -
bo kon trol lü ve bir ak tif kon trol lü ça lış ma var dır.
V-HeFT-I ça lış ma sın da, kalp ye ter siz li ği bu lu nan
642 er kek has ta da, pla se bo, pra zo sin ve hydra la -
zi ne ve nit rat kom bi nas yo nu kar şı laş tı rıl mış tır.
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Yak la şık 2 yıl ta kip sü re si so nun da sa de ce hydra-
 la zi ne+nit rat kom bi nas yo nu nun tüm ne den le re
bağ lı ölüm de azal ma (% 22) me yi li sağ lan dı ğı, ay-
 rı ca eg zer siz ka pa si te si ve EF’ yi art tır dı ğı sap tan -
mış tır. NYHA fonk si yo nel ka pa si te si II-IV olan
1050 has ta da ya pı lan A-HeFT ça lış ma sın da,
hydra la zi ne+nit rat kom bi nas yo nu nun, 10 ay lık
ta kip so nun da, mor ta li te yi (% 43) ve has ta ne ya-
 tış la rı nı (% 33) azalt tı ğı, ay rı ca ya şam ka li te si ni
dü zelt ti ği gö rül müş tür. V-HeFT-II ça lış ma sı na ise
NYHA fonk si yo nel ka pa si te si II-II I olan 804 er -
kek has ta alın mış, bu kez hydra la zi ne+nit rat
kom bi nas yo nu gru bun da mor ta li te ar tış (% 28)
mey li be lir len miş tir.

Re nin-An ji yo ten sin-Al dos te ron Sis te mi
(RA AS) İn hi bi tör le ri

Kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de de ği şik RA AS in-
 hi bi tör le ri kul la nı lır. Or tak et ki le ri so nu cu ola rak
“af ter lo ad” aza lır ve EF ar tar. An ji oten sin II’ nin
hüc re bü yü me si, va zo kons trik si yon, sod yum-su
tu tul ma sı ve sem pa tik ak ti vi te ar tı şı gi bi olum suz
et ki le ri ni ön ler ler (Tab lo 45-21). Bun lar ara sın da
a. An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi -
tör le ri, b. An ji yo ten sin re sep tör blo ker le ri, c. Mi-
 ne ra lo kor ti ko id/Al dos te ron an ta go nist le ri, d.
Re nin in hi bitör le ri sa yı la bi lir.

RA AS in hi bis yo nu nun kalp ye ter siz li ği te da -
vi sin de semp tom la rı azalt ma nın öte sin de sür vi yi
de uzat tı ğı ran do mi ze ve çok mer kez li ça lış ma -
lar la ka nıt lan mış tır.

An ji yo ten sin “Con ver tin g” (Dö nüş tü rü cü) En -
zim (ACE) in hi bi tör le ri: ACE in hi bi tör le ri kalp
ye ter siz li ği nin te mel ve vaz ge çil mez bir ila cı dır.
Semp tom la rı dü zel tir, ya şam ka li te si ni art tı rır,
has ta ne ya tış la rı nı ve mor ta li te yi azal tır. NYHA ’a
gö re sı nıf II-IV kalp ye ter siz li ğin de te da vi ye
müm kün ol du ğun ca ça buk baş lan ma lı dır (Sı nıf I
İn di kas yon), hat ta asemp to ma tik sol ven tri kül
sis to lik dis fonk si yon da da ya rar lı ol du ğu bi lin -
mek te dir (Sı nıf I İn di kas yon) 

Ni te kim, Co ope ra ti ve North Scan di na vi an Ena lap -
ril Sur vi val Study (CON SEN SUS) ve Stu di es of Left
Ven tri cu lar Dysfunc ti on (SOLVD-Tre at ment) ça lış -
ma la rın da, ha fif ya da cid di kalp ye ter siz li ği bu lu -
nan has ta lar da bir ACE in hi bi tö rü olan ena lap ri lin
mor ta li te yi (% 27) ve has ta ne ya tış la rı nı (% 16)
azalt tı ğı gös te ril miş tir. Bu ve ri ler da ha son ra me ta-
ana liz ler ile de te yid edil miş tir. Söz ko nu su ilaç lar
ay nı za man da semp tom la rı, eg zer siz ka pa si te si ni
ve ya şam ka li te si ni de dü zelt mek te dir.  

As sess ment of Tre at ment with Li si nop ril And Sur-
 vi val (AT LAS) ça lış ma sın da li si nop ri l’ in, Sur vi val
and Ven tri cu lar En lar ge ment (SA VE) ça lış ma sın da
cap top ri l’ in, Acu te In farc ti on Ra mip ril Ef fi cacy (AI -
RE) ça lış ma sın da ra mip ri l’ in ve TRAn dop ril Ra mip-
 ril Ef fi cacy (TRA CE) ça lış ma sın da tran do lap ri l’ in
kalp ye ter siz li ği te da vi sin de ben zer olum lu et ki le -
ri gös te ril miş tir.

Kalp ye ter siz li ği bu lu nan (dü şük ejek si yon
frak si yon lu) has ta lar da ACE in hi bi tör le ri nin mor-
 ta li te ye et ki si ni araş tı ran 5 ran do mi ze ça lış ma nın
me ta-ana liz so nuç la rı Şe kil 45-13’de gö rül mek te -
dir. Bu na gö re ACE in hi bi tör le ri mor ta li te de be-
 lir gin azal ma sağ la mak ta dır.

ACE in hi bi tör le ri, an ji yo ten sin I’ in, an ji yo ten -
sin II’ ye dö nü şü mü nü blo ke eder. Bu su ret le an-
 ji yo ten sin II’ nin yol aç tı ğı olum suz so nuç la rı
dü zel tir; ven tri kül ge niş le me si ni ve “re mo de lin g” i
azal tır, sol ven tri kül sis to lik fonk si yon bo zuk lu -
ğu nu dü zel tir, has ta lı ğın iler le me si ni ya vaş la tır.
ACE in hi bi tör le ri ne baş la dık tan son ra kli nik ya nıt
ge nel lik le geç alı nır, kli nik be lir ti ve bul gu lar da -
ki dü zel me, haf ta lar, hat ta ay lar ala bi lir.
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Grup Adı İlaç Adı

ACE İnhibitörleri Kaptopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril, Trandolapril
Anjiyotensin reseptör blokerleri Losartan, Candesartan, Valsartan, Telmisartan, İrbesartan,

Eprosartan, Olmesartan
Mineralokortikoid/Aldosteron antagonistleri Spironolakton, Eplerenone
Renin İnhibitörleri Aliskiren

Tablo 45-21. Konjestif Kalp Yetersizliğinde Kullanılan RAAS İnhibitörleri

Şe kil 45-13. Kap lan-Mei er ana li zin de, dü şük ejek si yon
frak si yon lu kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da ACE in hi -
bi tör le ri nin mor ta li te ye et ki si ni araş tı ran 5 ran do mi ze ça lış -
ma nın me ta-ana liz so nuç la rı söz ko nu su ilaç la rın
mor ta li te yi be lir gin azalt tı ğı nı gös ter miş tir (49 no’ lu kay nak-
 tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır).



Kalp ye ter siz li ğin de kul la nı lan ACE in hi bi -
tör le ri nin baş lan gıç ve he def doz la rı Tab lo 45-
22’de gö rül mek te dir. İla ca dü şük doz la baş la mak
önem li dir. Doz 2 haf ta da bir ted ri cen art tı rı la rak
he def do za ve ya ta ham mül edi le bi len do za çı kıl -
ma lı dır.

ACE in hi bi tör le ri böb rek fonk si yon la rın da bo-
 zul ma, hi per ka le mi, hi po tan si yon, ök sü rük ve na-
 di ren an ji yo nö ro tik öde me ne den ola bi lir. Bu
açı lar dan has ta lar uy gun la bo ra tu ar tet kik le ri ile
ya kın dan (4 ay da bir) iz len me li dir. Yan et ki le rin
cid di ye ti ne gö re ilaç do zu azal tı lır, ara ve ri lir ve -
ya ta ma men ke si le bi lir. An ji yo nö ro tik ödem öy-
 kü sü ve ya bi la te ral re nal ar ter dar lı ğı olan lar ve
ge be ler de kul la nıl ma ma lı dır. ACE in hi bi tör le ri il-
 gi li ay rın tı lı bil gi Bö lüm 20’de ve ril miş tir.

An ji yo ten sin Re sep tör Blo ker le ri (ARB): An ji -
yo ten sin re sep tör blo ker le ri, ACE in hi bi tör le ri ni
to le re ede me yen has ta lar da ACE in hi bi tör le ri ye-
 ri ne kul la nıl ma lı dır. 

Val sar tan ile ya pı lan Val sar tan He art Fa ilu re Tri -
al (Val-HeFT) ve can de sar tan ile ya pı lan CHARM-
Ad ded ça lış ma la rın da,  AR B’ le rin kalp ye ter siz li ği ne
bağ lı has ta ne ya tış la rı nı azalt sa da (sı ra sıy la % 24
ve % 17), tüm-ne den le re bağ lı has ta ne ya tış la rı nı et-
 ki le me di ği gö rül müş tür. Charm-Ad ded ça lış ma -
sın da ARB ile kar di yo vas kü ler mor ta li te nin de
azal dı ğı (% 13) be lir len miş tir. CHARM ve Val-HeFT
ça lış ma la rın da, AR B’ le rin semp tom la rı ve ya şam
ka li te si ni dü zelt ti ği sap tan mış tır. CHARM-Al ter na -
ti ve ça lış ma sın da can de sar ta n’ ın has ta ne ya tış la rı nı
azalt tı ğı tes pit edil miş tir. Eva lu ati on of Lo sar tan In
The El derly (ELI TE) ça lış ma sın da ise dü şük doz lo-
 sar ta n’ ın (50 mg/gün), cap top ril (3x50 mg/gün) ka -
dar et ki li ola ma dı ğı; an cak He art Fa ilu re End po int

Eva lu ati on of An gi oten sin II An ta go nist Lo sar tan
(HEA AL) ça lış ma sın da yük sek doz (1x150 mg/gün)
li si nop ri l’ in, dü şük do za gö re da ha et ki li ol du ğu
sap tan mış tır. Val sar tan In Acu te Myo car di al In farc ti on
Tri al (VA LI ANT) ve Op ti mal The rapy in Myo car di al
In farc ti on with the An gi oten sin II An ta go nist Lo sar tan
(OP TI MA AL) ça lış ma la rın da val sar tan, cap top ri l’ -
le eş de ğer de re ce de et ki li bu lun muş tur.

Kalp ye ter siz li ğin de kul la nı lan AR B’ le rin baş-
 lan gıç ve he def doz la rı Tab lo 45-23’de gö rül mek -
te dir. Tab lo da da gö rül dü ğü gi bi ila ca dü şük
doz la baş la mak önem li dir. An ji yo ten sin re sep tör
blo ker le ri nin özel lik le ri ay rın tı lı Şe kil de Bö lüm
20’de an la tıl mış tır.

Mi ne ra lo kor ti ko id/Al dos te ron re sep tör an ta go -
nist le ri: Spi ro no lac to ne ve ep le re no ne bu grup
ilaç lar dır. Dis tal tu bu lus lar da al dos te ro nun et ki -
le ri ni kom pe te tif in hi bi yon la azal tır lar.

The Ran do mi ze Al dac to ne Eva lu ati on Study (RA -
LES) ça lış ma sın da, sı nıf IV kalp ye ter siz li ği olan
has ta lar da, ACE in hi bi tö rü, be ta-blo ker, di gi ta lis
ve di üre tik le re al dac to ne (25 mg/gün) ek len me si -
nin, mor ta li te (% 30) ve has ta ne ya tış la rı nı (% 35)
an lam lı şe kil de azalt tı ğı gös te ril miş tir (Şe kil 45-
14). The Ep le ro ne ne Post-Acu te Myo car di al In farc ti -
on He art Fa ilu re Ef fi cacy and Sur vi val (EP HE SUS)
ça lış ma sın da, akut mi yo kard in fark tü sü ne bağ lı
kalp ye ter siz li ği olan has ta lar da op ti mal me di kal
te da vi ye ep le ro ne ne (25-50 mg/gün) ek len me si -
nin, mor ta li te ve mor bi di te yi an lam lı şe kil de
azalt tı ğı gös te ril miş tir.

NYHA fonk si yo nel ka pa si te si sı nıf II-IV ve
ACE in hi bi tör le ri (ve ya AR B’ ler) ve be ta-blo ker -
ler ile te da vi ye rağ men EF ≤ % 35 olan tüm semp-
 to ma tik has ta la ra baş lan ma lı dır.
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ACE inhibitörü Başlangıç Dozu Hedef Doz

Captopril 3x6.25 mg/gün 3x50 mg/gün
Enalapril 2x2.5 mg/gün 2x10-20 mg/gün
Lisinopril 1x2.5-5 mg/gün 1x20-35 mg/gün
Ramipril 1x2.5 mg/gün 2x5 mg/gün
Trandolapril 1x0.5 mg/gün 1x4 mg/gün

Tablo 45-22. Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Başlıca ACE İnhibitörlerinin Başlangıç ve Hedef Dozları

Anjiyotensin Reseptör Antagonistleri Başlangıç Dozu Hedef Doz

Candesartan 1x4-8 mg/gün 1x32 mg/gün
Valsartan 2x40 mg/gün 2x160 mg/gün
Losartan 1x50 mg/gün 1x150 mg/gün
İrbesartan 1x150 mg/gün 1x300 mg/gün
Telmisartan 1x40 mg/gün 1x80 mg/gün
Eprosartan 1x400 mg/gün 1x800 mg/gün
Olmesartan 1x10 mg/gün 1x40 mg/gün

Tablo 45-23. Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Başlıca ACE İnhibitörlerinin Başlangıç ve Hedef Dozları



Her iki ilaç da özel lik le yaş lı lar da hi per ka le -
mi ve böb rek fonk si yon la rın da bo zul ma ya yol
aça bi lir. Bu ne den le has ta la rın se rum po tas yum
de ğer le ri ve böb rek fonk si yon la rı ya kın dan iz len-
 me li dir. Ami lo ri de, tri am te re ne gi bi di üre tik ler,
ACE in hi bi tör le ri ve ya AR B’ ler ile bir lik te kul la -
nıl dı ğın da bu risk ler da ha da ar tar. Spi ro no lac to -
ne ji ne ko mas ti ve me me uç la rın da ağ rı ya ne den
ola bi lir. Kalp ye ter siz li ğin de kul la nı lan AR B’ le rin
baş lan gıç ve he def doz la rı Tab lo 45-24’de gö rül -
mek te dir. İla ca dü şük doz ile baş lan ma lı ve 4-8
haf ta içe risin de he def do za çı kıl ma lı dır. Baş lan -
gıç ta 1, son ra 4 ay ara lar ile üre, kre ati nin ve elek-
 tro lit kon tro lü ya pıl ma lı dır.

Re nin İn hi bi tör le ri: Kalp ye ter siz li ğin de oral et-
 ki li bir non-pep tid re nin in hi bi tö rü olan alıs ki ren
RAS sis te mi ni ACE in hi bi tör le ri ka dar in hi be
eder. Re ni nin ak tif ta ra fı na bağ la nır ve an ji yo ten -
si no je nin, an ji yo ten sin I’ e dö nü şü nü in hi be eder. 

The Alis ki ren Ob ser va ti on of He art Fa ilu re Tre at -
ment (ALOFT) ça lış ma sı, NYHA Sı nıf II-IV kalp ye -
ter siz li ği bu lu nan has ta lar da bir ACE in hi bi tö rü ne
alıs ki ren ek len miş ve ila cın 3 ay son ra NT-proBNP
dü ze yi ni pla se bo ya gö re be lir gin azalt tı ğı gö rül -
müş tür. Ef fi cacy and Sa fety of Alis ki ren and Alis ki -
ren/Ena lap ril Com bi na ti on on Mor bi-mor ta lity in

Pa ti ents With Chro nic He art Fa ilu re (AT MOSP HE -
RE) ça lış ma sın da ise alis ki re n’ in kalp ye ter siz li ği
bu lu nan has ta lar da kli nik et ki le ri araş tı rıl mak ta
ve ça lış ma ha len de vam et mek te dir. 

Be ta-blo ker ler

Son yıl lar da ki en önem li an la yış de ği şik lik le rin -
den bi ri, kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de be ta-blo -
ker ilaç la rın kul la nı mı ko nu su dur. Da ha ön ce le ri,
be ta-blo ker ilaç lar kalp ye ter siz li ği olan has ta lar -
da “kon trin di ke-ya sa k” ola rak ka bul edi lir ken,
kalp ye ter siz li ği has ta sın da kom pan sas yon için
ge li şen do ğal ka te ko la min ar tı şı nın mi yo kard ve
he mo di na mik fak tör ler üze ri ne olum suz et ki le ri -
nin sap tan ma sı, bu an la yı şı de ğiş tir miş tir. Ka te -
ko la min le rin bu olum suz et ki le ri Tab lo 45-25’de
gös te ril mek te dir.

Kro nik kom pan se kalp ye ter siz li ğin de be ta-
blo ker ler ka te ko la min tok si si te si ni azal tır, be ta re-
 sep tör du yar lı lı ğı nı azal tır (“up-re gü las yo n”),
di yas to lik fonk si yon la rı dü zel tir, arit mi sık lı ğı nı
ve mi yo kar dın ok si jen tü ke ti mi ni azal tır lar. Be ta
re sep tör blo ker le ri, op ti mum doz lar da ve ril di -
ğin de ka te ko la min ar tı şı na en gel ola rak bu olum-
 suz et ki le ri azal tır lar. Kal bin da ha eko no mik
ça lış ma sı na im kan sağ lar lar. Kalp ye ter siz li ği olan
has ta lar da be ta re sep tör blo ker le ri ile ya pı lan ça-
 lış ma lar da ila cın mor ta li te ve olum suz olay lar da
azal ma lar sağ la dı ğı ka nıt lan mış tır. Bu ça lış ma la -
rın so nuç la rı Tab lo 45-26’da özet len miş tir. Me ta-
ana liz so nuç la rı da bu ve ri le ri des tek le mek te dir.

Bu ça lış ma lar dan ME RIT-HF ça lış ma sın da me-
 top ro lo lun kü mü la tif mor ta li te yi % 34 ora nın da
azalt tı ğı ve Kap lan-Mei er ana liz so nu cu Şe kil 45-
15’de gö rül mek te dir.
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Al dos te ron An ta go nis ti Baş lan gıç Do zu He def Doz

Spi ro no lac to ne 1x25 mg/gün 1x25-50 mg/gün 
Ep le ro no ne 1x25 mg/gün 1x50 mg/gün

Tab lo 45-24. Kalp Ye ter siz li ğin de Kul la nı lan Al dos te ron An ta go nist le ri Baş lan gıç ve He def Doz la rı

Şe kil 45-14. Kap lan-Mei er ana li zin de, The Ran do mi ze Al-
 dac to ne Eva lu ati on Study (RA LES) ça lış ma sın da, sı nıf IV
kalp ye ter siz li ği olan has ta lar da, ru tin te da vi ye al dac to ne
(25 mg/gün) ek len me si nin, sür vi yi olum lu et ki le di ği gö rül -
mek te dir (199 no’ lu kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır).

• Di rekt tok sik et ki ve mi yo kard nek ro zu
• “Af ter lo ad” ar tı şı
• Sod yum-tuz re tan si yo nu
• Ta şi kar di
• Di yas to lik fonk si yon bo zuk lu ğu
• Trom bo sit ag re gas yo nun da ar tış
• Arit mi ler de ar tış
• Kar di yak ad re ner jik re sep tör re gü las yon bo zuk lu ğu

(“down re gü las yo n”)
• Mor ta li te ar tı şı

Tab lo 45-25. Kon jes tif Kalp Ye ter siz li ğin de
Ka te ko la min Ar tı şı nın Olum suz Et ki le ri



Stab le ha fif ve ya or ta de re ce de sis to lik kalp ye-
 ter siz li ği (EF ≤ % 40) tüm has ta la ra –her han gi bir
kon trin di kas yon ol ma dık ça- be ta-blo ker ve ril me li -
dir. Kı sa za man ön ce de kom pan se kalp ye ter siz li -
ği olan lar da ya da cid di kalp ye ter siz li ği olan lar da
da ha da dik kat li olun ma lı ve ila ca has ta ne de baş-
 lan ma lı dır. ACE in hi bi tör le rin de ol du ğu gi bi dü -
şük doz la baş la yıp doz la rı 2 haf ta lık ara lar la
ted ri cen art tı rıl ma lı dır. Kalp ye ter siz li ğin de kul la -
nı lan be ta-blo ker le rin baş lan gıç ve he def doz la rı
Tab lo 45-27’de gö rül mek te dir. İla cın olum lu et ki le -
ri ba zen 3-6 ay gi bi uzun bir sü re son ra or ta ya çı kar.

Kalp hı zı 60/dk al tın da ise dik kat li olun ma lı -
dır. İla ca baş lan ma dan ön ce has ta nın kon jes yon
bul gu la rı (ak ci ğer sta zı, ve nöz dol gun luk, asit, be-
 lir gin pe ri fe rik ödem) ve hi po tan si yon (<90
mmHg) dü zel til me li dir. Di gok sin, ve ra pa mil, dil-
 ti azem, ami oda ro ne gi bi ilaç lar la bir lik te kul la nı -

mı ile ri bra di kar di ve ya AV blo ka yol aça bi le ce ği
için çok ya kın dan iz len me li dir. Yan et ki ne de niy -
le ila cın do zu nun azal tıl ma sı ve ya ge çi ci ya da ka-
 lı cı ola rak ke sil me si ge re ke bi lir. Kon jes yon
bul gu la rı or ta ya çı kar sa di üre tik baş lan ma lı ve ya
do zu art tı rıl ma lı dır. Bra di kar di (<50/dk) ve ya hi-
 po tan si yon ne de niy le hal siz lik olur sa doz azal tıl -
ma lı dır. Ast hma, 2. ve ya 3. de re ce de AV blok
mev cu di ye tin de kul la nı mı kon trin di ke dir. Be ta-
blok ler le rin özel lik le ri ay rın tı lı bi çim de Bö lüm
20’de an la tıl mış tır.

İvab ra di ne

İvab ra di ne, si nüs dü ğü mün de If ka nal la rı nı in hi be
ede rek kalp hı zı nı ya vaş la tan bir ilaç tır. The Systo-
 lic he art Fa ilu re Tre at ment with the If in hi bi tör Ivab ra -
di ne Tri al (SHIFT) ça lış ma sı na NYHA fonk si yo nel
ka pa si te si II-IV, EF ≤%35 ve si nüs rit min de kalp hı -
zı ≥70/dk olan has ta lar alın mış tır. Bu ilaç la, “kar di -
yo vas kü ler ölüm+kalp ye ter siz li ği ne bağ lı has ta ne
ya tış la rı ” % 18, tek ba şı na “kalp ye ter siz li ği ne bağ lı
has ta ne ya tış la rı ” % 26 azal mış tır. Mor ta li te de ise
azal ma ol ma mış tır. İvab ra di ne ay rı ca sol ven tri kül
fonk si yon la rı ve ya şam ka li te si ni de dü zel tir. İle ri
bra di kar di ve göz de par lak ışık lar ba zen gö rü le bi -
le cek komp li kas yon lar dır.

Ar gi ni ne Va sop res sin (AVP) Re sep tör An ta go -
nist le ri (Tol vap tan, Sa ta vap tan, Li xi vap tan, Co-
 ni vap tan): AVP re sep tör an ta go nist le ri için de en
sık kul la nı la nı tol vap ta n’ dır. Tol vap tan bir non-
pep tid va zop res sin (V2) re sep tör an ta go nis ti dir ve
id rar mik ta rı nı ar tı ra rak kon jes tif semp tom la rı
azal tır. Bu ne den le di üre tik olarak da sı nıf lan dı -
rıl mak ta dır. Hi po nat re mi, hi po ka le mi ve re nal
dis fonk si yon yap ma ma sı avan taj la rı dır.
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Çalışma Beta-bloker Takip Süresi Risk azalması ( RR%) p

US Carvedilol 400 gün 65 0.001
COPERNICUS Carvedilol 21 ay 35 0.00013
CIBIS-II Bisoprolol 800 gün 34 0.0001
MERIT-HF Metoprolol 21 ay 34 .00062
SENIORS Nebivolol 30 ay 16 0.39

Kısaltmalar: COPERNICUS: Carvedilolol Prospective Randomized Cumulative Survival, CIBIS-II: Cardiac Insufficiency Bi-
soprolol Study II), MERIT-HF: Metoprolol CR/XL Randomized Interventional Trial in Congestive Heart Failure, SENI-
ORS:Study of Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and Rehospitalization in Seniors with Heart Failure

Tablo 45-26. Konjestif Kalp Yetersizliğinde Beta-blokerler

Beta-bloker Başlangıç Dozu Hedef Doz

Bisoprolol 1x1.25 mg/gün 1x10 mg/gün
Carvedilol 2x3.125 mg/gün 2x25--50 mg/gün
Metoprolol succinate (CR/XL) 1x12.5-25 mg/gün 1x200 mg/gün
Nebivolol 1x1.25 mg/gün 1x10 mg/gün

Tablo 45-27. Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Başlıca Beta-Blokerlerin Başlangıç ve Hedef Dozları

Şe kil 45-15. ME RIT-HF ça lış ma sın da me top ro lo lun kalp
ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da kü mü la tif mor ta li te yi % 34
ora nın da azalt tı ğı ve Kap lan-Mei er ana liz so nu cu gö rül -
mek te dir (40 no’ lu kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır).



Ya rar sız ya da Za rar lı Ola bi le cek İlaç lar

Sta tin ler: Kro nik kalp ye ter siz li ğin de sta tin le rin
et ki si ni araş tı ran ran do mi ze ça lış ma lar da ila cın
olum lu bir et ki si gö rül me miş tir. 

Oral an ti ko agü lan ve an ti-pla te let ler: Ge rek sis-
 to lik, ge rek se di yas to lik kalp ye ter siz li ğin de, kalp
ye ter siz li ği ne at ri yal fib ri las yon eş lik et mi yor sa,
ku ma din ve ya as pi ri nin olum lu bir et ki si gö rül -
me miş tir.

Ome ga-3 po li an sa tü re yağ asit le ri: Kalp ye ter -
siz li ği olan has ta lar da has ta ne ya tış la rı na ve mor-
 ta li te ye et ki le ri tar tış ma lı dır.

Thi azo li di ne di one: Di abe tes mel li tus te da vi sin -
de kul la nı lan thi azo li di ne di one gru bu ilaç lar (gli -
ta zo nes) kalp ye ter siz li ği ni kö tü leş ti rir ve has ta ne
ya tış la rı nı art tı rır.

Kal si yum an ta go nist le ri: Am lo di pi ne ve fe lo di pi -
ne dı şın da ki kal si yum an ta go nist le ri (ve ra pa mil,
dil ti azem) ne ga tif inot ro pik et ki le ri yü zün den kalp
ye ter siz li ği ni kö tü leş ti rir ve kul la nıl ma ma lı dır.

Non-ste ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar ve Cyclo-
oxy ge na se in hi bi tör le ri: Su ve tuz tu tu lu mu na yol
açar lar, bu ne den le mec bur kal ma dık ça kul lan -
mak tan ka çı nıl ma lı dır. 

Kom bi ne te da vi: Böb rek ye ter siz li ği ve hi per po -
ta se mi ris ki ne de niy le ACE in hi bi tö rü ile bir lik te
al dos te ron an ta go nis ti kul la nan has ta la ra, ARB
ve ya ve ya re nin in hi bi tö rü ila ve edil me sin den ka-
 çı nıl ma lı dır.

KKaallpp  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii  nnee  EEşş  lliikk  EEddeenn
DDuu  rruumm  llaa  rrıınn  TTee  ddaa  vvii  ssii

Ritm ve İle ti Bo zuk luk la rı

At ri yal Fib ri las yon (Ba kı nız Bö lüm 55): At ri yal fib-
 ri las yon kalp ye ter siz li ğin de en sık gö rü len arit mi
tü rü dür. Hem kalp ye ter siz li ği semp tom la rı nı, hem
de trom bo em bo lik komp li kas yon ris ki ni art tı rır.
Ay rı ca at ri yal fib ri las yon özel lik le ven tri kül kalp
hı zı ye te rin ce kon trol edil me miş se sis to lik kalp ye-
 ter siz li ği ne (ta şi kar di yo mi yo pa ti ye) yol açar.

At ri yal fib ri las yo nun dü zel ti le bi lir ne den le ri
(hi per ti ro idi, elek tro lit bo zuk luk la rı, kon trol süz
hi per tan si yon) ve pre pi te eden fak tör ler (ye ni cer-
 ra hi mü da he le, in fek si yon, akut mi yo kard is ke -
mi si, aşı rı al kol tü ke ti mi) te da vi edil me li dir.

Hız kon tro lü için sis to lik dis fonk si yo nu olan-
 lar da ilk ter cih ila cı be ta-blo ker ler ol ma lı, ye ter -
siz olur sa di gok sin ek len me li dir. Bu na rağ men
hız kon tro lü ba şa rı la maz sa di gok sin ami oda ro ne
ile de ğiş ti ril me li dir. Di yas to lik kalp ye ter siz li ğin -
de ise ilk aşa ma da kal si yum an ta go nist le ri (ve ra -

pa mil ve ya dil ti azem) ya da be ta-blo ker ler ve ril -
me li, kalp hı zı kon tro lü ye ter siz olur sa di gok sin
ek len me li, bu da yet mez se be ta-blo ker + kal si yum
an ta go nis ti kom bi nas yo nu de nen me li dir. Sis to lik
ve ya di yas to lik kalp ye ter siz li ğin de kom bi ne te-
 da vi nin de et ki siz kal dı ğı du rum lar da AV no de
ab las yo nu ve pa ce ma ker imp lan tas yo nu (ter ci han
bi ven tri kü ler pa cing: CRT) ya pıl ma lı dır. Kalp ye ter-
 siz li ği ne eş lik eden at ri yal fib ri las yon da ritm kon -
tro lü ama cıy la kul la nı la bi le cek tek an ti-arit mik
ilaç ami oda ro ne ’dur.

Ay rı ca at ri yal fib ri las yon da trom bo em bo li
pro fi lak si si Bö lüm 55’de ay rın tı lı şe kil de an la tıl -
dı ğı gi bi uy gun şe kil de ya pıl ma lı dır. Bu na gö re
kalp ye ter siz li ği, hi per tan si yon, ile ri yaş, di abe tes
mel li tus, sto ke öy kü sü ve vas kü ler has ta lık var lı -
ğı nın her bi ri at ri yal fib ri las yon da em bo li ris ki ni
art tı ran ve oral an ti ko agü lan kul la nıl ma sı nı ge-
 rek ti ren risk fak tör le ri dir. An cak bu tür ilaç la rı
kul la nır ken ka na ma ris ki ni art tı ran fak tör ler de
(kon trol süz hi per tan si yon, böb rek ve ka ra ci ğer
dis fonk si yo nu, stro ke, ka na ma mey li, ile ri yaş,
bir lik te kul la nı lan ilaç lar) göz önü ne alı na rak ka -
rar ve ril me li dir.  

Ven tri kü ler Ritm Bo zuk luk la rı: Kalp ye ter siz li ği
has ta la rı komp leks ven tri kü ler arit mi ler ne de -
niy le ani ölüm ris ki ne sa hip tir ler. Bu ris ki azal ta -
cak ön lem ler te da vi nin önem li bir par ça sı nı
oluş tur mak ta dır. 

Kalp ye ter siz li ği olan has ta lar da sü rek li (“sus -
ta ine d”) ven tri kü ler ta şi kar di va kit ge çir mek si zin
elek trik sel ve ya far ma ko lo jik (ami oda ro ne) kar di -
yo ver si yon ile si nüs rit mi ne dön dü rül me li dir.

Kalp ye ter siz li ğin de ven tri kü ler arit mi le rin
te da vi sin de pre si pi te eden fak tör le rin (elek tro lit
bo zuk lu ğu, pro-arit mik ilaç la rın kul la nıl ma sı, mi-
 yo kard is ke mi si) or ta dan kal dı rıl ma sı, kalp ye ter-
 siz li ği nin op ti mal far ma ko lo jik te da vi si (ACE
in hi bi tör le ri, be ta-blo ker ler, al dos te ron an ta go -
nist le ri), uy gun va ka lar da re vas kü la ri zas yon
(per kü tan ko ro ner gi ri şim ve ya “by-pas s”) son de-
 re ce önem li dir. Semp to ma tik sü rek li ven ti kü ler
ta şi kar di ler de ani kar di yak ölüm ris ki çok yük sek
ol du ğu için imp lan te edi le bi len kar di yo ver ter de-
 fib ri la tör (ICD) ta kıl ma lı dır (Sı nıf I İn di kas yon).
IC D’ li has ta lar da ci ha zın ye ni den prog ram lan -
ma sı ve op ti mal te da vi ye rağ men sık şo ka yol
açan ven tri kü ler ta şi arit mi atak la rı olu yor sa ami -
oda ro ne baş lan ma lı, ye ter li ol maz sa ka te ter ab-
 las yo nu ya pıl ma lı dır (Sı nıf I İn di kas yon). Sü rek li
ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar ICD ta kıl ma sı na
uy gun de ğil se ami oda ro ne ve ril me li, an cak sü-
 rek siz (“non-sus ta ine d”) ven tri kü ler ta şi kar di söz
ko nu su ise cid di semp tom lar ol ma dık ça ve mec-
 bur ka lın ma dık ça yan et ki le ri göz önü ne alı na rak
ami oda ro ne ’nun ru tin kul la nıl ma sın dan ka çı nıl -
ma lı dır. Di ğer an ti-arit mik ilaç lar (özel lik le sı nıf I
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ve dro ne da ro ne), özel lik le kalp ye ter siz li ği mev-
 cu di ye tin de, ge rek ne ga tif inot ro pik, ge rek se de
pro-arit mik et ki le ri ne de niy le fay da nın öte sin de
za rar lı ola bil mek te dir ve bu ne den le kul la nıl ma -
ma lı dır.

Semp to ma tik Bra di kar di ve AV Blok: Has ta si nüs
sen dro mu ve ya AV blo ku na bağ lı ve ge çi ci ol ma yan
semp to ma tik bra di arit mi ler de tek te da vi se çe ne ği
kalp pi li ta kıl ma sı dır. Semp to ma tik bra di arit mi ye
kalp ye ter siz li ği eş lik edi yor sa kon ven si yo nel pa ce -
ma ke r’ lar ye ri ne, ICD, ve ya ICD-CRT (kardiyak re-
senkronizasyon da sağlayan ICD) in di kas yo nu
açı sın dan de ğer len di ril me li dir.

İs ke mik Kalp Has ta lı ğı

Ge liş miş ül ke ler de ve Tür ki ye ’de kalp ye ter siz li -
ği nin en önem li se be bi ko ro ner ar ter has ta lı ğı dır.
Mi yo kard in fark tü sü nün me ka nik komp li kas -
yon la rı (pom pa ye ter siz li ği, mit ral ye ter siz li ği,
rüp tür vb) ya nın da ba zı va ka lar da da re ver sibl
mi yo kard is ke mi si ge çi ci ven tri kül dis fonk si yo -
nu ile so nuç la na bi lir. Kon van si yo nel te da vi nin
ya nın da an ti-is ke mik te da vi ler (be ta-blo ker gi bi)
hem kalp ye ter siz li ği semp tom la rı nın ge liş me si ni
ön ler, hem de mev cut an gi na pek to ris semp tom -
la rın dü zel me si ne kat kı da bu lu nur. Ge çi ci sol
ven tri kül dep res yo nu na yol açan kı sa sü re li ses-
 siz mi yo kard is ke mi le ri nin ya nın da is ke mi da ha
uzun sü re li ol du ğun da kon trak til fonk si yon lar da
kro nik bir azal ma (“hi ber na tin g” mi yo kard) göz le-
 ne bi lir. İs ke mi nin dü zel til me sin den gün ler ve ya
haf ta lar son ra kon trak til fonk si yon lar dü ze le bi -
lir. Ay rı ca mi yo kard in fark tü sü sı ra sın da spon-
 tan, fib ri no li tik ve ya per kü tan gi ri şim ile
re per füz yon sağ lan dı ğın da il gi li mi yo kard do ku -
sun da ge çi ci fonk si yon kay bı (“s tun nin g”) ola bi lir
ve bu sı ra da ge çi ci kalp ye ter siz li ği semp tom la rı
ge li şe bi lir.

Kalp ye ter siz li ği ne eş lik eden an gi na te da vi -
sin de be ta-blo ker ler ya nı sı ra nit rat lar, am lo di pi ne
ve ivab ra din de gü ven le kul la nı la bi lir. Dil ti azem
ve ve ra pa mil sis to lik kalp ye ter siz li ğin de bu
amaç la kul la nıl ma ma lı dır.

Di ğer Du rum lar

Hi per tan si yon: Hi per tan si yon kalp ye ter siz li ği
ge li şi mi ne yol açan bir has ta lık tır, an ti-hi per tan -
sif te da vi ile bu ih ti mal önem li oran da azal mak -
ta dır. Kal si yum an ta go nist le ri (ve ra pa mil,
dil ti azem) sis to lik kalp ye ter siz li ğin de kul la nıl -
ma ma lı dır, an cak di yas to lik kalp ye ter siz li ğin de
ve ri le bi lir. Mo xo no di ne de sis to lik kalp ye ter siz -
li ğin de mor ta li te yi art tı ran bir ilaç tır. 

Kalp ye ter siz li ği olan hi per tan sif ler de ACE in-
 hi bi tör le ri (ve ya AR B’ ler) kan ba sın cı nı kon trol
et me ye yet mez se, be ta-blo ker ler, al dos te ron an-

 ta go nist le ri, di üre tik ler, hydra la zi ne, am lo di pi ne
ve ya fe lo di pi ne te da vi ye ek le ne bi lir.

Di abe tes Mel li tus: Di abe tes mel li tus kalp ye ter -
siz li ği bu lu nan has ta lar da sık tır, semp tom la rı ve
prog no zu olum suz yön de et ki ler. ACE in hi bi tör -
le ri ve AR B’ ler di abe tes ge liş me ih ti ma li ni azal-
 tan ilaç lar dır. Be ta-blo ker ler dia bet li has ta lar da
da gü ven le kul la nı la bi lir. Gli ta zo ne ’lar, su-tuz re-
 tan si yo nu ve kalp ye ter siz li ği nin kö tü leş me si ne
yol açar lar ve kalp ye ter siz li ğin de kul la nıl ma ma -
lı dır. Met for min, kalp ye ter siz li ğin de ve ri le bi lir,
an cak kalp ye ter siz li ği ne cid di böb rek ve ya ka ra -
ci ğer ye ter siz li ği eş lik edi yor sa -lak tik asi doz ris -
ki ne de niy le- kul la nıl ma ma lı dır.  

Böb rek Fonk si yon la rı: Kalp ye ter siz li ği bu lu nan
has ta la rın bü yük bir kıs mın da böb rek fonk si yon -
la rı da bo zul muş tur ve prog no zu kö tü yön de et-
 ki le yen ba ğım sız bir risk fak tö rü dür. ACE
in hi bi tör le ri, AR B’ ler, re nin in hi bi tör le ri ve mi ne -
ra lo id an ta go nist le ri bir öl çü de glo me rül fil tras -
yon hı zı nı (GFR) dü şü re bi lir ler, an cak be lir gin
üre-kre ati nin yük sel me si ne ne den ol ma dık ça bu
ilaç la rın ke sil me si ge rek tir mez. Kalp ye ter siz li -
ğin de böb rek fonk si yon bo zuk lu ğu na yol aça bi -
le cek di ğer ne den ler de (re nal ar ter ste no zu, aşı rı
dia rez, dia re ve ya kus ma ya bağ lı hi po tan si yon, sı -
vı yük len me si, sağ kalp ye ter siz li ği, pros tat obs-
 trük si yo nu, nef ro tok sik ilaç lar) göz ar dı
edil me me li dir.

Kro nik Obs trük tif Ak ci ğer Has ta lı ğı: Kro nik obs-
 trük tif ak ci ğer has ta lı ğı (KO AH) kalp ye ter siz li ği
bu lu nan has ta lar da da semp tom la rı ve prog no zu
olum suz yön de et ki ler. As tım da be ta-blo ker kon t-
rin di ke dir, an cak KO AH’ ın di ğer şe kil le rin de ge re-
 kir se kul la nı la bi lir. Oral kor ti kos te ro id ler, su-tuz
re tan si yo nu na yol aça rak kalp ye ter siz li ği ni cid di -
leş ti re bi lir, an cak in ha le kor ti kos te ro id ler kul la nı -
la bi lir.

Obe zi te: Obe zi te kalp ye ter siz li ği ge li şi mi için bir
risk fak tö rü dür, ay rı ca ken di si ne fes dar lı ğı, efor
in to le ran sı ve ayak lar da öde me ne den ola rak kalp
ye ter siz li ği ta nı sı nı güç leş ti ren bir du rum dur. Da -
ha çok di yas to lik kalp ye ter siz li ği ne eş lik eder.

Ane mi, Fe Ek sik li ği: Ane mi (He mob lo bin: er kek -
te < 13 gr/dL, ka dın da < 12 g/dL) kalp ye ter siz li -
ğin de sık gö rü lür. Semp tom la rı ve fonk si yo nel
ka pa si te yi olum suz yön de et ki ler ve has ta ne ya-
 tış la rı ve hat ta mor ta li te ris ki ni ar tı rır. Fe ek sik li -
ği (se rum fer ri tin< 100 µ/L) oral ve ge re kir se İV
de mir de ve ri le rek, var sa di ğer ne den ler uy gun
şe kil de te da vi edil me li dir.

Pros tat Obs trük si yo nu: Kalp ye ter siz li ği nin eş lik
et ti ği pros tat obs trük si yo nun da al fa-ad re no re sep -
tör  blo ker le ri hi po tan si yon ve su-tuz re tan si yo nu -
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na yol aç tık la rı için 5-al fa re dük toz in hi bi tör le ri nin
kul la nıl ma sı tav si ye edil me li dir.

Uy ku Bo zuk luk la rı: Kalp ye ter siz li ğin de sık ola-
 rak bir çok ne de ne (pa rok sis mal nok tür nal disp ne,
di üre tik le re bağ lı nok tür nal diü rez, ank si ye te vb)
bağ lı uy ku bo zuk lu ğu mey da na gel mek te dir. Uy -
ku ap ne si in ter mi tan hi pok se mi, hi per kap ni ve
sem pa tik uya rı ya yol aça rak kalp fonk si yon la rı nı
olum suz yön de et ki ler. Te da vi ama cıy la nok tür nal
ok si jen ve ril me si, de vam lı po zi tif ha va yo lu ba sın -
cı, iki-se vi ye li  po zi tif ha va yo lu ba sın cı ve adap tif
ser vo-ven ti las yon uy gu lan ma sı ya rar lı ola bi lir.

Ka şek si: Kalp ye ter siz li ği sey rin de has ta la rın %
10-15’in de de ği şik ne den le re (kö tü bes len me, ma-
 lab sorb si yon, hor mon di ren ci, uy gun suz im mün
ya nıt, nö ro hor mo nal den ge siz lik) bağ lı ola rak ka-
 şek si ge li şe bi lir. Ka şek si de semp tom la rı ve fonk-
 si yo nel ka pa si te yi olum suz yön de et ki ler, ay rı ca
has ta ne ya tış la rı ve hat ta mor ta li te ris ki ni ar tı rır.
İş tah uya rı cı lar, eg zer siz eği ti mi ve ana bo lik ajan-
 lar, bes le yi ci tak vi ye ler ile dü zel til me ye ça lı şı lır.

Kan ser: Ba zı an ti-kan ser ilaç la rı ve rad yo te ra pi
kalp fonk si yon la rı nı olum suz yön de et ki le ye bi lir.
Has ta la ra bu açı dan ya kın dan iz len me li dir.

Dep res yon: Dep res yon kalp ye ter siz li ği bu lu nan
has ta lar da sık tır ve semp tom la rı ve prog no zu
olum suz yön de et ki ler. Psi ko lo jik ve far ma ko lo jik
te da vi ya rar lı dır. Bu amaç la se lek tif se ro to nin ge -
ri alım in hi bi tör le ri kul la nı la bi lir, an cak tri sik lik
an ti dep re san kul la nı mın dan ka çı nıl mal dır.

Erek til dis fonk si yon: Kalp ye ter siz li ği bu lu nan
has ta lar da phosp ho di es te ra se V in hi bi tör le ri (sil -
de na fil vb) kul la nı la bi lir, an cak nit rat kul la nıl -
ma sı kon trin di ke dir.

Gut: Kalp ye ter siz li ğin de hi pe rü ri se mi ve gut sık
gö rü lür. Te da vi si için al lu pu ri nol ve ya oxy pu ri nol
kul la nı la bi lir. Gut atak la rın da ise kol şi sin ve ril me -
li dir. Sis te mik kor ti kos te ro id ler den ka çı nıl ma lı dır,
ste ro id ler lo kal (in tra-ar ti kü ler) ola rak kul la nı la bi -
lir ler.

Non-far ma ko lo jik Te da vi 

Bu amaç la en sık kul la nı lan te da vi me tod la rı kar-
 di yak re sen kro ni zas yon te da vi si (CRT) ve imp -
lan te edi le bi len kar di yo ver ter de fib ri la tör (ICD)
ta kıl ma sı dır. Son dö nem kalp ye ter siz li ğin de ise
tek se çe nek kalp nak li ya pıl ma sı dır. Bu ko nu Bö -
lüm 46’da an la tıl mış tır.

PPrroogg  nnoozz

Kli nik se yir de prog noz be lir len me sin de kul la nı -
la cak çok sa yı da test Tab lo 45-29’da gö rül mek te -
dir. Bu gös ter ge le re gö re has ta nın du ru mu nu ve

ris ki ni de ğer len dir mek, ay rı ca te da vi yi or ga ni ze
et mek ge re kir. Bu gös ter ge ler için de sol ven tri kül
fonk si yon la rı nın de re ce si, ri tim bo zuk lu ğu nun
ol ma sı, has ta lı ğın sü re si ve yaş en önem li olan la -
rı dır. Kan da BNP se vi ye si, hem has ta lı ğın ta nı -
sın da, hem de te da vi ba şa rı sı nın ta ki bin de pra tik
de ğe ri olan ya rar lı bir pa ra met re dir.

Kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de amaç, pom pa
ola rak gö rev ya pan kal bin per for man sı nı ilaç ve ya
ilaç kom bi nas yon la rı ile art tır mak tır. İn va zif ta kip
al tın da olan bir has ta da, kon jes tif semp tom la rın
dü zel til me si için di yas tol so nu ven tri kül içi ba sın cı
dü şür mek ge re kir. Ör ne ğin di üre tik ve va zo di la ta -
tör ve ri le rek el de edi len bu du rum da, kalp de bi si
art ma dı ğı için, dü şük de bi be lir ti le ri de vam eder.
Bu amaç la da kon trak ti li te yi art tı ra rak ve ya kal bin
yen mek zo run da ol du ğu re zis tan sı azal ta rak de bi
ar tı şı sağ la na bi lir. Te da vi de, kal bi bir ma ki ne gi bi
dü şü nüp bu iki pa ra met re üze rin den de ğer len dir -
me ler le ilaç kom bi nas yon la rı uy gu lan ma lı dır.

RReeff  rraakk  tteerr  KKaallpp  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii

Her tür lü bi li nen te da vi ye rağ men so nuç alı na ma -
yan has ta la ra “ref rak ter-in trak tab le- dü zel ti le mez kalp
ye ter siz li ği ” kli nik ta nım la ma sı ya pı lır. Bu du rum -
lar da ilaç la rın tü mü tek rar göz den ge çi ril me li ve her
şey baş tan de ğer len di ril me li dir. Ta bi has ta la rın te-
 da vi ye uyu mu nu da ha dik kat li bir şe kil de göz le -
mek de ge re kir. Bu saf ha da olan has ta lar da, ilaç la rın
dı şın da, semp to ma tik ve ya da ha kök lü çö züm ler
sağ la yan he mo fil tras yon, di ya liz, ka lı cı pa ce ma ker
imp lan tas yo nu (ba zı şart lar da), me ka nik des tek
yön tem le ri ve trans plan tas yon se çe nek le ri ay rı ay rı
ve ya bir lik te dü şü nül me li dir (Tab lo 48-30).

EEJJEEKKSSİİYYOONN  FFRRAAKKSSİİYYOONNUU
KKOORRUUNNMMUUŞŞ  KKAALLPP  YYEETTEERRSSİİZZLLİİĞĞİİ
((DDii  yyaass  ttoo  lliikk  KKaallpp  YYee  tteerr  ssiizz  llii  ğğii))

TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Sol Ven tri kül “e jek si yon frak si yo nu ko run muş kalp
ye ter siz li ği ”, “sis to lik fonk si yon la rı ko run muş kalp ye-
 ter siz li ği ”, “sis to lik fonk si yon la rı nor mal kalp ye ter -
siz li ği ” ve ya “di yas to lik kalp ye ter siz li ği ” ola rak
ad lan dı rıl mış tır. Bu ad lan dır ma lar içe ri sin de en
uy gu nu il ki dir. Zi ra bu has ta lar da di yas to lik dis-
 fonk si yo nu ya nı sı ra, do ku Dopp ler ile be lir le nen
sis to lik fonk si yon anor mal lik le ri de bu lu na bi lir.
Di ğer yan dan ejek si yon frak si yo nu (EF) dü şük
kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da di yas to lik
fonk si yon lar da bo zul muş tur. AHA/ACC kı la vu -
zun da da “e jek si yon frak si yo nu nor mal kalp ye ter -
siz li ği ” te ri mi kul la nıl mak ta dır. Ge nel ola rak
EF’nun nor mal de ğe ri % 50’nin üs tün de ol ma sı -
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dır, EF % 50’nin al tın da ise dü şük ola rak ka bul
edi lir. An cak sı nır de ğe ri nin tam ola rak be lir len -
me si ko lay de ğil dir ve tar tış ma lı dır, tek nik ola rak
da bu ka dar has sas öl çüm de ko lay de ğil dir, bu
yüz den “nor ma l” ye ri ne, “ko run mu ş” ta bi ri nin
kul la nıl ma sı da ha doğ ru ola cak tır.

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii  

Sis to lik fonk si yon lar nor mal iken di yas to lik dis-
 fonk si yo na bağ lı kalp ye ter siz li ği pre va lan sı nın ke -
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Demografik özellikler ve hikaye • Yaş, cinsiyet, etnik köken, NYHA sınıfı, vücut kitle indeksi
• Diabetes mellitus, böbrek disfonksiyonu, depresyon, kronik obstrüktif akciğer

hastalığı
• İskemik etyoloji, miyokard infarktüsü öyküsü

Fizik Muayene • Konjesyon, jügüler venöz basınç artışı, 3. kalp sesi, düşük kan basıncı, taşikardi 
bulguları

Rutin laboratuar tetkikleri • Serum sodyum
• Karaciğer enzimleri, bilirubin
• Serum kreatinin, kreatinin klirensi, eGFR, BUN ve tübüler hasar bulguları
• Serum albümin
• Ürik asit
• Hemoblobin
• Troponin I ve T
• Üriner albümin /kreatinin oranı

Nörohormonlar, sitokinler ve • Natriüretik peptidler (ANP ve BNP artışı) 
ilgili faktörler • Plasma renin aktivitesi, Angiotensin II

• Aldosteron
• Katekolaminler
• Endotelin-I
• Adrenomedulin
• Vasopressin/Co-peptin
• Sitokinler (TNF yükselmesi)
• Soluble ST-2
• Galectin-3
• Kollajen göstergeleri

Elektriksel değişkenler • QRS genişliği
• Sol ventrikül hipertrofisi
• Atriyal fibrilasyon
• Kompleks ventriküler aritmiler
• Kalp hızı değişkenliği

Görsel değişkenler • Ejeksiyon fraksiyonu
• Sol ventrikül çapları ve fraksiyonel kısalma
• Teleröngenografide kardiyotorasik oran
• Duvar hareketi indeksi
• Sol atriyum çapı
• Restriktif doluş paterni/kısa deselerasyon zamanı
• Sağ ventrikül fonksiyonları
• İnflamasyon, demir muhtevası (MR)
• Amilodioz (MR)
• İskemi ve canlılık, aritmojenik yapılar

Egzersiz testi/hemodinamik • VO2-Pik oksijen tüketimi
değişkenler • VE/VCO2 eğimi

• Maksimal/pik (Normal 20 mL/kg/dk)
• 6-dakika yürüme mesafesi (Normal 600 m)
• Kalp indeksi (Normal 2.5 L/dk/m2)
• Sol ventrikül diyastol sonu basıncı/pulmoner venöz tıkalı basınç (normal 12 mmHg)

*: ESC Kılavuzu 2012’den değiştirilerek alınmıştır.

Tablo 45-29. Kalp Yetersizliğinde Prognozun Belirlenmesinde Kullanılabilecek Testler *

• Re ver sibl fak tör le rin göz den ge çi ril me si
• Yük sek doz fu ro se mi de
• Kı sa sü re li do ba mi ne ve do bu ta mi ne te da vi si
• Ev de uzun sü re do bu ta mi ne te da vi si
• Fos fo di es te raz in hi bi tör le ri
• Kı sa sü re li kal si yum du yar laş tı rı cı ajan lar (le vo si men dan)
• He mo fil tras yon
• Sol dal blo ğun da ka lı cı pa ce ma ker ile sol ven tri kül den

uya rı 
• Me ka nik ci haz lar ile des tek te da vi si
• Kalp nak li  

Tab lo 45-30. Ref rak ter Kon jes tif Kalp Ye ter siz li ğin de
Te da vi Yak la şım la rı



sin ora nı bi lin me se de, ba zı ça lış ma lar da kli nik
kalp ye ter siz li ği has ta la rı nın yak la şık % 40-50’sin -
de sis to lik fonk si yon la rın ko run muş ol du ğu gös te-
 ril miş tir. Yaş lı lar da di yas to lik kalp ye ter siz li ği ne
da ha çok rast la nır.  

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Ven tri kü lün di yas to lik fonk si yon la rı iki grup ta
top la na bi lir: Di yas to lik  gev şe me (rö lak sas yon) ve
ven tri kül du va rı nın pa sif özel lik le ri (elas ti si te,
komp li yans ve sert lik) (Şe kil 45-16).

Ven tri kü ler gev şe me: Ven tri kü ler gev şe me, di na -
mik ve ener ji tü ke ten bir pro çes olup sis to lik ka-
 sıl ma nın so nun da baş lar, iso vo lü met rik gev şe me
ve er ken-hız lı ven tri kü ler do luş sü re sin ce de vam
eder. Ven tri kü ler gev şe me nin hı zı, Ca++’un sar-
 kop las mik re ti ku lum ta ra fın dan tu tul ma sı ve kal-
 si yu mun mi yo sit ten dı şa rı çı kı şı ile kon trol edi lir.
Bu sü reç ler, Ca++-AT Pa se ve sar ko lem ma da ki kal-
 si yum pom pa la rı ta ra fın dan dü zen le nir. Kal si yu -
mun hüc re içi ve hüc re dı şı ha re ket le ri
kon san tras yon gra di ent le ri ne kar şı ça lı şan bir
me ka niz ma ile müm kün ol mak ta dır ve bu ne den -
le ener ji tü ke tir. Nor mal de, di yas to lün baş lan gı -
cın da, ven tri kü lün er ken do luş fa zın da mi yo kard
lif le ri sü rat le ve anor mal bir şe kil de uzar. Er ken
di yas tol de, sol ven tri kül ba sın cı nın sü rat le düş-
 me si sol at ri yum-sol ven tri kül ba sınç gra di en ti ni
art tı rır, bu su ret le di yas to lün baş lan gıç bö lü mün -
de ven tri kül  do lu şu nu azal tır. Mi yo kard lif le rin -
de ki uza ma nın baş la ma sın da, hı zın da ve
bü yük lü ğün de böl ge sel fark lı lık la ra “di yas to lik
asi ner ji ” de ni lir. Gev şe me sı ra sın da ba zı mi yo -
kard lif le ri nin er ken, ba zı la rı nın ise da ha geç uza-
 ma ya baş la ma sı na “di yas to lik asen kro ni ” de ni lir.

Di yas to lik asi ner ji ve asen kro ni ven tri kü lün di-
 yas to lik do lu şu nu et ki le yen önem li fak tör ler dir.
Sol ven tri kü lün di yas to lik gev şe me si bir çok ne-
 de ne bağ lı ola rak bo zu la bi lir.  Ör ne ğin mi yo kard
is ke mi sin de yük sek ener ji li fos fat la rın azal ma sı
ven tri kül gev şe me si ve di yas to lik dis fonk si yo na
yol açar. Sol ven tri kül hi per tro fi si de (aort dar lı -
ğı, hi per tan si yon, hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti)
mi yo kard da ki kon trak til pro te in le rin ener ji ye ba-
 ğım lı olan ay rış ma iş le mi ni bo za rak di yas to lik
dis fonk si yo na yo la çar. 

Ven tri kü le rin pa sif özel lik le ri: Ven tri kül le rin pa -
sif özel lik le ri elas ti si te (kuv vet te bel li bir de ği şik -
li ğe kar şı kas li fi uzun lu ğun da de ğiş me),
komp li yans (Ba sınç ta bel li bir de ği şik li ğe kar şı lık
ven tri kül hac min de de ğiş me) ve sert lik (ha cim de
bel li bir de ği şik li ğe kar şı lık ven tri kül ba sın cın da
de ğiş me) şek lin de ta nım la nır. 

Di yas to lik dis fonk si yo na, sert ve komp li an sı
azal mış olan sol ven tri kül oda cı ğı, nor ma le gö re
da ha dik bir di yas to lik “ba sınç-ha cim ba ğın tı sı ” ile
ça lı şır. Bu ne den le di yas to lik kalp ye ter siz li ği bu-
 lu nan has ta lar kü çük ha cim ar tış la rı na bi le çok
has sas tır lar, sol ven tri kül di yas to lik ba sın cı hız la
ar ta bi lir ve ak ci ğer öde mi ne gi re bi lir ler. Ven tri kül
boş lu ğu na nis pet le sol ven tri kül du var ka lın lı ğın -
da ki ar tış ya ni sol ven tri kül hi per tro fi si ven tri kül
oda cı ğı nın sert li ği nin art ma sı ile son la nır.

Sis te mik hi per tan si yon, hi per tro fik kar di yo -
mi yo pa ti, aort ste no zu, kro nik mi yo kard is ke mi -
si ve ami lo idoz da sol ven tri kül sert li ği nin art mış
ol ma sı da di yas to lik dis fonk si yon da rol oy nar.
Ven tri kül le rin pa sif özel lik le ri ni bo zan di ğer has-
 ta lık lar ara sın da mi yo kard in fark tü sü son ra sı “re -
mo de lin g” ge liş me si, yaş lan ma, en do mi yo kar di yal
has ta lık lar, he mok ro ma toz ve  pe ri kard has ta lık -
la rı sa yı la bi lir.

Ven tri kül le rin geç do luş fa zı nı, sol ven tri kül
oda cı ğın da sert lik ten baş ka sol at ri yum ba sın cı ve
at ri yal kon trak ti li te si de et ki ler. Sol ven tri kül gev-
 şe me bo zuk lu ğu ve ya ven tri kü lün pa sif özel lik le -
rin de bo zuk luk olan has ta lar da, di yas to lik do luş
bü yük öi çü de, at ri yal kon trak si yon la ra bağ lı dır.
Bu has ta lar da at ri yal fib ri las yon ge liş me si ne de -
niy le at ri yal kon trak si yon la rın kay bı, atım hac mi -
nin ve kalp de bi si ni hız la düş me si ne ve has ta nın
akut kalp ye ter siz li ği ne gir me si ne ne den olur.

Kons trik tif pe ri kar dit te de, ka lın la şan pe ri -
kar dın sol ven tri kü lün di yas tol de ge niş le me si ne
en gel ol ma sı söz ko nu su dur. Bu ra da da ben zer
me ka niz ma her iki ven tri kü lün, ama ön plan da
sağ ven tri kü lün de bi si ni azal tır. 

EEtt  yyoo  lloo  jjii  vvee  RRiisskk  FFaakk  ttöörr  llee  rrii

Di yas to lik do luş bo zuk lu ğu, esas ola rak ven tri -
kül du var la rı nı hi per tro fi ye ede rek sol ven tri kül
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Şe kil 45-16. Şe kil de pri mer di yas to lik kalp ye ter siz li ğin de
(ke sik çiz gi li lo op) sol ven tri kül ba sınç-vo lüm hal ka sı gö rül-
 mek te dir. Sol ven tri kül di yas to lik es nek li ği azal dı ğı za man,
ay nı za man di yas to lik vo lü mü nün el de edi le bil me si için, sol
ven tri kül di yas to lik ba sınç-vo lüm iliş ki si nin yu ka rı doğ ru
(ye şil ok lar la işa ret li) kay ma sı ge re kir (50 no’ lu kay nak tan
de ğiş ti ri le rek alın mış tır).



ka vi te si ni da ral tan ve di yas tol de ven tri kü lün gev-
 şe me si ni azal tan du rum lar da kar şı mı za çı kar
(Tab lo 45-31). 

Ejek si yon frak si yo nu ko run muş kalp ye ter -
siz li ği ta nı sı nın ko nul ma sın da ve kli nik be lir ti le -
rin de ğer len di ril me sin de risk fak tör le ri nin
be lir len me si önem li dir. Bu risk fak tör le ri: yaş, hi-
 per tan si yon ve obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu
ön de ge lir.

Yaş lı ki şi ler de ejek si yon frak si yo nu ko run muş
kalp ye ter siz li ği ile iliş ki li kar di yo vas kü ler ya pı
ve fonk si yon anor mal lik le ri ge li şir. Yaş lı lık ta gev-
 çe me si nin uza ma sı ne ti ce sin de sol ven tri kül di-
 yas to lik do luş hı zı da aza lır, bu da sol ven tri kül
aşı rı yük len me si ne ve pul mo ner ve nöz hi per tan -
si yo na yol açar. Yaş la ar te ri yel sert li ğin art ma sı
so nu cu ard yük ve yü ke-bağ lı di yas to lik dis fonk -
si yon ar tar.

Hi per tan si yon ejek si yon frak si yo nu ko run muş
kalp ye ter siz li ği ge li şi min de ki en önem li risk fak-
 tö rü dür. Hi per tan sif atak la bir lik te olan akut pul-
 mo ner ödem tab lo su EF ko run muş kalp
ye ter siz li ği nin sık gö rü len bir pre sen tas yon şek li -
dir. Hi per tan si yon sol ven tri kül hi per tro fi si ne, bu
da sol ven tri kül re lak sas yo nun da bo zul ma, di yas -
to lik sert lik te ar tış ve ko ro ner akım re zervin de
azal ma ya yol açar. Hi per tan si yon ay rı ca epi kar di -
yal ko ro ner ar ter ler de da ral tı cı lez yon ge liş me si
için de önem li bir risk fak tö rü dür.  Ko ro ner is ke mi
de hem sol ven tri kül sert liği ni, hem de re lak sas -
yo nu nu olum suz yön de et ki ler.

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu sık ola rak EF
ko run muş kalp ye ter siz li ği ne eş lik eder. Uy ku
ap ne sen dro mun da ge ce uy ku ka li te si nin azal ma -

sı, hi pok si ge liş me si ve pul mo ner hi per tan si yon
oluş ma sı gi bi fak tör ler sol ven tri kül fonk si yon la -
rı nı da bo za bi lir.

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Ejek si yon frak si yo nu ko run muş kalp ye ter siz li -
ğin de ge li şen şi ka yet ler sis to lik kalp ye ter siz li -
ğin den fark lı de ğil dir; Eg zer siz in to le ran sı, ne fes
dar lı ğı, hal siz lik ve ayak lar da şiş lik gi bi şi ka yet -
le re yol açar. Has ta lar ge nel lik le eg zer siz to le ran -
sın da azal ma ve ya akut de kom pan se kalp
ye ter siz li ği tab lo su ile tak dim olur.

Ejek si yon frak si yo nu ko run muş kalp ye ter -
siz li ğin de, sol ven tri kül di yas to lik ve sol at ri yum
ba sınç la rı art mış tır; bu ba sınç ar tı şı ak ci ğer ven le-
 ri ne si ra yet eder ve ak ci ğer le rin komp li yan sı aza-
 lır, eg zer siz le da ha da be lir gin ha le ge lir. Eg zer siz
es na sın da sol ven tri kül di yas to lik ba sın cı da ha da
art tı ğı için su ben do kar di yal kan akı mı aza lır, so -
nuç ola rak di yas to lik fonk si yon da olum suz et ki -
le nir. Di ğer yan dan di yas to lik dis fonk si yo na ço ğu
kez sol ven tri kül hi per tro fi si de eş lik et ti ği için bu
da mi yo kard per füz yo nu nu bo zan bir fak tör dür.
Eg zer siz es na sın da olu şan ta şi kar di de atım hac-
 mi ni azalt tı ğı için ek bir olum suz luk ya ra tır. Tüm
bu fak tör ler ne de niy le di yas to lik kalp ye ter siz li -
ğin de eg zer siz to le ran sı azal mış tır.  

Ejek si yon frak si yo nu ko run muş kalp ye ter siz -
li ğin de, en sık iyi kon trol edil me yen hi per tan si yon
akut de kom pan se kalp ye ter siz li ği tab lo su nun or-
 ta ya çık ma sı na ne den olur. Bu nun dı şın da arit mi -
ler, ilaç la rın dü zen li alın ma ma sı, tuz kı sıt la ma sı na
uyul ma ma sı, akut ko ro ner sen drom, böb rek ye ter-
 siz li ği, ka pak ye ter siz li ği ve ya dar lı ğı, in fek si yon -
lar (üri ner in fek si yon, pnö mo ni) gi bi fak tör ler de
akut de kom pen sas yo na yol aça bi lir.

Ve nöz dol gun luk, he pa to jü gü ler ref lü,  he pa -
to me ga li, asit ve ayak lar da ödem gi bi sağ kalp ye-
 ter siz li ği bul gu la rı na ne den olur. 

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Eko kar di yog ra fi

Ejek si yon frak si yo nu ko run muş sol ven tri kül dis-
 fonk si yo nu (di yas to lik dis fonk si yon) ta nı sın da
önem li bir yer tu tar. En önem li si EF’ nun nor mal
ol du ğu nun he sap la na rak sis to lik kalp ye ter siz li -
ği nin eli mi ne edil me si dir. Ay rı ca di yas to lik kalp
ye ter siz li ği ne yol açan val vü ler, ko ro ner ya da pe-
 ri kar di yal has ta lık la rın ta nı sı na da kat kı sağ lar.

Sol ven tri kül di yas to lik fonk si yon la rı: Nor mal de ğer -
ler yaş, cin si yet ve vü cut yü ze yi ne gö re de ği şe bi le -
ce ği göz ar dı edil me me li dir. Di yas to lik kalp
ye ter siz li ğin de gö rü le bi le cek eko kar di yog ra fik ve-
 ri ler Tab lo 45-32’de gö rül mek te dir. Bu anor mal lik -
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• Hi per tan sif kalp has ta lı ğı
• Ko ro ner ar ter has ta lı ğı
• Res trik tif kar di yo mi yo pa ti

- Rad yo te ra pi
- İn fil tra tif has ta lık lar (ami lo id, he mok ro ma toz)
- Me ta bo lik de po has ta lık la rı
- En do kar di yal fib roz
- Di abe tes mel li tus
- İdi yo pa tik

• Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti
• Ka pak has ta lık la rı

- Aort dar lı ğı, aort ye ter siz li ği
- Mit ral dar lı ğı, mit ral ye ter siz li ği

• Yaş lı lık
• Ke mo te ra pi
• Kons trik tif pe ri kar dit (pa to lo ji fark lı, so nuç ben zer)
• Yük sek de bi li kalp ye ter siz li ği (ane mi, hi per tri ro idi, ar-

 te ri yo ve nöz fis tül)
• Pri mer sağ ven tri kül dis fonk si yo nu

- Pul mo ner hi per tan si yon
- Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si
- Sağ ven tri kül in fark tü sü
- Kon je ni tal kalp has ta lık la rı

Tab lo 45-31. Di yas to lik Kalp Ye ter siz li ği Ne den le ri



ler den iki si nin bu lun ma sı ta nı yı koy du rur. Tab lo -
da da gö rül dü ğü gi bi Dopp ler eko kar di yog ra fik
tet ki kin ya pıl ma sı son de re ce önem li dir.

Şe kil 45-17’de di yas to lik kalp ye ter siz li ği nin
de ğer len di ril me sin de kul la nı la bi le cek Eko-Dopp -
ler kri ter le ri gö rül mek te dir. Mit ral gi riş akı mı, pik
Val sal va ma nev ra sı es na sın da mit ral gi riş akı mı,
mit ral anü ler ha re ket es na sın da Do ku Dopp ler
gö rün tü le me si ve pul mo ner ve nöz akım öl çü mü
ve pa tern le ri kalp ye ter siz li ği nin ta nı sı nın ko nul -
ma sın da ve de re ce len di ril me sin de de ğer li bil gi -
ler ve rir. 

B-tip Nat ri üre tik Pep tid (BNP)

Ejek si yon frak si yo nu ko run muş sol ven tri kül dis-
 fonk si yo nu ta nı sın da se rum BNP dü ze yi nin ta yi ni
önem li dir. BNP’ nin 100 pg/mL’ nin üze rin de ol ma -
sı ol duk ça du yar lı bir şe kil de di yas to lik kalp ye ter-
 siz li ği ta nı sı nı koy du rur. Bu de ğe rin ne ga tif
tah min de ğe ri de yük sek tir. Baş ka bir de yiş le ne fes
dar lı ğı ile aci le baş vu ran bir has ta da BNP’ inin 100
pg/dL’ nin al tın da ol ma sı ejek si yon frak si yo nu ko-
 run muş sol ven tri kül dis fonk si yo nu ih ti ma lin den
uzak laş tı rır ve ne fes dar lı ğı nın di ğer ne den le ri ni
ara ma yı ge rek ti rir. An cak BNP de ğe ri nin yaş lı lar -
da, ka dın lar da ve böb rek ye ter siz li ğin de ar ta bi le -
ce ği ve ile ri de re ce de obez ler de aza la bi le ce ği
unu tul ma ma lı dır. BNP de ğe ri nin 100-150 pg/dL
ara sın da ol ma sı da ta nı de ğe ri ni sı nır lar.

Eg zer siz Tes ti

Ejek si yon frak si yo nu ko run muş sol ven tri kül dis-
 fonk si yo nun da eg zer siz ka pa si te si nin azal mış ol-
 ma sı en önem li kli nik şi ka yet ol du ğu için eg zer siz

tes ti nin ya pıl ma sı son de re ce ya rar lı dır. An cak
has ta la rın azım san ma ya cak bir kıs mın da has ta -
nın ya şı ve eş lik eden de ği şik has ta lık la rı stan dart
efor tes ti nin ya pıl ma sı nı en gel le ye bi lir. Bu ne den -
le “kar di yo pul mo ner eg zer siz tes ti ” (CPET) ve ya “di -
yas to lik stres eko kar di yog ra fi ” gi bi al ter na tif test ler
kul la nı la bi lir. CPET ile di yas to lik kalp ye ter siz li -
ğin de eg zer siz to le ran sı, pik iş yü kü ve pik ok si jen
tü ke ti mi ni nin azal dı ğı gös te ri le bi lir.  Pul mo ner
fonk si yon tes ti ile bir lik te kul la nıl ma sı ak ci ğer
fonk si yon la rı nın da or ta ya ko nul ma sı nı sağ lar.

Stan dart eg zer siz tes ti ya pı la bil di ği tak dir de
ko ro ner kalp has ta lı ğı ta nı sı nın ko nul ma sı na da
yar dım cı ola bi lir. Stres eko kar di yog ra fi ile bir lik -
te di yas to lik stres eko kar di yog ra nin ya pıl ma sı,
hem di yas to lik kalp ye ter siz li ği, hem de bir lik te
ola bi le cek ko ro ner kalp has ta lı ğı ta nı sı nı koy du -
ra bi lir. Eg zer siz ya pı la ma yan has ta lar da ko ro ner
kalp has ta lı ğı ta nı sın da do bu ta mi ne stres eko kar-
 di yog ra fik in ce le me –sol ven tri kül hi per tro fi sin de
du yar lı lı ğı azal sa da- iyi bir se çe nek ola rak dü şü -
nül me li dir. 

Mi yo kard Per füz yon Sin tig ra fi si

Eg zer siz tes ti ya pa ma yan has ta lar da di yas to lik
kalp ye ter siz li ği ne eş lik eden kor ner kalp has ta -
lıp ğı nın ta nı sı nın ko nul ma sın da ade no zi ne ve ya
dip yri da mo le ile far ma ko lo jik stres mi yo kard
per füz yon sin tig ra fi si önem li bir se çe nek tir.

Kar di yak Man ye tik Re zo nans (MR)
Gö rün tü le me

MR gö rün tü le me ha len ejek si yon frak si yo nu nun,
kalp vo lüm le ri nin ve kit le si nin he sap lan ma sın da
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Ölçüm Anormallik Klinik Anlamı

Doku Doppler e’ Azalma Sol ventrikül gevşemesinde (relaksasyon)
Septal: <8 cm/s, gecikme
Lateral: <10 cm/s veya 
Ortalama: <9 cm/s)

Doku Doppler E/e’ oranı • Yüksek (>15) • Yüksek sol ventrikül doluş basıncı
• Arada (8-15) • Gri zon (ek tetkik gerekir)
• Düşük (<8) • Normal sol ventrikül doluş basıncı

Mitral akımı E/A oranı • Normal (1-2) • Yoruma uygun değil. Psödonormal olabilir.
• Bozulmuş relaksasyon (<1) • Gecikmiş sol ventrikül relaksasyonu/normal 
• Restriktif (>2) sol ventrikül doluş basıncı

• Yüksek sol ventrikül doluş basıncı/volüm 
aşırı yüklenmesi

Valsalva manevrası esnasında “Psödonormal”den, “bozulmuş Yüksek sol ventrikül doluş basıncı
mitral akım relaksasyona” değişme 

(E/A oranı ≥ 0.5)

(Apulmoner-A mitral) süresi >30 ms Yüksek sol ventrikül doluş basıncı

Tablo 45-32. Diyastolik Kalp Yetersizliğinde Görülebilen Ekokardiyografik Anormallikler (ESC Kılavuzu-2012)



al tın stan dart tır. Ay rı ca fo kal fib roz alan la rı nın
be lir len me si, aort ge niş le me si ve dis sek si yo nu ile
pe ri kard has ta lık la rı nın ta nı sın da son de re ce ya-
 rar lı dır.

Kalp Ka te te ri zas yo nu ve Ko ro ner
An ji yog ra fi

Di yas to lik kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da
ko ro ner kalp has ta lı ğı ih ti ma li (an gi na pek to ris,
po zi tif efor-mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si-stres
eko kar di yog ra fi) varsa ko ro ner an ji yog ra fi ya pıl -
ma lı dır. Bu es na da sol ven tri kül di yas to lik ba sın -
cı öl çül me li dir. Ejek si yon frak si yo nu ko run muş
sol ven tri kül dis fonk si yo nu ta nı sın da sağ ve sol
kalp ka te te ri zas yo nu da önem li bil gi ler sağ lar:
Ba sınç de ğer le ri öl çü le bi lir; res trik tif kar di yo mi -
yo pa ti ve kons trik tif pe ri kar dit ayır te di ci ta nı sı -
nın ya pıl ma sı na kat kı ya par.

En do mi yo kar di yal Bi op si

En do mi yo kar di yal bi op si, ejek si yon frak si yo nu
ko run muş sol ven tri kül dis fonk si yo nu na yol aça-
 bi le cek ve Tab lo 45-30’da be lir til miş ba zı has ta -
lık la rın (in fil tra tif has ta lık lar, arit mo je nik sağ
ven tri kül disp la zi si vb) ta nı sı nı sağ la ya bi lir.

He mog ram, bi oşi mik test ler, tam id rar tah li li
ve uy ku ap ne tes ti gi bi di ğer in ce le me ler ayır te di -
ci ta nı da, has ta nın te da vi si nin plan lan ma sın da ve
te da vi nin ta ki bin de de ğer li bil gi ler sağ la bi lir.

AAyyıı  rrıı  ccıı  TTaa  nnıı

Ak ci ğer has ta lık la rı, obe zi te ve ane mi eg zer siz in-
 to le ran sı ve disp ne ye yol aç tık la rı için di yas to lik
kalp ye ter siz li ği ile ka rı şa bi lir. Ve nöz ye ter siz lik
ve ya tı kan ma, ka ra ci ğer ve böb rek has ta lık la rı, ti-
 ro id has ta lık la rı ya da pro te in kay bet ti ri ci (“loo-
sin g”) en te ro pa ti ayak ta öde me ne den ola bi lir.

Bir kez kalp ye ter siz li ği ta nı sı ko nul du mu,
EF’ nun doğ ru öl çül me si son de re ce önem li dir. Bu
amaç la en sık eko kar di yog ra fi kul la nıl mak la bir-
 lik te özel lik le has ta nın eko je nik ol ma ma sı du ru -
mun da yan lış öl çüm ler ola bi lir. Sis to lik kalp
ye ter siz li ğin den doğ ru ayı rım ya pı la bil me si için
şüp he li du rum lar da mul ti ga ted nük le er in ce le me
(MU GA) ve ya MR ya da in va zif ola rak kon trast
an ji yog ra fi ile EF öl çü mü te yid edil me li dir. Pra-
 tik te pek kul la nıl ma mak la bir lik te al tın stan dart
MR gö rün tü le me dir.

Sis to lik ve di yas to lik kalp ye ter siz li ği nin ayırt
edi ci ta nı sın da ya rar lı ola bi le cek pa ra met re ler
Tab lo 45-33’de gös te ril miş tir.
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Şe kil 45-17. Di yas to lik kalp ye ter siz li ği nin de ğer len di ril me sin de kul la nı la bi le cek Eko-Dopp ler kri ter le ri. Kı salt ma lar: Zam.:
Za man, ms: mi li sa ni ye, Ve lo city: Akım, dur: sür, Restr: Res trik si yon (140ʼdan de ğiş ti ri le rek alın mış tır).



Hi per tan si yon, di abe tes mel li tus, ko ro ner kalp
has ta lı ğı, kro nik böb rek ye ter siz li ği ve obe zi te ejek-
 si yon frak si yo nu ko run muş kalp ye ter siz li ği ge liş -
me si ne yol açan en önem li fak tör ler dir. Bu ne den le
bu risk fak tör le ri nin kı la vuz la ra uy gun ve ag re sif
bir şe kil de te da vi edil me si, di yas to lik (ve ta bii sis-
 to lik) kalp ye ter siz li ği ge liş me ih ti ma li ni dü şü re -
cek tir.  

Bun lar içe ri sin de en önem li si hi per tan si yo nun
uy gun şe kil de te da vi si dir. Bir çok kon trol lü ça lış-
ma da (ACE in hi bi tör le ri ve ya AR B’ ler) kan ba sın-
 cı nın kon trol edil me si nin di yas to lik kalp
ye ter siz li ği ge li şim ris ki ni dü şür dü ğü gös te ril -
miş tir.

Di abe tin iyi kon trol edil me me si de kalp ye ter-
 siz li ği ge liş me ris ki ni art tı rır. An cak kan şe ke ri -
nin sı kı bir şe kil de kon tro lü nün di yas to lik kalp
ye ter siz li ği ge li şim ris ki ni azalt tı ğı nı gös te ren
güç lü ça lış ma lar yok tur.

İs ke mi te da vi si nin ejek si yon frak si yo nu ko-
 run muş kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de önem li
bir he def ol du ğu dü şü nül me li dir. An cak bu an-
 lam da  re vas kü la ri zas yo nun ya ra rı nı gös te ren ve-
 ri ler sı nır lı dır. 

TTee  ddaa  vvii

Sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nu ko run muş kalp
ye ter siz li ğin de far ma ko lo jik te da vi nin mor ta li te ya
da mor bi di te yi et ki le di ği gös te ri le me miş tir. Bu
amaç la ya pı lan sı nır lı sa yı da ran do mi ze ça lış ma
(The DIG tri al, the CHARM-Pre ser ved Tri al ve the
Hong Kong Di as to lic He art Fa ilu re Study) var dır. 

The DIG ça lış ma sın da, di gok si nin mor ta li te yi
azalt ma dı ğı, an cak has ta ne ya tış la rın da azal ma ya
bir me yil sağ la dı ğı, di ğer yan dan uns tab le an gi na
ar tı şı na yol aça bi le ce ği gös te ril miş tir. Di gok sin sis-
 to lik ener ji ge rek si ni mi ni ve di yas tol de kal si yum
yü kü nü art tı rır, bu ne den le di yas to lik kalp ye ter -
siz li ğin de ge nel ola rak tav si ye edil me me li dir. At ri -
yal fib ri las yon ge li şir se ven tri kül hı zı nın
ya vaş la tıl ma sı ama cıy la, di ğer se çe nek ler le bir lik te
doz aya rı dik kat le ya pı la rak kul la nı la bi lir.

The CHARM-Pre ser ved Tri al’ da, bir an ji yo ten -
sin re sep tör blo ke ri olan can de sar ta n’ ın az da ol -
sa has ta ne ya tış la rı nı azalt tı ğı, an cak mor ta li ye ti
et ki le me di ği gö rül müş tür.

the Hong Kong Di as to lic He art Fa ilu re Study
isim li ça lış ma da ise di üre tik, di üre tik+ir be sar tan
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Parametreler Sistolik Kalp Yetersizliği Diyastolik Kalp Yetersizliği

Anamnez
Koroner kalp hastalığı +++ ++
Hipertansiyon ++ ++++
Diabetes mellitus ++ ++
Valvüler kalp hastalığı ++++ -
Paroksismal dispne ++ +++

Fizik Muayene
Kardiyomegali +++ +
S3 +++ +++
S4 + ++++
Kalp seslerinin hafiflemesi ++++ +
Raller ++ ++
Jügüler venöz dolgunluk +++ +
Ödem +++ +
Hipertansiyon ++ ++++
Mitral yetersizliği üfürümü +++ +

Elektrokardiyografi
Sol ventrikül hipertrofisi ++ +++++
Patolojik Q dalgaları ++ +
Düşük voltaj +++ -

Teleröntgenografi
Kardiyomegali +++ +
Pulmoner konjesyon +++ +++

Ekokardiyografi
Sol ventrikül hipertrofisi ++ ++++
Sol ventrikül dilatasyonu ++ -
Sol atriyum dilatasyonu ++ ++
Düşük ejeksiyon fraksiyonu ++++ -

*: 17’den değiştirilerek alınmıştır.

Tablo 45-33. Sistolik ve Diyastolik Kalp Yetersizliği Ayırt Edici Tanısı*



(ARB) ve di üre tik+ra mip ril (ACE in hi bi tö rü) kar-
 şı laş tı rıl mış tır. Her üç grup ta da ya şam ka li te si,
semp tom lar, sis to lik ve di yas to lik kan ba sı nı ben-
 zer bu lun muş tur. Bu nun la bir lik te bir yıl lık ta kip -
te ir be sar tan ve ra mip ri lin, tek ba şı na di üre ti ğe
gö re BNP’ yi da ha be lir gin dü şür dü ğü, sol ven tri -
kül sis to lik ve di yas to lik fonk si yon la rı nı da ha çok
dü zelt ti ği gö rül müş tür.

Ejek si yon frak si yo nu ko run muş kalp ye ter -
siz li ği nin te da vi pren sip le ri Tab lo 45-34’de özet-
 len miş tir.

Kon jes yon ve Öde min Te da vi si: Su ve tuz re tan-
 si yo nu nu, do la yı sıy la ne fes dar lı ğı ve pe ri fe rik
öde mi azalt mak için di üre tik ler ve ril me li dir.  An -
cak nö ro hor mo nal aşı rı ya nı ta ya da kar di yo re nal
sen dro ma yol aç ma mak için doz dik kat le ta kip
edil me li dir. Bu açı dan has ta ağır lı ğı nın ya kın dan
ta ki bi son de re ce önem li dir. Di renç li va ka lar da
ul tra fil tras yon ve ya dia liz ge re ke bi lir.

Hi per tan si yon Te da vi si: Bu amaç la uzun et ki li
be tab lo ker ler, ACE in hi bi tör le ri ve ya AR B’ ler
ve/ve ya di üre tik ler (thi azi de) kul la nıl ma lı dır. Kı-
 la vuz lar da be lir le nen he def kan ba sın cı de ğe ri ne
(<140/90 mm Hg) mut la ka ula şıl ma lı dır. Di yas to -
lik kalp ye ter siz li ği nin ön len me sin de ve te da vi -
sin de en önem li ve et ki si olum lu ka nıt lan mış
hu sus hi per tan si yo nun kon trol edil me si dir. Bu
amaç la ge rek ri se 4-5’li kom bi ne te da vi uy gu lan -
ma lı dır.

Kalp Hı zı ve Rit mi: Di yas to lik kalp ye ter siz li -
ğin de de ide al kalp hı zı 60/dk cı va rın da dır. Bu

hız la ko ro ner per füz yon op ti mal dir,  ay rı ca sol
ven tri kül re lak sas yon ve di yas to lik do luş za man -
la rı ar tar. İle ri kalp ye ter siz li ğin de ise kalp de bi -
si nin ida me si için kalp hı zı nın 80-90/dk ol ma sı
ge re ke bi lir. Be ta-blo ker ler kalp hı zı nın kon tro -
lün de, özel lik le at ri yal fib ri las yon da en önem li se-
 çe nek tir. At ri yal fib ri las yon bu lu nan has ta lar da
ven tri kül hı zı nın kon tro lü ama cıy la ve ra pa mil
ve ril me si de eg zer siz ka pa si te si art tı rır ve semp-
 tom la rı azal tır.

At ri yal kon trak si yon lar ve at ri yo ven tri kü ler
(AV) sen kro ni zas yo nu ida me et tir mek son de re ce
önem li dir. Bu ne den le at ri yal fib ri las yon ve ya
flut ter ge li şen has ta lar da si nüs rit mi ni ida me et-
 tir mek (an ti-arit mik ilaç lar, kar di yo ver si yon ve -
ya ab las yon) önem li dir. AV blok ve ya bra di arit mi
ne de niy le kalp pi li ge re ken has ta lar da AV sen kro-
 ni yi sağ la mak ama cıy la DDD pa ce ma ker ta kıl -
ma sı, uzun sü re li ve sü rek li sağ ven tri kü ler
“pa cin g” ge re ke cek se, sol ven tri kül sis to lik fonk-
 si yon la rın da bo zu la ca ğı göz önü ne alı na rak,  kar-
 di yak sen kro ni zas yon te da vi si (CRT) de göz
önün de bu lun du rul ma lı dır.

Mi yo kard İs ke mi si Te da vi si: Bu amaç la be ta-
blo ker ler, nit rat lar ve ya di hid rop ri din dı şın da ki
kal si yum an ta go nist le ri (ve ra pa mil) kul la nıl ma -
lı dır. Ge rek li ve uy gun va ka lar da re vas kü la ri zas -
yon (per kü tan gi ri şim ve ya by-pass) ya pıl ma lı dır.

Kul la nıl ma ma sı Ge re ken İlaç lar: Sis to lik kalp
ye ter siz li ğin de kul la nıl ma sın dan ka çı nı lan ilaç –
kal si yum ka nal blo ker le ri ha riç- di yas to lik kalp
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ye ter siz li ğin de de kul la nıl ma ma lı dır. Ro sig li taz -
zo ne ve pi og li ta zo ne gi bi oral an ti di be tik ler öde -
me, nons te ro id an ti-inf la ma tu ar ajan lar su ve tuz
tu tu lu mu ya da re nal dis fonk si yo na, hid rok sik lo -
ro kin res trik tif kar di yo mi yo pa ti ye  se bep ola bi -
lir ler ve kul la nıl ma sın dan ka çın ma lı dır.

PPrroogg  nnoozz

Ejek si yon frak si yo nu ko run muş kalp ye ter siz li ği
bu lu nan ve ayak tan iz le nen has ta lar da yıl lık mor-
 ta li te (% 9), sis to lik kalp ye ter siz li ğin den (% 19)
da ha dü şük tür. An cak bu has ta la ra bir kez has ta -
ne ye yat tık la rın da mor ta li te yük sel mek te dir. Beş
yıl lık mor ta li te de ejek si yon frak si yo nu dü şük
olan has ta la ra ben zer.  İki bü yük ran do mi ze ça-
 lış ma da 5 yıl lık sür vi % 30-40 bu lun muş tur. Has-
 ta ne tek rar ya tış la rı oran la rı da yük sek tir. Ölüm
ne den le ri de ğiş ken dir. Bir çok has ta sis to lik kalp
ye ter siz li ğin de ol du ğu gi bi kalp ye ter siz li ği nin
iler le me si ve ya arit mik ani ölüm ile kay be di lir ler,
an cak da ha ile ri yaş gru bun da ol duk la rı için kan-
 ser ve ya de mans gi bi non-kar di yak ölüm ne den -
le ri ne da ha sık rast la nır.
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Kalp yetersizliğinin tedavisinde non-farmako-
lo jik te da vi me tod la rı ve bun la rın ni hai nok ta sı
kalp trans plan tas yo nu ül ke miz de de gi de rek da -
ha sık kul la nıl ma ya baş lan mış tır. Kalp ye ter siz li -
ği nin non-far ma ko lo jik te da vi me tod la rı Tab lo
46-1’de gö rül mek te dir.

KKaarr  ddii  yyaakk  RRee  sseenn  kkrroo  nnii  zzaass  yyoonn
TTee  ddaa  vvii  ssii  ((CCRRTT))  

Kalp ye ter siz li ği bu lu nan tüm has ta la rın yak la şık
% 15’in de, or ta ya da cid di semp tom la rı olan has-
 ta la rın ise % 30’un dan faz la sın da in ter-ven tri kü -
ler ya da in tra- ven tri kü ler ile ti ge cik me si var dır
ve QRS sü re si 120 msa n’ in üze rin de dir, bu du-
 rum da sağ ve sol ven tri kül kon trak si yon la rın da
me ka nik dis sen kro ni ye yol açar. Söz ko nu su ile ti
ge cik me si nin di la te kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da
mor bi ti de ve mor ta li te yi art tı ran ba ğım sız bir risk
fak tö rü ol du ğu çok iyi bi lin mek te dir. 

QRS ge niş le me si, at ri yo ven tri kü ler (AV) dis-
 sen kro ni, in tra-ven tri kü ler dis sen kro ni, ve in ter-
ven tri kü ler dis sen kro ni ye yol aça rak kalp
per for man sı nı olum suz yön de et ki le mek te dir (Şe -
kil 46-1). 

Bun lar ara sın da en önem li olan in tra-ven tri -
küler dis sen kro ni, mak si mum dP/dT’ yi azal tır, mit-
 ral ye ter siz li ği ni art tı rır ve di yas to lik do luş sü re si ni
azal tır. So nuç ola rak, trans-sep tal ba sınç ve vo lüm
bo zuk luk la rı or ta ya çı kar, bu da sep tal ha re ket le -

rin bo zul ma sı na ve sol ven tri kül per for man sı na
sep tal du va rın kat kı sı nın azal ma sı na yol açar. AV
dis sen kro ni, iso vo lü met rik kon trak si yon za ma nı nı
art tı ra rak, ven tri kü lün di yas to lik do luş sü re si ni
uza tır, bu nun so nu cu ola rak da pre sis to lik mit ral
ye ter siz li ği ar tar ve kalp de bi si aza lır. İn ter-ven tri -
kü ler dis sen kro ni ise ven tri kül ler ara sı iliş ki yi bo za-
 rak sol ven tri kül do lu şu nu azal tır. Kar di yak
re sen kroni zas yon te da vi si (CRT) kıs men ya da bü -
yük oran da in tra- ven tri kü ler, AV ve in ter -ven tri kü -
ler dis sen kro ni yi dü zel te rek kalp per for man sı nı
art tı rır. De ği şik ça lış ma lar da QRS ge niş le me si ve
kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da, CRT’ nin (özel
kalp pil le ri ve le ad sis tem le ri ile sağ ven tri kül ile
bir lik te sol ven tri kü lün (“bi ven tri kü ler pa cin g”), hat -
ta sa de ce sol ven tri kül ser best du va rı nın uya rıl ma -
sı nın), me ka nik ve he mo di na mik pa ra met re le ri
dü zelt ti ği, ener ji kul la nı mı nı da ha eko no mik ol ma-
 sı nı sağ la dı ğı gös te ril miş tir.

Uzun sü re li ça lış ma lar da bu su ret le, semp tom -
la rın dü ze le bi le ce ği ni, eg zer siz ka pa si te si nin ar ta -
bi le ce ği ni ve ye ni den şe kil len me sinin (“re mo de lin g”)
du ra bi le ce ği ni, hat ta ge ri le bi le ce ği ni or ta ya koy-
 muş tur. An cak ha len has ta la rın % 20-30’u nun
CRT’ ne ya nıt ver me me si önem li bir so run ola rak
dur mak ta dır. 

Anor mal Elek trik sel İle ti nin Fiz yo pa to lo ji si

Si nüs dü ğü mü has ta lı ğı, kro not ro pik ye ter siz li ğe
yol aça rak, ön yü kü (“p re lo ad”) ve kon trak si yon
re zer vi az olan has ta lar da kalp ye ter siz li ği ni art-
 tı ra bi lir. Kalp ye ter siz li ğin de be ta-blo ker le rin te-
 da vi ama cı ile gi de rek da ha yay gın ola rak
kul la nıl ma sı, ila cın bra di kar di yi art tır ma sı ne de -
ni ile prob le mi da ha da art tı ra bil mek te dir. Bu du -
rum çift oda cık lı-hız ce vap lı kalp pil le ri ile
çö zü le bi lir gö rün se de, sa de ce sağ ven tri kül uya-
 rıl ma sı nın kon trak si yon da dis ko or di nas yo na yol
aça bi le ce ği ve ven tri kül dis fonk si yo nu nu art tı ra -
bi le ce ği ha tır lan ma lı dır. 

Di ğer yan dan AV ge cik me nin op ti mal ol ma sı
mit ral ye ter siz li ği açı sın dan önem ta şı mak ta dır,
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• Kar di yak re sen kro ni zas yon te da vi si (CRT)
• İmp lan te edi le bi lir kar di yo ver ter de fib ri la tör (ICD) ta kıl-

 ma sı
• Re vas kü la ri zas yon
• Ven tri kü ler re kons trük si yon
• Ka pak cer ra hi si
• Me ka nik do la şım des tek ci haz la rı
• Kalp nak li
• Kök hüc re nak li   

Tab lo 46-1. Kalp Ye ter siz li ği nin Non-far ma ko lo jik
Te da vi Me tod la rı
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faz la ge cik me mit ral ka pak çık la rın açık kal ma sı -
na, ay rı ca di yas to lik do luş pe ri odu nun kı sal ma -
sı na yol açar. Bu ki şi ler de, “pa cin g” es na sın da AV
sü re si nin kı sa tu tul ma sı ya rar sağ la ya bi lir.

İn fra no dal ile ti ge cik me si ço ğu kez sol dal blo -
ku pa ter nin de dir ve sol ven tri kül kon trak si yo nun -
da dis ko or di nas yo na yol açar. Dis ko or di nas yon
Tab lo 46-2’de be lir ti len me ka niz ma lar la ven tri kül
dis fonk si yo nu nu iyi ce art tı rır. Bu da sis to lik ve di-
 yas to lik per for man sı bo zar ve ener ji ge rek si ni ni art-
 tı rır.

Her İki Ven tri kül ve ya Sol Ven tri kü ler
Ser best Du va rı nın Uya rıl ma sı nın Akut
ve Kro nik He mo di na mik Et ki le ri

Bi ven tri kü ler ya da sa de ce sol ven tri kül la te ral ser-
 best du va rın dan ya pı lan “pa cin g” le kon trak si yon

ye ni den ko or di ne olur ve sis to lik fonk si yon lar dü-
 ze lir. Mak si mal ba sınç yük sel me hı zı ora nı
(dp/dtmax) ve ya ar te ri yel na bız ba sın cı he men yük-
 se lir. Ba sınç-vo lüm iliş ki si ne ba kıl dı ğın da, CRT ile,
sis tol so nu du var stre si aza lır, atım işi ve hac mi ar -
tar, bu su ret le sis to lik per for mans ar tar, di yas to lik
fonk si yon lar da ise mi ni mal de ğiş me iz le nir. Eko-
Dopp ler ile CRT’ yi ta ki ben du var ha re ket re senkro -
ni zas yo nu di rekt ola rak iz le ne bi lir. No nin va zif
test ler uzun sü re de sis to lik dü zel me nin de vam et ti -
ği ni gös ter mek te dir. CRT ile sis to lik fonk si yon lar -
da dü zel me ye kar şın mi yo kard ok si jen tü ke ti mi nin
de azal dı ğı nı gös ter miş tir. 

De ği şik ça lış ma lar da, sa de ce sol ven tri kül ser-
 best du va rın dan ya pı lan “pa cin g” in de ben zer şe-
 kil de akut ve kro nik olum lu et ki ler sağ la dı ğı nı
be lir len miş tir.  

CRT’ den Ya rar Sağ la ya cak Has ta la rın
Be lir len me si

CRT’ den is ti fa de ede cek has ta la rın se çil me sin de
ya rar lı ola bi le cek kri ter ler Tab lo 46-3’de gös te ril -
miş tir. 
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Şekil 46-1. AV dis sen kro ni, in tra-ven tri kü ler dis sen kro ni ve in ter-ven tri kü ler dis sen kro ni ye yol aça rak kalp per for man sı nı
olum suz yön de et ki ler.

• Ejeksiyon volümünün azalması
• Erken aktive olan bölgeden geç aktive olan bölgeye

kayış
• Sistol sonu hacminde artış
• Mekano-enerjetik etkinsizlik
• Enerji maliyetinin artışına rağmen sistolik fonksiyonda

azalma
• Geç sistolik gerilme
• Güç kaybı
• Gevşemede gecikme
• Geç kontraksiyonlar
• Aritmi
• Mitral kapak disfonksiyonu
• Papiller adele diskoordinasyonu

Tablo 46-2. Kontraksiyon Diskoordinasyonu Nedeni 
ile Ortaya Çıkan Disfonksiyonun Mekanizması 

• QRS kompleksi
• İnter-ventriküler dissenkroni
• İntra-ventriküler dissenkroni
• Başarılı lead yerleştirilmesi
• Yeterli pre-eksitasyon sağlanması
• Fizyolojik atriyoventriküler gecikme

Tablo 46-3. CRT Cevap Verecek Hastaların
Belirlenmesinde Kullanılabilecek Kriterler



Kar di yak dis sen kro ni nin be lir len me sin de en sık
kul la nı lan kri ter yü ze yel EK G’ de QRS komp lek si nin
ge niş ol ma sı dır. Ba zı ça lış ma lar da, QRS ne ka dar
ge niş se, CRT’ den ya rar lan ma nın o ka dar be lir gin
ola cak tır. Ye ni ça lış ma lar da, manyetik rezonans
(MR) gö rün tü le me sis tem le ri ile di rekt ola rak me-
 ka nik dis sen kro ni nin be lir len me si ne ça lı şı la rak
uy gun has ta lar se çil me ye baş lan mış tır. Di ğer
yan dan ba sit M-mo de ka yıt la rı ile in ter-ven tri kü -
ler ve in tra-ven tri kü ler ge cik me sü re le ri be lir le -
ne bi lir. 40 msa n’ den da ha faz la ge cik me an lam lı
dis sen kro ni nin var lı ğı nı gös te rir.

T2-T1 far kı be lir le nir.

T1: QRS baş lan gı cı ile pul mo ner ar ter akı mı baş-
 lan gı cı ara sın da ki sü re

T2: QRS baş lan gı cı ile aort akı mı baş lan gı cı ara-
 sın da ki sü re

Eko-kon trast gö rün tü le me me tod la rı ile dis-
 sen kro ni in dek si be lir le ne bi lir. Ke za do ku-Dopp -
ler ile ke sin ve rö la tif du var akım la rı nın (“s tra in
ra te ” ima jı) be lir len me si ni sağ lar, bu da sol ven-
 tri kü lün de ği şik böl ge le rin de ki uya rıl ma fark lı -
lık la rı nı or ta ya ko ya bi lir. 

Uy gu la ma Tek ni ği ve Ba şa rı

CRT dü şü nü len has ta lar da ile ri de re ce de kalp ye-
 ter siz li ği ol du ğu için iş le min ris ki ba sit kalp pi li
imp lan tas yo nu na gö re da ha yük sek tir. Ay rı ca ko-
 ro ner si nü se ila ve bir le ad yer leş ti ril me si nin ge-
 rek me si iş lem sü re si ni, zor lu ğu nu ve risk le ri da ha
da art tır mak ta dır. Anes te zist kon tro lün de ya pı -
lan se das yon, iş le min da ha emin ko şul lar da ya-
 pıl ma sı nı sağ la ya cak tır. Ge re kir se anes te zi için
re mi fen tanyl ve pro po fol kom bi nas yo nu dü şük
doz da kul la nı la bi lir. 

Ope ra tö rün elek tro fiz yo lo jik in ce le me ve si le -
siy le ko ro ner si nüs (CS) içi ne gir me ko nu sun da,
ay rı ca CS için de ge re ke bi le cek kı la vuz tel ma nev -
ra la rı ne de ni ile “o ver-the-wi re ” tek nik le ri ne aşi na
ol ma sı önem ta şı mak ta dır. Bu ne den ler le Dün-
 ya’da söz ko nu su iş lem ço ğu kez elek tro fiz yo log lar
ta ra fın dan ya pıl mak ta dır. De ği şik ça lış ma lar da iş-
 le min en az % 90 ora nın da ba şa rı ile ger çek leş ti ril -
di ği gö rül mek te dir. Komp li kas yon ih ti ma li ni
azalt mak için to tal iş lem sü re si olabildiğince kısa
tu tul ma lı dır.

Ço ğu he kim ön ce sağ ven tri kül ve sağ at ri -
yum le ad le ri ni yer leş tir mek te, son ra CS le ad’i ni
koy ma yı ter cih et mek te dir. Bi zim ter ci hi miz ise
ma ni pü las yon es na sın da, ön ce den mev cut sol dal
blo ku na ila ve ola rak, ka te ter trav ma sı na bağ lı sağ
dal blo ku nun ek len me si ile ge li şe bi le cek AV tam
blok ih ti ma li ni dü şü ne rek ön ce sağ ven tri kül le-
 ad’i ni yer leş tir mek, son ra CS le ad’i ni koy mak tır.
Sağ at ri yum için de ki ma ni pü las yon la rın da ha ra -
hat ol ma sı için sağ at ri yal le ad imp lan tas yo nu ise
en so na bı ra kıl mak ta dır. CS le ad’i nin yer leş ti ril -
me si için ay rı bir subc la vi a (ve ya di ğer ven gi riş -
le ri) ve ni kul la nı lır. CS le ad’ i yer leş tir mek için
ön ce özel ve uzun bir she at ile CS ka nü le edi lir.
Bu she at’ in ko ro ner si nü sa yer leş ti ril me si için ucu
kıv rı la bi lir (“s tre eab le)” ab las yon ka te te ri kul la -
nıl ma sı ko lay lık sağ la mak ta dır. Kı la vuz she at CS
için de ola bil di ğin ce iler le til dik ten son ra ab las yon
ka te te ri ge ri çe ki lir, da ha son ra CS an ji yog ra fi si
için kul la nı la cak özel ba lon lu ka te ter so ku lur. Bu
ba lon şi şi ril dik ten son ra sol an te ri or ob lik (LA O)
ve sağ an te ri or ob lik (RA O) po zis yon la rın da 3-4
cc kon trast mad de ve ri le rek CS an ji yo su çe ki le bi -
lir (Şe kil 46-2). 

CS ana to mi si uy gun ise he def da mar se çi lir,
ba lon ka te ter çı ka rı la rak, in ce kı la vuz tel, ko ro ner
si nüs içer sin de “tor qu er” kul la nı la rak iler le ti lir.
Müm kün se le ad’ in yer leş ti ril me si için la te ral dal
ter cih edil me li dir. Da ha son ra tel üze rin den “o ver-
the-wi re ” tek ni ği ile sol ven tri kül le ad’i yer leş ti ri lir.
Bü yük ve kıv rım lı ol ma yan ven ler de “st yle ” ile
kon trol edi len le ad’ ler de kul la nı la bi lir. Le ad’ in
ye rin den oy na ma ih ti ma li en çok kı la vuz she at’ in
ge ri çe kil me si es na sın da yük sek tir. Kı la vuz le ad
özel ke si ci ile ke si le rek ge ri çe ki lir, bu es na da le-
 ad’ in sağ at ri yum için de ge niş bir kıv rım yap ma -
ma sı ge ri kay ma ih ti ma li ni azal ta cak tır. 

Kalp ye ter siz li ğin de sağ at ri yu mun ba sın cı nın
da art ma sı, sağ at ri yu mun ge niş le me si, şek li nin
de ğiş me si, ko ro ner si nüs açı lan ma sı nın de ğiş me -
si ne de ni ile CS os ve ven içi ne gi ril me si, ka te ter -
le rin iler le til me si ba zen çok da ha zor ol mak ta dır
(Şe kil 46-3). Bü yük kar di yak ven le rin ve yan dal-
 la rın çap la rı da önem li de ğiş ken lik ler gös ter mek -
te dir. Ba zen yan dal lar ge liş me miş ve çok kıv rım lı
ola bi lir.
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Şekil 46-2. Se lek tif ko ro ner si nüs (CS) an ji yog ra fi -
si (An te ri or po zis yon). Ko ro ner si nüs, bü yük kar-
 di yak ven (BCV) ve yan dal la rın an ji yog ra fi si.



Sağ ven tri kül uya rıl ma sı nın en do kar di yal ol-
 ma sı na kar şın, sol ven tri kül uya rıl ma sı ve nöz du -
var va sı ta sıy la epi kar di yal yol la ol mak ta dır. Sol
ven tri kül elek tro du ile mi yo kard ara sın da da ha
uzun bir me sa fe var dır. 

İlk je ne ras yon re sen kro ni zas yon ci haz la rın da
bi po lar kon fi gü ras yon da bi ven tri kü ler uya rıl ma
ka tod sol ven tri kül ve sağ ven tri kül dis tal elek-
 trod la rı ara sın da pay la şıl mak ta, ano du ise sağ
ven tri kül le ad’i nin prok si mal hal ka sı (ring) oluş-
 tur mak ta idi (Şe kil 46-4). Bu da her iki le ad için
uya rıl ma eşi ği nin da ha yük sek ol ma sı na yol açı-
 yor du. Ye ni ci haz lar da ise sol ve sağ ven tri kü lün
bir bir le rin den ba ğım sız ola rak uya rıl ma sı müm-
 kün ol mak ta dır. Her iki dev re de bi po lar dır ve
her bir le ad için akım ay rı ay rı kon trol edi le bi lir.
Bu sis te min baş ka bir avan ta jı da sağ ve sol ven-
 tri kül uya rı za man la ma sı nın de ği şe bi le cek ol ma -
sı dır.    

Sol ven tri kül le ad’i nin uy gun bir yer de ol du -
ğu nun ka bu lü için R dal ga sı al gı la ma sı en az 5
mi li volt, sol ven tri kül uya rıl ma eşi ği de en çok
1.5-2 volt ol ma lı dır. Di yaf rag ma uya rıl ma sı bu-
 lun ma dı ğı nı be lir le mek için 0.5 msan na bız ge niş-
 li ğin de 10 volt ile uya rı ve ri le rek test edil me li dir.
Bu es na da di yaf rag ma uya rı lır sa le ad ye ri de ğiş -
ti ril me li dir.

CRT uy gu la nan bir has ta mız da ki EKG ka yıt -
la rı (Şe kil 46-5) ve eko kar di yog ra fik in ce le me ka-
 yıt la rı (Şe kil 46-6) gö rül mek te dir.

Op ti mal Sol ven tri kül Uya rı Ye ri nin
Bu lun ma sı 

Op ti mal sol ven tri kül sti mü las yon ye ri nin bu lun -
ma sı, mak si mal me ka nik ve elek tro nik sen kro ni -
nin sağ la ya cak tır. Sol ven tri kül uya rı ye ri nin
me ka nik et ki le ri ölç mek için, do ku Dopp ler ana-
 li zi, “tag ged MR” ve ya nük le er gö rün tü le me yön-
 tem le ri kul la nı la bi lir.
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Şekil 46-3. Ko ro ner si nüs (CS) an ji yog ra fi sin de ge niş le miş
sağ at ri yum da ko ro ner si nüs ana to mi si ve se yir şek li nin de-
 ğiş ti ği gö rül mek te dir (LAO pozisyonu). 

Şekil 46-4. An te ro pos te ri or po zis yon da, sağ ven tri kül le-
 ad’ i ile la te ral ko ro ner si nüs ve ni ara sın da anod ve ka tod
pay la şı mı gö rül mek te dir. Kı salt ma lar: RA: Sağ at ri yum, RV:
Sağ ven tri kül, CS: Ko ro ner si nüs

Şekil 46-5. A. Si nüs rit mi. PR uzun ve Sol dal blo ku (LBBB)’na bağ lı QRS ge niş le me si gö rül mek te dir. B. Ay nı has ta mız da
CRT son ra sı QRS ge niş li ğin de ki be lir gin azal ma gö rül mek te dir.



Elek trik sel re sen kro ni zas yo nu de ğer len dir mek
için de QRS sü re si, di rekt ola rak sol ven tri kül ve
sağ ven tri kül le ad’ le rin den el de edi len lo kal elek-
 trog ram la rın ve ile ti za man la rı nın ana li zi, ve ana-
 to mik en do kar di yal ve ya epi kar di yal ha ri ta la ma
(“map pin g”) kul la nı la bi lir. Do ku-Dopp ler öl çüm le -
ri, MR gö rün tü le me ve nük le er skan ve ya eko kar -
di yog ram la ra ek le nen faz ana liz me tod la rı
kom bi ne elek tro me ka nik bil gi le ri ve re bi lir.

Has ta la rın ço ğu en iyi sol ven tri kül la te ral, an-
 te ro la te ral ve ya pos te ro la te ral du var la rı nın uya-
 rıl ma sın dan ya rar sağ la mak ta dır. An cak bu ge nel
ku ral de ğil dir, in fark tüs ve ya fib röz alan la rı uya-
 rıl ma özel lik le ri ni önem li öl çü de et ki le ye bi lir. Ko-
 ro ner ve ni ni an te ro sep tal da lın dan uya rıl ma bi le
kıs men de ol sa ya rar sağ la ya bi lir, an cak has ta la -
rın % 20’sin de he mo di na mik pa ra met re le ri de da -
ha da bo zar.
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Şekil 46-6. A. CRT ön ce sin de EF’ % 25, sol ven tri kül di yas to lik ça pı (LVd) 7.1 cm ve mit ral ye ter siz li ği  (MY) +3  (ve fonk-
 si yo nel ka pa si te II I-IV) ol du ğu gö rül mek te dir. B. Ay nı has ta da 3 ay son ra ya pı lan eko kar di yog ra fi in ce le me de EF’ nin % 40,
sol ven tri kül di yas to lik ça pı nın (LVd) 6.4 cm ve mit ral ye ter siz li ği nin (MY) +1 ol du ğu (ve fonk si yo nel ka pa si te II) ol du ğu iz-
 len mek te dir.

Yaklaşım Avantaj Dezavantaj

Transvenöz
Anatomik yerleştirme • Tecrübe ve bilgi çok • Yanıtta bireysel değişkenlik

• Malzeme mevcut-bol • Teknik zorluklar
• İmplantasyon başarısı yüksek • İmplantasyon zamanı öngörülemez
• İmplant yer seçeneği daha çok • Fluoroskopi ihtiyacı

Elektronik gecikmenin hedeflenmesi • Bireysel yaklaşım • Sınırlı bilgi var.
• İşlem süresini uzatabilir.

Mekanik gecikmenin hedeflenmesi • Bireysel yaklaşım • Sınırlı bilgi var.
• Klinik sonuç iyi • İşlem süresini uzatabilir.

Multisite
Dual LV “pacing” • Daha fazla miyokarda ulaşma • Sınırlı bilgi var.
Triangular “pacing” • Cevapsız vakalarda yararlı olabilir. • İşlem zor veya daha kompleks
Quadrangular “pacing” • İşlem süresi uzun

Endokardiyal
Direkt • Bireysel yaklaşımı • Sınırlı bilgi var.

• İmplant yer seçeneği daha çok • İnvazif işlem riski var.
• İmplant zamanı azalması • Antikoagülan almalı

• Ekstraksiyon zorlu
• Mitral kapağı etkisi açık değil

Transapikal • Sınırlı bilgi var.
• Emboli riski var.
• Apikal girişim riski

Epikardiyal
Cerrahi • İmplant zamanı tahmin edilebilir. • İnvazif işlem riski
Minimal İnvazif • Minimal fluoroskopi • Morbidite daha yüksek
Robotik • Özel ekipman gerekli
Perkütan • Minimal fluoroskopi • Malzeme henüz deneysel

• Lead fiksasyon stratejisi gelişmekte

Tablo 46-4. Sol Ventrikül (LV) Lead İmplantasyonu

A B



Sol ven tri kül ile sağ ven tri kül le ad me sa fe si -
nin uzun ol ma sı da ha iyi so nuç alın ma sı nı sağ la -
ya bi lir. MA DIT-CRT ça lış ma sı nın alt grup ana li zi,
sol ven tri kül le ad’i api kal böl ge ye yer leş ti ri len
has ta lar da, ba zal ve ya mid ven tri kü ler po zis yo na
gö re kalp ye ter siz li ği ve ya ölüm ris ki nin da ha
yük sek ol du ğu nu gös ter miş tir.

Sol Ven tri kü lün Uya rıl ma sı İçin Al ter na tif Me-
 tod lar: Sol ven tri kül uya rıl ma sı tran ve nöz, en do -
kar di yal ve epi kar di yal tek nik ler le müm kün dür
(Tab lo 46-4). 

Trans ve nöz Yak la şım: Ru tin yak la şım şek li dir.
Has ta la rın % 5-10’un da ko ro ner si nus ve ni nin
ana to mi si ya da sol ven tri kül do ku ka rak ter le ri
ne de ni ile sol ven tri kü lün uya rıl ma sı ko ro ner si -
nüs için den müm kün ol ma mak ta dır. Trans ve nöz
yo lu güç leş ti ren du rum lar Tab lo 46-5’de gö rül -
mek te dir.

En do kar di yal Yak la şım: Di rekt ve ya tran sa pi kal
yak la şım müm kün dür. Her iki yak la şı mın da
avan taj ve de za van taj la rı var dır. Sol ven tri kül le-
 ad’ le ri trans-sep tal yol ile de sol ven tri kü le yer-
 leş ti ri le bi lir, an cak bu me to dun et kin lik ve
gü ve ni lir li ği ni gös te re cek ye ter li bil gi bi ri ki mi
yok tur, ay rı ca uzun sü re li an ti ko agü lan kul lan -
ma nın ge ti re ce ği sa kın cı la rı ta şı mak ta dır.

Epi kar di yal Yak la şım: Sol ven tri kül le ad’i ni cer-
 ra hi ola rak (to ra ko to mi), mi ni mal in va zif cer ra hi,
ro bo tik cer ra hi ve ya per kü tan me tod lar la yer leş -
tir mek müm kün dür. Epi kar di yal cer ra hi yak la -
şım da has ta ne de ya tış sü re si, mor bi di te ve
mor ta li te ih ti ma li da ha yük sek ola cak tır. Ay rı ca

kro nik “cap tu re ” eşi ği da ha yük sek ola cak ve has-
 ta la rın yak la şık % 20’sin de sol ven tri kül uya rıl -
ma sı müm kün ol ma ya cak tır. 

Komp li kas yon lar

Kar di yak re sen kro ni zas yon te da vi si nin pe ri-ope -
ra tif komp li kas yon la rı Tab lo 46-6’de özet len miş -
tir. İş le min tek ra rı na ge rek ti ren le ad ile iliş ki li
komp li kas yon la rın ora nı ile bir yıl için % 10, im-
p lan tas yo nun ilk 30 gü nün de mor ta li te ora nı %
1.5 ola rak be lir len miş tir. 

İlk yıl için de le ad’ in ye rin den oy na ma ih ti ma -
li var dır. Sol ven tri kül uya rı la bi lir li ği nin (“cap tu -
re ”) kay bol ma sı ve rad yo lo jik in ce le me ile ta nı
ko nu la bi lir.

Re sen kro ni zas yo nun Sağ lan ma sı

AV in ter va li nin akut op ti mi zas yo nu: Op ti mal AV
in ter va li ni be lir le mek için ide al bir me tod ol ma -
mak la bir lik te en sık kul la nı lan yön tem
eko/Dopp le r’ dir. CRT es na sın da AV prog ram lan -
ma nın ama cı ge rek sol ven tri kül do lu şu nun, ge-
 rek se atım hac mi nin op ti mal ol ma sı nı sağ la ya cak
AV in ter va li nin bu lun ma sı dır. Şe kil 46-7’de de ği -
şik AV in ter val le ri es na sın da ya pı lan Dopp ler
eko kar di yog ra fi ile ya pı lan mit ral ka pak akım ka-
 yıt la rı gö rül mek te dir. 

dP/dT esas alı na rak da op ti mal AV in ter va li
be lir le ne bi lir. QRS sü re si 150 msa n’ den faz la olan
has ta lar da, AV in ter va li nin PR in ter va li nin %
50’si ola cak şe kil de ayar lan ma sı, op ti mal so nu cu
ver mek te dir. Da ha kı sa QRS sü re si olan lar da ise
prog ram la nan AV in ter va li, PR sü re si ni nin % 70’i
ve ya da ha uzun ol ma lı dır.
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Anatomik Sınırlamalar • Subclavia veya vena kava superiorın tıkalı olması
• Çok geniş sağ atriyum
• Koroner sinus (CS) ostiumun anormal pozisyonu
• Anormal küçük (çap <2 mm) ve/veya kısa CS (uzunluk <1 cm)
• CS girişini zorlaştıran Eustachian valve
• CS valve
• Ciddi CS disseksiyonu
• Konjenital veya akiz kalp hastalıkları nedeniyle ciddi dilate koroner sinüs
• Hedef venin açılı olması
• Kısa (uzunluk <1 cm) veya küçük (çap <1.3 mm) ven
• Aşırı kıvrımlı ven
• Ven stenozu veya venoplastiye izin vermeyen darlık
• Ven tromboza
• Ven disseksiyonu
• Kronik ven oklüzyonu
• Persistan sol superior vena cava

Lead’le İlgili Problemler • Lead’in instabilite nedeniyle mükerrer olarak yerinden oynaması
• Yüksek uyarılma eşiği (>1 V)
• Elektronik ve mekanik yeniden pozisyon vermelerin etkisiz olması 

Sistemik Durumlar • Resenkronizasyonuna cevap alınamaması

Tablo 46-5. Transvenöz Yolu Güçleştiren Durumlar



AV İn ter va li ni nin Kro nik Op ti mi zas yo nu: Ha len
uzun dö nem de AV in ter va li nin kro nik op ti mi zas -
yo nu için her kez ka bul edil miş bir me to du yok tur.
MI RAC LE ça lış ma sın da, VDD mod da, bi ven tri kü -
ler uya rı sağ lan mış ve Rit ter for mü lü ne gö re op ti -
mal AV in ter va li sağ lan mış tır. Has ta la rın ço ğun da,
AV in ter va li nin 100 msan ol ma sı ile op ti mal so nuç
alın mış ve uzun dö nem de sta bil kal mış tır.

CRT Ça lış ma la rı nın So nuç la rı

Op ti mal me di kal te da vi ye ya nıt ver me yen kon-
 jes tif kalp ye ter siz li ğin de, son yıl lar da kul la nıl -

ma ya baş la na nan CRT’ nin uy gu la na bi lir li ği, em-
 ni ye ti ve et kin li ği ilk kez “Insync ça lış ma sı ” ile gös-
 te ril miş tir. Söz ko nu su pros pek tif, an cak
ran do mi ze ol ma yan çok mer kez li ça lış ma ya op-
 ti mal me di kal te da vi ye [ide al doz ve sü re ler ile
ve ri len an ji yo ten sin kon ver ting en zim (ACE) in-
 hi bi tö rü, be ta-blo ker, di üre tik vb] rağ men, New
York He art As so ci ati on (NYHA) fonk si yo nel ka pa -
si te si  II I ya da IV’ de ka lan, sol ven tri kül ejek si -
yon frak si yo nu (EF) ≤ % 35 ve QRS sü re si ≥ 150
msan olan kon jes tif kalp ye ter siz lik li has ta lar
alın mış tır. Has ta lar 1, 3, 6 ve 12 ay lık sü re ler ile
de ğer len di ril miş tir. Bu sü re ler so nun da ya şam
ka li te si (Min ne so ta kod la ma sı), NYHA-fonk si yo -
nel ka pa si te si ve 6-dk yü rü me za ma nı ile be lir le -
nen eg zer siz ka pa si te sin de be lir gin dü zel me
ol du ğu sap tan mış tır. 

Da ha son ra çok sa yı da iyi plan lan mış, ran do -
mi ze ve kon trol lü ça lış ma lar ile CRT’ nin ya şam
ka li te si, fonk si yo nel ka pa si te, eg zer siz ka pa si te -
si, EF ve di ğer he mo di na mik pa ra met re ler, pik
ok si jen tü ke ti mi ve mor bi ti de üze ri ne olum lu et-
 ki le ri çok sa yı da ça lış ma ile te yid edil miş tir (Tab -
lo 46-7). 

Bu ça lış ma la rın tü mü ne op ti mal me di kal te da-
 vi ye rağ men EF % 35’nin al tın da ka lan has ta lar
alın mış tır. NYHA fonk si yo nel ka pa si te si ge nel -
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Pe ri-ope ra tif Komp li kas yon lar Oran
Sol ven tri kül le ad’i nin ta kı la ma ma sı % 4.5-8.5
Cep he ma to mu % 1.3-3.3
He mo-pnö mo to raks % 0.4-1.7
Ko ro ner si nus (CS) dis sek si yo nu % 0.5-2.1
Kar di yak per fo ras yon/tam po nad % 0.3-2.1
Eks tra kar di yak sti mü las yon % 0.8-4
AV Tam Blok % 0.3-1
Sol ven tri kül le ad’i nin ye rin den % 2.8-6.9

çık ma sı-oy na ma sı
Kon jes tif kalp ye ter siz li ği ni alev len me si % 0.4
Akut böb rek ye ter siz li ği % 0
Ölüm % 0.01-0.3

Tab lo 46-6. CRT’ nin Pe ri-ope ra tif Komp li kas yon la rı

Şekil 46-7. De ği şik AV in ter val le ri es na sın da ya pı lan Dopp ler eko kar di yog ra fi ile ya pı lan mit ral ka pak akım ka yıt la rı gö rül-
 mek te dir. AV in ter va li 240 msan iken, si nüs rit mi es na sın da, mit ral E ve A dal ga la rı nın bir bi ri ne ka rış tı ğı gö rül mek te dir (A).
At ri yal kon trak si yon er ken di yas tol de baş la dı ğı için, at ri yal kon trak si yon sol ven tri kül do luş fa zı nın er ken dö ne mi ile üst üs -
te gel mek te dir. AV in ter ve li 90 msan gi bi çok kı sa tu tul du ğun da, at ri yal kon trak si yon, ven tri kül sis to lün baş lan gı cın da, mit-
 ral ka pak ka pa lı iken olu şa cak tır (B). AV in ter va li 150 msan iken er ken do luş ve at ri yal kon trak si yon ay rı la cak, do luş pa ter ni
nor mal le şe cek tir (C).



638

Çalışma Adı Hasta Çalışma Karşı- Takip FK QRS Ritim Sonuç
ve Yılı sayısı düzeni laştırma süresi ve EF
PATH-CHF 42 Yok 3 ay III-IV QRS >120 ms Sinüs • Yürüme: % 22 artış
1995-1998 EF≤% 35 Ritmi • Yaşam kalitesi:

% 43 düzelme
• VO2: % 20 düzelme

MUSTIC SR 67 Tek kör, • OPT 3/3 ay III QRS >150 ms Sinüs • Yürüme:
1995-1998 Çapraz • CRT EF ≤ % 35 Ritmi % 23 düzelme

• Yaşam kalitesi:
% 32 düzelme

• VO2: % 8 düzelme
• Mortalite: % 7.5
düzelme

MUSTIC AF 43 Çapraz • CRT 3/3 ay III QRS > 200 ms Atriyal • Yürüme:
1998-1999 • RV pacing EF ≤ % 35 Fib. % 9.3 düzelme

• VO2: %13 düzelme

MIRACLE 266 Parelel • OPT 6 ay III-IV QRS >130 ms Sinüs • Yürüme:
1998-2000 • CRT EF ≤ % 35 Ritmi % 13 düzelme

• Yaşam kalitesi:
% 13 düzelme

MIRACLE-ICD 369 Parelel • OPT 6 ay III-IV QRS >130 ms Sinüs • Yaşam kalitesi:
1999-2001 • CRT EF ≤ % 35 Ritmi % 30 düzelme

• CRT-ICD • VO2: % 30 düzelme

CONTAK CD 490 Çapraz- • OPT 4.5 ay II-IV* QRS >120 ms Sinüs • Yürüme:
1998-2000 Parelel • CRT EF ≤ % 35 Ritmi % 15 düzelme

• CRT-ICD • VO2: % 15 düzelme
• Yaşam kalitesi: % 29 
düzelme FK II: Fark yok*

COMPANION 1460 Parelel • OPT 12 ay III-IV QRS >120 ms Sinüs • CRT/CRT-ICD: Total
2000-2002 3 bacak • CRT EF ≤ % 35 Ritmi mortalite ve hastane

• CRT-ICD yatışı: Olumlu
• CRT-ICD: Total
mortalite olumlu

CARE-HF 813 Parelel • OPT 29 ay III-IV QRS >120 ms Sinüs • Total mortalite ve
2001-2004 Çift kör • CRT EF ≤ % 35 Ritmi hastane yatışı: % 37 

azalma
• Total mortalite:
% 36 azalma

MIRACLE 186 Çift kör • OPT 6 ay II QRS >130 ms Sinüs • VO2: AD
ICD II 2006 Parelel • CRT EF ≤ % 35 Ritmi • Efor kapasitesi: AD

• CRT-ICD • Yaşam kalitesi: AD
• EF: Olumlu
• FK: Olumlu

REVERSE 610 Çift kör • OPT 12 ay I-II QRS >120 ms Sinüs • SV stroke volüm
2008 • CRT EF≤% 40 Ritmi indeksi: Düzelme

• KY yatış: Azalma
• Total mortalite: AD

MADIT CRT 1820 Çift kör • OPT 30 ay I-II QRS >130 ms Sinüs CRT-ICD: 
2009 • CRT EF ≤ % 30 Ritmi • KY veya ölüm: Olumlu

• CRT-ICD • KV olay: % 41 azalma
• SV sistol sonu hacmi: 
Olumlu

• Total mortalite: AD

RAFT 2010 1798 • CRT 30 ay II-III QRS >120 ms Sinüs • Ölüm veya KY
• CRT-ICD EF ≤ % 30 Ritmi nedeniyle hastane 

yatışı azaldı (ICD:
% 40, CRT-ICD: % 33

• Total mortalite:
Anlamlı azalma

Kısaltmalar: PATH CHF: Pacing Therapies in Congestive Heart Failure, MUSTIC: the Multisite Stimulation in Cardiomyopathy,
MIRACLE: The Multicenter Insync randomized Clinical Evaluation, CARE-HF: the Cardiac Resynchronization in Heart failure,
COMPANION: The Comparison of Medical Therapy, Pacing and Defibrillation in Heart Failure, RAFT: Resynchronization-Defib-
rillation for Ambulatory Heart Failure Trail. OPT: Optimal medikal tedavi, Fib.: Fibrilasyon, FK: Fonksiyonel kapasite, KY: Kalp ye-
tersizliği, KV: Kardiyovasküler, SV: Sol ventrikül, CRT: Kardiyak resenkronizasyon tedavisi, ICD: İmplante edilebilen kardiyoverter
defibrilatör, AD: Anlamlı değil

Tablo 46-7. Kalp Yetersizliği Tedavisinde Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Etkisini Araştıran Randomize
Kontrollü Çalışmalar



lik le III ya da IV’ dür. Vec ToR ve MI RAC LE ICD II
ça lış ma la rın da ise NYHA fonk si yo nel ka pa si te si
II olan has ta lar da da hil edil miş tir. Tüm ça lış ma -
lar da QRS sü re si nin alt sı nı rı nın en az 120 msan
ol du ğu gö rül mek te dir. Söz ko nu su uy gu la ma si -
nüs rit min de olan has ta la ra uy gu lan mak ta dır. An -
cak sı nır lı sa yı da has ta da da ya pıl mış ol sa
MUS TIC AF ça lış ma sı at ri yal fib ri las yon lu has ta -
lar da da -sağ ven tri kül pa cin g’i es na sın da QRS’ in
200 msa n’ in üze ri ne ol ma sı şar tı ile- re sen kre no -
zis yon te da vi si nin semp to ma tik dü zel me ye kat kı
sağ la ya ca ğı nı gös ter miş tir. 

CON TAC-ICD, MI RAC LE-ICD, PAC MAN,
COM PA NI ON ve MI RAC LE-ICD II ça lış ma la rı
ise re sen kro ni zas yon te da vi si ile kom bi ne edi len
IC D’ nin et ki le ri ni araş tı rıl mış tır. Bu ça lış ma lar da
söz ko nu su me to dun mor bi ti de ya nı sı ra mor ta li -
te üze ri ne olum lu et ki le ri nin ola bi le ce ği ni or ta ya
koy muş tur.

Ran do mi ze ve kon trol lü COM PA NI ON ça lış -
ma sın da, op ti mal me di kal te da vi ile tek ba şı na
CRT ve CRT ile kom bi ne IC D’ nin et ki le ri kar şı -
laş tı rıl mış tır. Tek ba şı na CRT mor ta li te yi is ta tis -
ti ki ola rak an lam lı dü ze ye var ma yan % 24
ora nın da azal tır ken, ICD ile kom bi ne edil di ğin de
bu oran % 43’e ve is ta tis ti ki ola rak an lam lı dü ze -
ye ulaş mak ta dır. Ge rek CRT, ge rek se CRT+ICD,
me di kal te da vi ye nis pe ten, “mor ta li te+has ta ne ya-
 tış la rı ”nı ve “mor ta li te+kalp ye ter siz li ği ne bağ lı has-
 ta ne ya tış la rı ”nı önem li oran da azalt mak ta dır. 

MI RAC LE ça lış ma sı da, tek ba şı na CRT’ nin,
“mor ta li te+kalp ye ter siz li ği te da vi si ne bağ lı has ta ne
ya tış la rı ”nı % 39, “kalp ye ter siz li ği ne bağ lı has ta ne
ya tış la rı ”nı % 50 ora nın da azalt tı ğı nı, “mor ta li -
te”de ise is ta tis ti ki ola rak an lam lı dü ze ye ulaş ma -
sa da % 27 ora nın da azal ta bi le ce ği ni gös ter miş tir.
Çok sa yı da ça lış ma yı de ğer len di ren bir me ta-ana -
liz de CRT’ nin kalp ye ter siz li ği ne bağ lı mor ta li te -
yi % 52 ve kalp ye ter siz li ği ne bağ lı has ta ne
ya tış la rı nı % 29 ve mor ta li te yi ise % 23 (an lam lı

de ğil) ora nın da azalt tı ğı nı or ta ya koy muş tur
(Tab lo 46-8).

“T he Car di ac Resyn chro ni za ti on in He art Fa ilu -
re ” (CA RE-HF) ça lış ma sı na QRS > 150 msan olan
ve ya eko kar di yog ra fi ola rak dis sen kro ni ile bir-
 lik te ol ma sı ko şu lu ile QRS 120-150 msan ara sın -
da olan has ta lar alın mış tır. Op ti mal me di kal
te da vi ile kar şı laş tı rıl dı ğın da CRT’ in –ICD ko run-
 ma sı ol ma dan da- mor ta li te yi be lir gin bi çim de (%
36) azalt tı ğı gös te ril miş tir.

Resyn chro na za ti on Re ver ses Re mo de ling in Systo-
 lic Left Ven tri cu lar Dysfunc ti on (RE VER SE) ça lış -
ma sı na ise NYHA fonk si yo nel ka pa si te si I-II olan,
QRS ≥120 ms, EF ≤ % 40, si nüs ri tim li 610 has ta
alın mış ve op ti mal me di kal te da vi (n: 191) ya da
CRT’ ye (n: 419) ran do mi ze edi le rek ve 12 ay sü re
ile ta kip edil miş ler dir. Ça lış ma nın so nun da
CRT’nin sol ven tri kül vo lüm in dek si ni dü zelt ti ği,
kalp ye ter siz li ği ne bağ lı has ta ne ya tış la rı nı azalt-
 tı ğı, an cak to tal mor ta li te yi et ki le me di ği gö rül -
müş tür. Ay rı ca ha fif kalp ye ter siz li ğin de CRT’ nin
kli nik ola rak kö tü le şen has ta la rın yüz de si ni azalt-
 ma dı ğı sap tan mış tır.

MA DIT-CRT ça lış ma sı na, NYHA fonk si yo nel
ka pa si te si I-II olan, QRS ≥ 120 ms, EF ≤ % 30, si nüs
ri tim li ve is ke mik ve ya non-is ke mik kar di yo mi -
yo pa ti li 1820 has ta alın mış ve op ti mal me di kal te-
 da vi, CRT ya da CRT+IC D’ ye ran do mi ze edi le rek
30 ay sü re ile ta kip edil miş ler dir. CRT-ICD ile
“kalp ye ter siz li ği+ölü m”, “kar di yo vas kü ler olay ge li -
şi mi ” ve sol ven tri kül sis tol so nu hac mi ne olum lu
et ki ler sağ lan mış, to tal mor ta li te ise et ki len me -
miş tir. QRS sü re si 150 > ms olan lar da olum lu et -
ki da ha be lir gin dir.

Resyn chro ni za ti on-De fib ril la ti on for Am bu la tory
He art Fa ilu re Tra il (RAFT) ça lış ma sı na is ke mik ve -
ya non-is ke mik kalp ye ter siz li ği bu lu nan, NYHA
fonk si yo nel ka pa si te si II ve ya II olan, LBBB pa ter-
 nin de QRS ≥120 ms, EF≤% 30 olan si nüs rit min -
de ki 1798 has ta alın mış, bir gru ba sa de ce ICD,
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CRT ile Kontrol Grubunun Karşılaştırılması

Çalışmanın Takip Tedavi Mortalite+ Mortalite+ Mortalite KKY’ye KKY’ye Bağlı 
Adı Hastane KKY’ye Bağlı Bağlı Hastane Yatışı

Yatışı Hastane Yatışı Mortalite

COMPANION 12 ay CRT+ICD % 19.3* % 39.5* % 43.4* - -
(n: 197) CRT % 18.6* % 35.8* % 23.9 -

MIRACLE 6 ay CRT % 39.0* % 27.0 - % 50*
(N: 453)

Meta-analiz 3-6 ay CRT % 23 % 53* % 29* 
(N: 1634)

CRT: Kardiyak resenkronizasyon tedavisi, ICD: İmplante edilebilen defibrilatör, KKY: konjestif kalp yetersizliği. *:p<0.05

Tablo 46-8. Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Mortalite ve Morbiditeye Etkisi



di ğer gru ba CRT-ICD ta kıl mış ve or ta la ma 30 ay
sü re ile ta kip edil miş tir. CRT-IC D’ nin, tek ba şı na
IC D’ ye gö re “ö lüm ve ya kalp ye ter siz li ği ne de ni ile
has ta ne ya tı şı ”nı, ay rı ca to tal mor ta li te yi azalt tı ğı
gö rül müş tür. Olum lu et ki QRS sü re si 150>ms
olan lar da be lir gin iken, QRS sü re si <150 ms bu-
 lu nan lar da ya rar sağ la na ma mış tır.

Has ta ve Ci haz Se çi mi

Kar di yak re sen kro ni zas yon te da vi si ama cı ile bi-
 ven tri kü ler pa ce ma ker ta kıl ma sı na ka rar ver me -
den ön ce, söz ko nu su ça lış ma lar da kul la nı lan
doz lar da ve sü re ile kalp ye ter siz li ğin de kul la nı -
lan tüm ilaç la rın (ACE in hi bi tö rü, di üre tik, spi ri -
no lac to ne, be ta-blo ker) kı la vuz lar da be lir ti len
şe kil de op ti mal doz ve sü re de (3 ay) de nen me si
ve has ta nın NYHA fonk si yo nel ka pa si te si nin II,
II I ya da IV’ de kal ma sı ge rek li dir. 

Ha len ta nım la nan in di kas yon lar da be lir ti len
tüm özel lik le re uyul sa da hi has ta la rın 1/3’ün de
CRT bek le nen ya ra rı sağ la ma mak ta dır. Bu fark lı
ce va bın ne den le ri le ad ye ri nin iyi se çil me me si ve -
ya uy gun alan da CS da lı nın mev cut ol ma ma sı ya
da le ad’ in uya rı ala nı nın fib röz do ku ile kap lan -
ma sı ola bi lir. Te da vi den ya rar la na cak has ta la rın
ön ce den tü müy le be lir le n me si ha len önem li bir
prob lem ol ma ya de vam et mek te dir. 2008 yı lın da
ya yın la nan bir ça lış ma bu so ru nu çöz me ye ama cıy -
la ya pıl mış tır. Bu ça lış ma ya has ta lar CRT’ nin kla-
 sik kri ter le ri ne uyu la rak alın mış ve dis sen kro ni nin
12 eko kar di yog ra fik (kon ven si yo nel ve Dopp ler)
pa ra met re si nin has ta se çi mi ne olum lu bir kat kı sı
olup ol ma dı ğı araş tı rıl mış tır. Ça lış ma nın so nun da
tek ba şı na hiç bir pa ra met re nin has ta se çi mi ne
olum lu bir kat kı sağ la ya ma dı ğı be lir len miş tir. 

6501 has ta yı kap sa yan 5 ça lış ma nın me ta-ana -
li zi en bü yük ya ra rı gö ren has ta la rın QRS sü re -
si>150 ms olan lar ol du ğu nu or ta ya koy muş; bu
has ta lar da ölüm ve ya kalp ye ter siz li ği ne de niy le
has ta ne ya tış la rı be lir gin azal mış (HR: 0.58, % 95
CI: 0.50-0.68; p<0.00001); ak si ne QRS sü re si<150
msan olan lar da sö zü edi len avan taj lar iz len me -
miş tir. Alt grup ana li zi de QRS sü re si nin<150
msan ol ma sı nın CRT ce vap sız lık için bir risk fak-
 tö rü ol du ğu nu da or ta ya koy muş tur.

QRS sü re si>120 ms olan has ta lar da LBBB pa-
 ter ni yok sa (non-LBBB pa ter ni) CRT’ nin ya rar lı
et ki si za yıf la mak ta dır. 5356 has ta yı kap sa yan 4
kli nik ça lış ma nın me ta-ana li zi, LBBB pa ter ni olan
has ta lar da CRT’ nin be lir gin ya rar lı ol du ğu nu
gös ter miş (RR: 0.64, % 95 CI: 0.52-0.77; p<0.00001),
non-LBBB pa ter nin de ise olum lu et ki gö rül -
memiş tir. Sağ dal blo ku (RBBB) ve ya non-spe si -
fik in tra ven tri kü ler ile ti ge cik me si olan has ta lar da
CRT ya rar sağ la ma mak ta dır. Non-LBBB pa ter ni
olan has ta lar da QRS sü re si be lir gin ge niş (QRS
sü re si >150 ms) ise CRT işe ya ra ya bi lir.

QRS sü re si ge niş ol ma yan has ta lar da eko kar -
di yog ra fi ola rak dis sen kro ni mev cut ol sa da hi
CRT ya rar sağ la ma mak ta dır.

Kli nik ça lış ma la rın ço ğu si nüs ri tim li has ta -
lar da ya pıl mış tır, an cak QRS sü re si >120 msan
olan per ma nan at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da da
CRT ya rar lı dır. Bu ya rar AV no de ab las yo nu ya-
 pı lan has ta lar da da ha be lir gin dir.

Du al Cham ber and VVI Imp lan tab le De fib ril la tor
(DA VID) Tri al ça lış ma sın da uzun sü re % 40’dan
faz la sağ ven tri kül “pa cin g” ge rek li li ği nin doğ-
 ma sı nın sol ven tri kül sis to lik fonk si yon la rı nı bo-
 za bi le ce ği gö rül müş tür. Mul ti cen ter Au to ma tic
De fib ril la tor Imp lan ta ti on Trial II (MA DIT-II) ça lış -
ma sın da da, % 50’den faz la sağ ven tri kül pa-
 cing’inin olum suz et ki le ri te yid edil miş tir.

CRT ça lış ma la rı nın ço ğu, NYHA fonk si yo nel
ka pa si te si III olan has ta lar da ya pıl mış tır, fonk si -
yo nel ka pa si te si IV olan la rın ora nı sa de ce %
10’dır. Bu has ta la rın da önem li bir kıs mı gö re ce -
li ola rak ak tif (am bu la tu ar) has ta lar dır. İle ri de-
 re ce de semp to ma tik, İV inot ro pik te da vi ye
ba ğım lı, ref rak ter sı vı re tan si yo nu olan ve ya ile -
ri kro nik böb rek ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da
-ba zen işe ya ra sa da- CRT kur ta rı cı (“res cu e”) bir
te da vi se çe ne ği ola rak dü şü nül me me li dir. Bu
has ta lar da iş lem ris ki ve has ta ne son ra sı er ken
ölüm ih ti ma li de yük sek tir. NYHA fonk si yo nel
ka pa si te si “am bu la tu ar IV” olan has ta lar CRT
son ra sı da ha iyi (III ve ya II) fonk si yo nel ka pa si -
te ye ula şa bi lir ler.

Tüm bu ye ni ça lış ma lar ve ya pı lan me ta-ana -
liz ler CRT in di kas yon la rı nı kıs men de ğiş tir miş tir.
ACC/AHA/HRS 2012 kı la vu zu na gö re cid di sis to -
lik kalp ye ter siz li ğin de kar di yak re sen kro ni zas yon
te da vi si in di kas yon la rı Tab lo 46-9’da gö rül mek te -
dir. Sı nıf I in di kas yon ile kul la nıl dı ğın da CRT hem
mor ta li te, hem de mor bi di te üze rin de olum lu et-
 ki le ri var dır. Av ru pa Kar di yo lo ji Der ne ği (ESC)
2010 kı la vu zu na gö re de Sı nıf I in di kas yon benzer
şe kil de ta nım lan mış tır. Ay rı ca ESC kı la vu zu na op-
 ti mal me di kal te da vi al tın da, fonk si yo nel ka pa si -
te si Sı nıf II, EF % ≤ 35, QRS ≥ 150 msan ve si nüs
rit min de olan has ta lar da CRT uy gu la ma sı (ter ci -
han de fib ri la tör = CRT-D ile bir lik te) mor bi di te yi
azalt mak ta ve has ta lık iler le me si ni azalt mak ta dır
ve sı nıf I in di kas yon ile (Ka nıt dü ze yi A) CRT tav-
 si ye edil mek te dir. 

Bir lik te kla sik İCD in di kas yo nu (Ba kı nız ICD
in di kas yon la rı, Bö lüm 57) var sa CRT ya nı sı ra ICD
özel li ği de olan kom bi ne ci haz lar ta kıl ma lı dır. 

ACC/AHA/HRS 2012 kı la vu zun da ki en
önem li ye ni lik ler den bi ri, NYHA sı nıf la ma sı na
gö re fonk si yo nel ka pa si te si II olan si nüs ri tim li
has ta lar da, sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nu
azal ma sı (EF ≤ % 35) ve sol dal blo ku pa ter ni ile bir-
 lik te be lir gin QRS sü re si uza ma sı (QRS>150
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msan) var sa Sı nıf I in di kas yon ile CRT öne ril me -
si dir. Ay rı ca NYHA sı nıf la ma sı na gö re fonk si yo -
nel ka pa si te si I olan si nüs ri tim li has ta lar da,
is ke mik kay nak lı kalp ye ter siz li ği, sol ven tri kül
EF’ nun da azal ma (EF ≤ % 30) ve sol dal blo ku pa ter-
 nin de be lir gin QRS sü re si uza ma sı (QRS > 150
msan) var sa Sı nıf IIb in di kas yon ile CRT’ yi sağ la -
ya cak kalp pi li dü şü nü le bi le ce ği be lir til mek te dir.
Bu tav si ye ler NYHA fonk si yo nel ka pa si te si I-II
olan has ta lar da ya pıl mış 4 ça lış ma nın (MA DIT-
CRT, RAFT, RE VER SE ve MI RAC LE-ICD II) so-
 nuç la rı na da yan mak ta dır. 

NYHA fonk si yo nel ka pa si te si Sı nıf I-II has ta -
la rın ya rar gör dü ğü CRT-D (de fib ri la tör özel li ği
de olan CRT ci haz la rı) ça lış ma la rın da gös te ril -
miş tir. Or ta dö nem de semp to ma tik fay da or ta ya
çık ma ya bi lir, an cak geç dö nem de “re mo de lin g”
üze ri ne olum lu et ki le ri göz le nir. NYHA fonk si -
yo nel ka pa si te si Sı nıf I-II olan has ta lar da, ICD
özel li ği ol ma dan sa de ce CRT’ nin et kin li ği ni des-
 tek le yen ça lış ma lar yok tur. 

Kar di yak re sen kro ni zas yon te da vi si (CRT) İn-
 di kas yon la rı bir al go rit ma ha lin de Şe kil 46-8‘de
gö rül mek te dir.
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İndikasyon Kanıt
Sınıfı Tanımlama Düzeyi

Sınıf I • Kılavuzlara uygun medikal tedaviye rağmen, NYHA sınıflamasına göre A
fonksiyonel kapasitesi II*, III veya (ambulatuar) IV’de kalan sinüs ritimli hastalarda, B*
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu azalması (EF ≤ % 35) ve sol dal bloku paterni ile
birlikte belirgin QRS süresi uzaması (QRS >150 msan) varsa CRT’yi sağlayacak
kalp pili takılmalıdır. 

Sınıf IIa • Kılavuzlara uygun medikal tedaviye rağmen, NYHA sınıflamasına göre B
fonksiyonel kapasitesi II, III veya (ambulatuar) IV’de kalan sinüs ritimli hastalarda,
sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu azalması (EF≤% 35) ve sol dal bloku paterni ile
birlikte QRS süresi uzaması (QRS=120-149 msan) varsa CRT’yi sağlayacak kalp
pili takılması yararlı olabilir.

• Kılavuzlara uygun medikal tedaviye rağmen, NYHA sınıflamasına göre fonksiyonel A
kapasitesi III veya (ambulatuar) IV’de kalan sinüs ritimli hastalarda, sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonu azalması (EF ≤ % 35) ve sol dal bloku paterninde olmayan
belirgin QRS süresi uzaması (QRS>150 msan) varsa CRT’yi sağlayacak kalp pili
takılması yararlı olabilir.

• Kılavuzlara uygun medikal tedaviye rağmen, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu B
azalmış (EF ≤ % 35) olan atriyal fibrilasyonlu hastalarda, aşağıdaki durumlarda
CRT’yi sağlayacak kalp pili takılması yararlı olabilir: a. Hasta ventriküler “pacing”
gerektiriyor veya diğer açılardan CRT kriterleri karşılanıyorsa, ve b. AV ablasyonu
veya farmakolojik metodlarla % 100’e yakın CRT ile “pacing” sağlanabilecekse 

• Kılavuzlara uygun medikal tedaviye rağmen, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu C
azalmış (EF ≤ % 35) olan hastalarda, yeni takılacak veya değiştirilmesi gereken
cihaz ile önemli oranda (%>40) ventrikül “pacing” gerekeceği öngörülüyorsa CRT’yi
sağlayacak kalp pili takılması yararlı olabilir.

Sınıf IIb • Kılavuzlara uygun medikal tedavi ile NYHA sınıflamasına göre fonksiyonel C
kapasitesi I olan sinüs ritimli hastalarda, iskemik kaynaklı kalp yetersizliği, sol
ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda azalması (EF≤% 30) ve sol dal bloku paterninde
belirgin QRS süresi uzaması (QRS > 150 msan) varsa CRT’yi sağlayacak kalp
pili düşünülebilir.

• Kılavuzlara uygun medikal tedaviye rağmen, NYHA sınıflamasına göre fonksiyonel B
kapasitesii III veya (ambulatuar) IV’de kalan sinüs ritimli hastalarda, sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonu azalması (EF≤% 35) ve sol dal bloku paterninde olmayan
QRS süresi uzaması (QRS = 120-149 msan) varsa CRT’yi sağlayacak kalp
pili düşünülebilir.

• Kılavuzlara uygun medikal tedavi ile NYHA sınıflamasına göre fonksiyonel B
kapasitesi II olan sinüs ritimli hastalarda, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu
azalması (EF ≤ % 35) ve sol dal bloku paterninde olmayan belirgin QRS
süresi uzaması (QRS>150 msan) varsa CRT’yi sağlayacak kalp pili takılması
düşünülebilir.

Sınıf III • NYHA sınıflamasına göre fonksiyonel kapasitesi I veya II olan, sol dal blok B
paterninde olmayan ve 150 msan’in altında QRS genişliği bulunan hastalarda
CRT tavsiye edilmez.

• Komorbiditiler nedeniyle, iyi bir fonksiyonel kapasite ile yaşam beklentisi 1 yılın C
altında olan hastalarda CRT takılması indike değildir.

Kısaltmalar: New York Kalp Cemiyeti (NYHA),  ICD: İmplante edilebilen kardiyoverter-defibrilatör, EF: Ejeksiyon fraksiyonu,
CRT: Kardiyak resenkronizasyon

Tablo 46-9.  Ciddi Sistolik Kalp Yetersizliğinde Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi İndikasyonları  
(ACC/AHA/HRS Kılavuzu 2012)



CRT/ICD/Pa ce ma ker/Olay Kay de di ci
Ci haz lı Has ta la rın Ta ki bi

CRT, ICD, pa ce ma ker ve ya İmp lan te edi le bi len
olay kay de di ci (“lo op re cor de r”) ci haz ta kı lı has ta -
lar, yüz yü ze ofis vi zit le ri, trans te le fo nik ola rak ve -
ya çağ daş uzak tan iki yön lü te le met ri im ka nı ve ren
uzak tan ta kip ci haz la rı (“con tem po rary re mo te mo-
 ni to rin g”) ile kon trol edi le bi lir. Yüz yü ze kon trol de
kla sik prog ram la ma ci ha zı kul la nı lır. Trans te le fo -
nik göz le me de, te le fon ara cı lığıyla sa de ce kalp rit -
mi ve EKG mer kez la bo ra tu va ra ve ya he ki me
ulaş mak ta idi. Mo dern uzak tan kon trol ci haz la -
rın da ise in ter net ka na lı ve bi di rek si yo nel te le met -
ri ile kon ven si yo nel prog ram la ma ci ha zı ile el de
edi len tüm bil gi le re uzak tan ula şıl mak ta ve söz ko-
 nu su ci haz lar prog ram la na bil mek te dir. Ofis vi zit -
le ri ka dar emin so nuç lar ver mek te dir.

Ci haz ta kı lı has ta lar da öne ri len vi zit sık lık la -
rı ve me tod la rı Tab lo 46-10’da gö rül mek te dir.

ICD İmplantasyonu

Ani kar di yak ölüm ris ki ni be lir le me de sol ven tri -
kül EF ta yi ni tek ba şı na önem li bir kri ter dir. EF
ne ka dar dü şük ise ani ölüm ris ki de o ka dar art-
 mak ta dır (Şe kil 46-9).
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Şekil 46-8. Kalp ye ter siz li ğin de CRT te da vi si in di kas yon la rı al go rit ma sı. AMİ: Akut miyokard infarktüsü, PM: Pacemaker
ICD: İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör, LVEF: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, FK: Fonksiyonel kapasite, As-
sociation, LBBB: Sol dal bloku, KMP: Kardiyomiyopati, V.: Ventriküler, CRT: Kardiyak resenkrenizasyon tedavisi

Kardiyomiyopatili hastalarda ≥ 3 ay, AMİ sonrası ≥ 40 gün kılavuzlara uygun medikal tedavi
sonrasında veya özel indikasyonlarla PM ve ICD gereken kişilerde

LVEF ≤ % 35

Genel sağlık durumu

NYHA FK belirle

Medikal tedavi
Komorbitide nedeniyle

iyi bir FK ile yaşam
beklentisi ≤ 1 yıl

NYHA sınıf I
semptomlar

Sınıf IIb

• LVEF ≤ % 30
• QRS ≥ 150 ms
• LBBB paterni
• İskemik KMP

Sınıf I
LBBB patern, sinüs ritmi, QRS ≥ 150 ms

Sınıf IIa
LBBB paterni, QRS = 120 = 149 ms

veya
Non-LBBB patern, QRS ≥ 150 ms

veya
Sık (> % 40) ventriküler pacing gerekliliği beklentisi

veya
Atriyal fibrilasyon: V. Pacing gereken veya yukarı-
daki QRS kriterlerini karşılayan ve hız kontrolü ile

CRT ile % 100’e yakın pacing mümkün olan hastalar

Sınıf IIb
Non-LBBB paterni, QRS = 120 = 149 ms

Transplantasyon veya ven-
triküler destek cihazı takıl-

ması planlananlar hariç
cihaz indike değildir

Halihazırda cihaz varsa
devreden çıkarılması düşü-

nülmelidir

NYHA sınıf II, III veya ambulatuar IV semptomlar
NYHA sınıf IV (Stage D)

refrakter semptomlar veya
İV inotroplara bağımlılık

Non-kardiyak sağlık
kabul edilebilir

Şekil 46-9. Sol ven tri kül EF ne ka dar dü şük ise ani ölüm
ris ki de o ka dar art mak ta dır.



De ği şik ran do mi ze ça lış ma lar dan el de edi len
ve ri ler, mi yo kard in fark tü sü son ra sı sol ven tri kül
dis fonk si yo nu ge li şen has ta la rın ça lış ma sü re si
bo yun ca ta kip le rin de, % 20-30’u nun kay be dil di -
ği, bun la rın da yak la şık % 50’si nin ani ölüm ne de-
 niy le öl dü ğü nü gös ter mek te dir (Şe kil 46-10).

Fra ming ham ça lış ma sı ve ri le ri ne gö re kon jes -
tif kalp ye ter siz li ği ta nı sı ko nu lan has ta lar da ani
kalp dur ma sı ih ti ma li ge nel po pü las yo na gö re 6-
9 kez yük sek tir (Şe kil 46-11).

Sol ven tri kül ye ter siz li ğin de ven tri kü ler ta şi -
arit mi ol ma sa bi le kar di yak ani ölüm risk son de-
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Tip ve Sıklık Metod

Pacemaker/ICD/CRT
Post-implant: 72. saat Yüz yüze
Post-implant: 2-12 hafta Yüz yüze
PM/CRT: Her 3-12 ayda bir Yüz yüze veya uzaktan
ICD/CRT-D: Her 3-6 ayda bir Yüz yüze veya uzaktan
Jeneratör bitene kadar her yıl Yüz yüze
Jeneratör bitimi uyarısı alınınca her 1-3 ay Yüz yüze veya uzaktan

İmplante Edilebilen Olay Kaydedici (“Loop recorder”)
Her 1-6 ayda bir (hastanın semptomlarına göre) Yüz yüze veya uzaktan

İmplante Edilebilen Hemodinamik Monitör
Her 1-6 ayda bir Yüz yüze veya uzaktan
Klinik gereklilik olursa daha sık Yüz yüze veya uzaktan

Tablo 46-10. Cihaz Takılı Hastalarda Önerilen Vizit Sıklıkları ve Metodları 

Şekil 46-10. Mi yo kard in fark tü sü son ra sın da sol ven tri kül dis fonk si yo nu olan has ta lar da ani kar di yak ölüm yüz de le ri

Şekil 46-11. Fra ming ham ça lış ma sı ve ri le ri ne gö re kon jes tif kalp ye ter siz li ği ta nı sı ko nu lan has ta lar da ani kalp dur ma sı ih-
 ti ma li ge nel po pü las yo na gö re 6-9 kez yük sek tir.



 re ce yük sek tir. Ni te kim kalp ye ter siz li ği ne de -
niy le NYHA ’a gö re fonk si yo nel ka pa si te si III olan
ol gu la rın ya rı dan ço ğu arit mik ölüm le kay be dil -
mek te dir. Di ğer yan dan fonk si yo nel ka pa si te si II -
I-IV olan la rın ço ğu pom pa ye ter siz li ği ile
kay be dil mek le bir lik te bu grup ta ki has ta lar da da
ani kar di yak ölüm ris ki yük sek tir (Şe kil 46-12).

Pri mer Ko run ma Ça lış ma la rı: Pri mer ko run ma
ça lış ma la rı, da ha ön ce sen ko pal ven tri kü ler ta şi -
kar di ya da kar di yak “ar res t” öy kü sü bu lun ma -
yan, an cak arit mik ölüm ris ki yük sek ol du ğu
var sa yı lan has ta lar da ya pıl mış olan ça lış ma lar dır.
Bu ça lış ma lar ICD ta kıl ma sı nın ya şam bek len ti si -
ni art tır dı ğı nı gös ter miş tir.

Ran do mi ze ve pros pek tif bir ça lış ma olan
Mul ti cen ter Au to ma tic De fib ril la tor Imp lan ta ti on Tri -
al II (MA DIT II) ça lış ma sı na, akut mi yo kard in-
 fark tü sün den son ra 40 gün geç me si ne rağ men sol
ven tri kül EF % 30’in al tın da ka lan, NYHA fonk si-
 yo nel ka pa si te si II-II I olan, an cak sü rek li ven tri -
kü ler ta şi kar di ya da kar di yak “ar res t” öy kü sü
bu lun ma yan has ta lar alın mış lar dır. Söz ko nu su
ça lış ma da top lam 740 has ta ya ICD ta kıl mış, 490’ı -
na ise kon ven si yo nel te da vi uy gu lan mış tır. 20 ay -
lık ta kip sü re si so nun da, IC D’ nin arit mik
mor ta li te yi % 61 ve to tal mor ta li te yi % 31 ora nın -
da azalt tı ğı be lir len miş tir. Da ha kü çük öl çek li iki
kü çük ran do mi ze ça lış ma da ise ben zer özell lik le -
ri olan has ta lar da, akut mi yo kard in fark tü sü he -
men son ra sın da ICD ta kıl ma sı nın ani ölü mü
ön le me de bir avan taj sağ la ma dı ğı nı or ta ya koy-
 muş tur, bu ne den le EF ta yi ni için akut mi yo kard
in fark tü sün den son ra en az 40 gün geç me si ni
bek le mek ge rek li dir.

The Sud den Car di ac De ath in He art Fa ilu re (SCD-
HeF) ça lış ma sı na (N: 2521), is ke mik ve ya non-iske -
mik kalp ye ter siz li ği bu lu nan, NYHA fonk si yo nel
ka pa si te si II-II I, da ha ön ce semp toma tik ven tri kü ler
arit mi sap tan ma yan ve sol ven tri kül EF ≤ % 35 olan
has ta lar alın mış; ran do mi zas yon son ra sın da, bi rin -

ci gru ba pla se bo, ikin ci gru ba ami oda ro ne ve ril miş,
üçün cü gru ba ise ICD ta kıl mış tır. Tüm grup lar da
kon ven si yo nel te da vi ye (ACE in hi bi tö rü, be ta-blo -
ker) de vam edil miş tir. ICD ise her iki yak la şı ma nis-
 pet le to tal mor ta li ye ti % 23 ora nın da azalt tı ğı,
ami oda ro ne ’nun pla se bo ya nis pet le to tal mor ta li te -
yi azalt ma da et ki li ol ma dı ğı gö rül müş tür.

Non-is ke mik kalp ye ter siz li ğin de IC D’ nin ko-
 ru yu cu et ki si nin da ha az ol du ğu be lir len miş tir. Ni-
 te kim De fib ril la tors in Non-isc he mic Car di om yo pathy
Tre at ment Eva lu ati on (DE FI NI TE) ça lış ma sın da,
non-is ke mik di la te kar di yo mi yo pa ti li, sol ven tri -
kül EF ≤ % 36 olan has ta lar da is ta tis tik ola rak an-
 lam lı ol ma yan mor ta li te azal ma sı tes pit edil miş tir.
Bu ne den le kı la vuz la ra uy gun ola rak en az 3 ay sü -
re me di kal te da vi sür dü rül dük ten son ra ha la EF
dü şük ka lı yor sa ICD ta kıl ma lı dır.

Se kon der Ko run ma Ça lış ma la rı: Se kon der ko run -
ma ça lış ma la rı, IC D’ nin da ha ön ce he mo di na mik
ola rak to le re edi le me yen ven tri kü ler ta şi kar di ve -
ya kar di yak “ar res t” son ra sı ya şa yan has ta lar da, sol
ven ri kül EF’ dan ba ğım sız ola rak,  IC D’ nin ya şam
bek len ti si ni art tır dı ğı nı gös ter miş tir.

Bu ve ri ler ve ran do mi ze ça lış ma lar, ven tri kü -
ler ta şi arit mi ol ma sa bi le kalp ye ter siz li ği nin tek
ba şı na ani ölim açı sın dan ba ğım sız ve güç lü risk
fak tö rü ol du ğu nu ve bu has ta la ra ICD ta kıl ma sı -
nın ya şam bek len ti si ni uza ta bil di ği ni gös ter miş -
tir. Bu ne den le son AHA/ACC/ESC kı la vu zu na
gö re aşa ğı da ki du rum lar da ICD ta kıl ma sı tav si -
ye edil miş tir.

Akut mi yo kard in fark tü sün den en az 40 gün
son ra, sol ven tri kül EF ≤% 35 ve NYHA fonk si -
yo nel ka pa si te si Sı nıf II-II I olan has ta lar (Sı nıf I
İn di kas yon, Ka nıt Dü ze yi A)

Sol ven tri kül EF ≤% 35 ve NYHA fonk si yo nel
ka pa si te si Sı nıf II-II I olan non-is ke mik di la te kar-
 di yo mi yo pa ti li has ta lar (Sı nıf I İn di kas yon, Ka nıt
Dü ze yi B)

• Akut mi yo kard in fark tü sün den en az 40 gün
son ra, sol ven tri kül EF ≤% 30 ve NYHA fonk-
 si yo nel ka pa si te si Sı nıf I olan has ta lar  (Sı nıf I
İn di kas yon, Ka nıt Dü ze yi A)

• Sol ven tri kül EF ≤% 35 ve NYHA fonk si yo nel
ka pa si te si Sı nıf I olan non-is ke mik kalp has ta -
la rı (Sı nıf IIb İn di kas yon, Ka nıt Dü ze yi C)

• NYHA fonk si yo nel ka pa si te si IV, ilaç la ra di-
 renç li ve cid di semp to ma tik olan has ta lar,
CRT, sol ven tri kül des tek ci ha zı ve ya kalp
nak li ne aday de ğil ler se ICD ta kıl ma ma lı dır.
ICD ta kı lı has ta lar da kalp ye ter siz li ği son dö-
 ne me gir miş se ci ha zı inak ti ve edil me si dü şü -
nül me li ve ai le ile tar tı şıl ma lı dır.

• ICD te da vi si ay rın tı lı ola rak Bö lüm 57’de an la-
 tıl mış tır.
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Şekil 46-12. Kalp ye ter siz li ği nin cid di ye ti ne gö re ölüm ne-
 den le ri.



KKoo  rroo  nneerr  RRee  vvaass  kküü  llaa  rrii  zzaass  yyoonn

Cer ra hi ve ya per kü tan (an ji yop las ti-stent) ko ro -
ner re vas kü la ri zas yon ge rek sis to lik, ge rek se di-
 yas to lik kalp ye ter siz li ğin de an gi na pek to ri sin
kon tro lü ama cıy la ya pıl ma lı dır. Üç-da mar has ta -
lı ğı ya da sol ana ko ro ner ar ter lez yo nu olan lar da
ise prog no zun dü zel me si ama cıy la cer ra hi by-
pass ter cih edil me li dir.

Ko ro ner an ji yop las ti ve ko ro ner by-pass greft
ile re vas kü la ri zas yon ya pıl ma sı ile is ke mi nin
azal ma sı sol ven tri kül fonk si yon la rı nın dü zel me -
si ne ve EF’ nun art ma sı na kat kı sağ la ya bi lir. Bu
ne den le uy gun olan her va ka da komp let re vas -
kü la ri zas yon ya pıl ma sı na gay ret edil me li dir.

The Sur gi cal Tre at ment for Isc he mic He art Fa ilu re
(STICH) ça lış ma sın da, cid di ko ro ner kalp has ta lı ğı
ve sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu (EF ≤ % 35),
NYHA fonk si yo nel ka pa si te si I-II-III olan has ta lar,
tek ba şı na me di kal te da vi ile ila ve ola rak ko ro ner
by-pass ya pı lan grup la ra ran do mi ze edil miş ler dir.
Has ta la rın % 32’sin de iki da mar, % 60’ın da üç-da -
mar has ta lı ğı ve % 60’ın da cid di prok si mal sol ön
inen da mar lez yo nu var dı. Ça lış ma nın so nuç la rı na
ba kıl dı ğın da, ko ro ner by-pas s’ ın tüm ne den le re
bağ lı ölüm le ri et ki le me di ği, an cak “kar di yo vas kü ler
ölü m” (% 19) ve “her han gi bir ne den le ölüm+kar di yo -
vas kü ler has ta ne ya tış la rı ”nı azalt tı ğı (% 26) gö rül -
mek te dir. Bu ne den le kli nik özel lik le ri söz ko nu su
ça lış ma da ki has ta la ra ben zer olan ki şi ler de ko ro -
ner by-pass ter cih edil me li dir.

An gi na pek to ris ve ya is ke mi ya da can lı mi-
 yo kard do ku su ol ma yan has ta lar da ko ro ner by-
pas s’ ın ya rar-risk den ge si göz önü ne alı na rak
cer ra hi te da vi uy gu lan ma ma lı dır. Sol ven tri kül
mi yo kar dı nın % 10’un dan faz la sı dis fonk si yo nel,

an cak can lı olan has ta lar re vas kü la ri zas yo nun -
dan ya rar sağ la ya bi lir. Can lı do ku tes pi tin de kul-
 la nı la cak me tod lar (SPECT, PET, MR, stres
eko kar di yog ra fi) Bö lüm 45’de an la tıl mış tır.

Kro nik kalp ye ter siz li ği ve sol ven tri kül sis to -
lik dis fonk si yo nu bu lu nan has ta lar da mi yo kard
re vas kü la ri zas yo nu in di kas yon la rı Tab lo 56-11’de
gös te ril miş tir.

VVeenn  ttrrii  kküü  lleerr  RRee  kkoonnss  ttrrüükk  ssii  yyoonn

Sol ven tri kü le vo lüm ve şek li nin da ha fiz yo lo jik
bir şek le ge ti ril me si için skar do ku su nun çı ka rıl -
ma sı ve re kon trük si yon ya pıl ma sı nın ya ra rı gös-
 te ri le me miş tir, bu ne den le ru tin ola rak tav si ye
edil me mek te dir. Eks ter nal tut ma (“con ta in men t”)
ci haz la rı da tav si ye edil me mek te dir.

Kalp ge niş le me si ve ye ter siz li ğin de ven tri kü -
lün nor mal elip tik şek li bo zu lur, da ire sel ve ha -
cim ola rak da kü re sel bir şe kil olur. Bu de ği şim,
me ka nik pren sip le re gö re kal bin ka sıl ma per for -
man sı nı azal tır, kalp de bi si nin düş me si ne yol
açar. Ay nı za man da, mit ral ka pak hal ka sı da bu
de ği şik li ğe bağ lı ola rak ge niş ler, aşa ğı doğ ru dü -
şer ve cid di mit ral ye ter siz li ği or ta ya çı kar. Bu de-
 ği şik li ği or ta dan kal dır mak ama cı ile ven tri kü le
tek rar elips şek li ni ka zan dı ra cak di kiş vs. gi bi iş-
 lem ler uy gu la na bi lir.

KKaa  ppaakk  CCeerr  rraa  hhii  ssii

Kalp ka pak cer ra hi si kalp ye ter siz li ği ni ağır laş tı -
ra bi le ce ği gi bi kalp yetersizliğinin ne deni de ola-
 bi lir. Bu çer çe ve de aort dar lı ğı, aort ye ter siz li ği ve
mit ral ye ter siz li ğin den bah se di le cek tir.
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İndikasyon Tanımlama Kanıt Düzeyi
Sınıfı

Sınıf I • Angina pektoris ve ciddi sol ana koroner arter lezyonu olan, cerrahi müdaheleye C
uygun ve iyi bir fonksiyonel kapasiteyle yaşam beklentisi 1 yılın üzerinde olan
hastalarda, ölüm riskini azaltmak amacıyla koroner by-pass tavsiye edilir. 

• Angina pektoris ve proksimal sol ön inen arteri de içeren iki ya da üç-damar B
hastalığı olan, cerrahi müdaheleye uygun ve iyi bir fonksiyonel kapasiteyle yaşam
beklentisi 1 yılın üzerinde olan hastalarda, kardiyovasküler hastalık nedeniyle
hastane yatışlarını ve kardiyovasküler ölüm riskini azaltmak amacıyla koroner
by-pass tavsiye edilir. 

Sınıf IIb • Yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan, ancak cerrahi tedaviye uygun olmayan C
hastalarda alternatif olarak perkütan koroner girişim düşünülebilir.

Sınıf III • Angina pektoris ve canlı miyokard dokusu olmayan hastalarda koroner by-pass C
veya perkütan koroner girişim yapılmamalıdır.

Tablo 56-11. Kronik Kalp Yetersizliği ve Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonu Bulunan Hastalarda Miyokard
Revaskülarizasyonu İndikasyonları (ESC)



Aort dar lı ğı: Sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu
olan has ta lar da, “dü şük akım ve dü şük gra di ent li ”
aort dar lık la rı nın (ka pak ala nı 1 < cm2, EF < % 40,
or ta la ma gra di ent < 40 mmHg) te da vi pla nı prob-
 lem arz eder. Bun la rın bir kıs mın da “cid di aort
dar lı ğı ” mev cut iken, bir kıs mın da da “p sö do-aort
dar lı ğı ” söz ko nu su dur. İkin ci grup ta ki ler de, aort
ka pa ğın dan ge çen akı mın az lı ğı sa bit aort dar lı -
ğı na de ğil, atım hac mi nin dü şük ol ma sı na bağ lı -
dır. Bu tür has ta lar da dü şük doz-do bu ta mi ne
stres eko kar di yog ra fi ayırt edi ci ta nı da yar dım cı
ola bi lir ve kon tak til re zerv hak kın da bil gi ve rir.
Cid di aort dar lı ğı ve dü şük EF’ si olan has ta lar da
kon trak til re zerv var sa ame li yat mor ta li te si da ha
dü şük ve uzun sü re li prog no zda da ha iyi dir.

Or ta la ma gra di ent > 40 mmHg ise teo rik ola-
 rak EF kaç olur sa ol sun, cid di ve semp to ma tik
aort dar lık la rın da aort ka pak rep las ma nı in di -
kas yo nu var dır. EF azal ma sı ska ra de ğil, ard yük
(“af ter lo ad”) ar tı şı na bağ lı ise sol ven tri kül fonk si -
yo nu dü ze le cek tir.

Me di kal te da vi op ti mal ol ma lı dır, an cak ACE
in hi bi tör le ri, AR B’ ler, re nin in hi bi tör le ri, hydra-
 la zi ne ve nit rat lar cid di aort dar lı ğın da hi po tan -
si yo na ne den ola bi lirler ve çok bü yük bir dik kat le
kul la nıl ma lı dır.

İn di kas yon ol ma sı na kar şın, de ği şik ne den ler le
cer ra hi te da vi müm kün ol ma yan has ta lar da trans-
 ka te ter aort ka pak rep las ma nı dü şü nül me li dir.

Aort Ye ter siz li ği: Semp to ma tik ya da asemp to ma -
tik cid di aort ye ter siz li ği ve EF < % 50 olan tüm
has ta lar da, di ğer açı lar dan cer ra hi mü da he le ye en -
gel bir du rum yok sa, aort ka pa ğı nın ona rı mı ve ya
aort ka pak rep las ma nı tav si ye edil me li dir. Ay rı ca
cid di aort ye ter siz li ği ve sol ven tri kül di yas tol so -
nu ça pı > 70 mm ve ya sis tol so nu ça pı > 50 mm
olan has ta lar da cer ra hi mü da he le dü şü nül me li dir.
Cer ra hi mü da he le ölüm ris ki ni dü şü rür ve ge nel -
lik le sol ven tri kül fonk si yon la rı da dü ze lir.

Sol ven tri kül ge niş le me si ne bağ lı ha fif-or ta
aort ye ter siz li ği ile, pri mer cid di aort ye ter siz li ği -
ne bağ lı sol ven tri kül di la tas yo nu ve sol ven tri kül
dis fonk si yo nu nu bir bi rin den ayırt et mek önem-
 li dir.

Mit ral Ye ter siz li ği: Mit ral ye ter siz li ği nin de ğer -
len di ril me si, özel lik le sol ven tri kül dis fonk si yo -
nu ile bir lik te ol du ğun da ol duk ça zor ola bi lir.
Pri mer ve se kon der mit ral ye ter siz li ği nin ayı rı mı
ha ya ti öne me sa hip tir.

Pri mer (or ga nik) mit ral ye ter siz li ği: Pri mer mit-
 ral ye ter siz li ğin de “f la il” mit ral yap rak çık ile sol
ven tri kül sis tol so nu ça pı nın ar tı şı (>40 mm) bir-
 lik te ol du ğun da ge rek me di kal, ge rek se cer ra hi
yak la şım da mor ta li te yük sek tir. EF<% 30 ise cer-
 ra hi ona rım, semp tom la rı azal ta bi lir; an cak sür vi
üze rine et ki le ri bi lin me mek te dir. Bu du rum da

me di kal te da vi ye ya nıt ve eş lik eden di ğer has ta -
lık lar göz önü ne alı na rak ka rar ve ril me li dir. 

Se kon der mit ral ye ter siz li ği: Se kon der mit ral ye-
 ter siz li ği sol ven tri kül ge niş le me si ve “re mo de -
ling” e bağ lı ola rak or ta ya çı kar. Et ki li bir me di kal
te da vi fonk si yo nel mit ral ye ter siz li ği ni azal ta bi -
lir. Bu ne den le ilk se çe nek op ti mal me di kal te da -
vi ol ma lı dır.

İs ke mik mit ral ye ter siz li ği cer ra hi ona rı ma da -
ha uy gun dur. Eg zer si ze bağ lı ola rak efek tif re gür -
ji tan ori fis te ar tış (>13 mm2) mey da na ge lir se
prog no zu da ha kö tü dür. Mit ral ye ter siz li ği ne, sol
ven tri kül dis fonk si yo nu, ko ro ner ar ter lez yo nu ve
can lı do ku eş lik eden semp to ma tik has ta lar da, di -
ğer açı lar dan cer ra hi mü da he le uy gun ise,  kom bi -
ne ka pak ve ko ro ner by-pass cer ra hi si ya pıl ma lı dır.

İn ter pa pil ler ade le me sa fe si uzun, cid di pos te-
 ri or mit ral yap rak çık kı sıt lan ma sı ve be lir gin sol
ven tri kül di la tas yo nu (di yas tol so nu hac mi >65
mm) var sa ka pak ona rı mı ye ri ne mit ral ka pak
rep las ma nı ter cih edil me li dir. At ri yal fib ri las yon
olan has ta lar da at ri yal ab las yon ve sol at ri yum
apen dik si nin ka pa tıl ma sı uy gun ola cak tır.

Cid di fonk si yo nel mit ral ye ter siz li ği ve cid di
sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu olan has ta lar -
da, bir lik te re vas kü la ri zas yon ya pıl ma ya cak sa ya
da kli nik tab lo dan non-is ke mik kar di yo mi yo pa ti
so rum lu ise, izo le mit ral ka pak cer ra hi si nin ro lü
tar tış ma lı dır, ço ğu kez me di kal ve ci haz te da vi si
ter cih edi lir. Se çil miş va ka lar da trans plan tas yo nu
er te le mek için ona rım bir se çe nek ola bi lir.

Ka pak ona rı mı in di kas yo nu ol ma sı na kar şın
ino pe re va ka lar da per kü tan mit ral ka pak ona rı -
mı ya pı la bi lir.

MMee  kkaa  nniikk  DDoo  llaa  şşıımm  DDeess  tteekk  CCii  hhaazz  llaa  rrıı

Son dö nem kalp ye ter siz li ğin de al tın stan dart
kalp nak li ya pıl ma sı dır. An cak kalp nak li ne ih ti -
yaç du yan has ta la rın art ma sı, bu na kar şın ve ri ci
sa yı sı nın ye ter siz ol ma sı me ka nik des tek ci haz la -
rı na (sol ven tri kül des tek ci ha zı ve ya bi ven tri kü -
ler des tek ci ha zı) ih ti ya cı art tır mış tır. 

Me ka nik do la şım des tek ci haz la rı akut ve kro-
 nik kalp ye ter siz li ğin de kul la nım ala nı bul muş -
tur. Kul la nım amaç la rı nı ta nım la yan te rim ler
Tab lo 46-12’de gö rül mek te dir. 

Me ka nik sol ven tri kül des tek ci haz la rı en sık
kalp nak li bek le yen has ta lar da kul la nıl mak ta dır.
An cak son te da vi bi çi mi ola rak da kul la nım ala nı
bul mak ta dır. Bu ci haz lar 2-3 yıl sür vi sağ la ya bil -
mek te dir ler. Ba zen sol ven tri kü lün “ter si ne re mo -
de lin g” i ve fonk si yo nel dü zel me ci ha zın
tranp lan tas yo na da ih ti yaç kal ma dan çı ka rıl ma sı
im ka nı nı ve re bi lir. Özel lik le akut mi yo kar di te
bağ lı akut ful mi nan kalp ye ter siz li ğin de bu müm-
 kün ol mak ta dır. 

646



Des tek ci haz la rın da te mel amaç, mo tor ve ya
elek tro nik dev re ara cı lı ğı ile sol ven tri kü le des tek
olup kalp de bi si ni ve do ku per füz yo nu nu art tır -
mak tır. Tab lo 46-13 ve Şe kil 46-13’de de ği şik ven-
 tri kül des tek ci haz la rı tip le ri ve şe ma tik
gö rün tü le ri gö rül mek te dir.

Ven tri kül des tek ci haz la rı nın ta kıl ma sı na uy -
gun has ta la rın özel lik le ri Tab lo 46-14’de gö rül -
mek te dir.

Sis to lik kalp ye ter siz li ği olan has ta lar da sol
ven tri kül des tek ci haz la rı nın imp lan tas yo na iliş-
 kin öne ri ler Tab lo 46-15’de gös te ril miş tir.

Ka na ma, trom bo em bo li (stro ke), İn fek si yon
ve ci haz ye ter siz li ği gi bi komp li kas yon lar ve ci-
 ha zın ma li ye ti kul la nı mı nı sı nır la mak ta dır.

KKaallpp  NNaakk  llii

Son dö nem kalp ye ter siz li ğin de son te da vi se çe -
ne ği kalp nak li dir. Kalp nak li ya şam sü re si ni uza-
 tır, eg zer siz ka pa si te si ve ya şam ka li te si ni ar tı rır.
Ve ri ci bul mak dı şın da uzun dö nem de en önem li

prob lem im mü no sup re sif te da vi nin et kin li ği nin
dü şük ol ma sı ve komp li kas yon la rın (or gan red -
di, in fek si yon, hi per tan si yon, böb rek ye ter si zli ği
ve ko ro ner ar ter vas kü lo pa ti) or ta ya çık ma sı dır.
Kalp nak li nin in di kas yon ve kon trin di kas yon la rı
Tab lo 46-16’da gö rül mek te dir. 

Kalp nak li ile il gi li ay rın tı lı bil gi ler Bö lüm
84’de ve ril miş tir.

KKöökk  HHüücc  rree  NNaakk  llii

Kalp ye ter siz li ği mi yo sit kay bı ve ya dis fonk si yo -
nu so nu cu ge li şir. Ölü ve dis fonk si yo na hüc re le -
rin ye ri ni hüc re-baz lı te da vi ile kar di yak
mi yo sit le rin al ma sı man tık lı ve ye ni bir te da vi
me to du dur.  Üç tip kök hüc re kul la nı la bi lir: em-
 bri yo nik kök hüc re le ri, u ya rı la bi len “p lu ri po ten t”
kök hüc re le ri ve adut kök hüc re le ri (Şe kil 46-14).  

Em bri yo nik kök hüc re le ri kar di yo mi yo sit le re
fark lı la şa bi lir. Söz ko nu su ata (“p ro ge ni to r”) hüc -
re ler 3 yol la kal be uy gu la na bi lir: İn tra ko ro ner in-
 füz yon, ka te ter-te mel li in tra mi yo kar di yal iğ ne
in jek si yo nu ve cer ra hi es na sın da di rekt in tra mi -
yo kar di yal in jek si yon.
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Ka ra ra köp rü İla ca-di renç li akut sir ku la tu ar kol laps ve ya kın ölüm ris ki olan has ta la rın ha yat ta 
(“B rid ge to de ci si on”: BTD) kal ma sı, bu su ret le tam bir kli nik de ğer len dir me ya pı la bil me si ve ila ve te da vi 

se çe nek le ri nin de ğer len di ril me si ama cıy la 

Aday lı ğa köp rü Uç-or gan fonk si yon la rı nı dü zel te rek trans plan tas yo na uy gun ol ma yan has ta la rı uy gun 
(“B rid ge to can di dac y”: BTC) ha le ge ti ril me si ama cıy la

Tranp lan tas yo na köp rü Ölüm ris ki yük sek olan has ta la rın ve ri ci bu lu na na ka dar trans plan tas yon ön ce si ha yat ta
(“B rid ge to re co ver y”: BTT) kal ma la rı nı sağ la mak ama cıy la

İyi leş me ye köp rü
(“B rid ge to re co ver y”: BTR) İn tren sek kalp fonk si yon la rı nın me ka nik do la şım des tek ci ha zı na ih ti yaç kal ma ya cak 

ka dar dü zel me si ni bek ler ken has ta la rın ha yat ta kal ma la rı nı sağ la mak ama cıy la

Son te da vi Son dö nem kalp ye ter siz li ği bu lu nan ve kalp nak li ne uy gun ol ma yan has ta lar da
(“B rid ge to de ci si on”: DT) trans plan tas yo na al ter na tif ola rak me ka nik do la şım des tek ci haz la rı nın uzun sü re li

kul la nı mı

Tab lo 46-12. Me ka nik Do la şım Des tek Ci haz la rı nın Kul la nım Amaç la rı nı Ta nım la yan Te rim ler (ESC)

Per kü tan • Tan dem He art  

Cer ra hi ola rak • Bi rin ci je ne ras yon
ta kı lan lar - Pül sa til  

- Eks ter nal/in ter nal pnö ma tik
- İn ter nal elek trik pül sa til   

• İkin ci je ne ras yon
- Dö nen (“ro tar y”) ve ya de vam lı 

akım (“con ti no us flo w”)
- Ak si yal akım (“a xi al flo w”)

• Üçün cü je ne ras yon
- Dö ner yatkı sız

(“bea ring less ro tar y”)
- Elek tro man ye tik
- Hid ro di na mik   

• To tal su ni kalp

Tab lo 46-13. Ven tri kül Des tek Ci haz la rı

Optimal medikal ve cihaz tedavisine rağmen 2 aydan 
uzun süre ile ciddi semptomları devam eden
hastalarda aşağıdaki durumlardan biri varsa
ventriküler destek cihazı takılmalıdır.
• Sol ventrikül EF < % 25 ve pik VO2 <12 mL/kg/dk
• Belirgin bir presipitan faktör olmadan son 12 ay içeri-

sinde ≥ 3 kez kalp yetersizliğine bağlı hastane yatışı
• İV inotropik tedaviye bağımlılık
• Yetersiz ventrikül doluş basıncı olmadan (pulmoner

venöz kapiller tıkalı basınç ≥ 20 mmHg ve sistolik kan
basıncı ≤ 80-90 mmHg veya kalp indeksi ≤ 2 L/dk/m2)
perfüzyon azalmasına bağlı progresif uç-organ dis-
fonksiyonu (böbrek ve/veya karaciğer disfonksiyonu)

• Sağ ventrikül işlevlerinde bozulma

Tablo 46-14. Ventrikül Destek Cihazları
İmplantasyonu İçin Potansiyel Uygun Hastalar



Kalp ye ter siz li ğin de ya pı lan ilk kli nik ça lış ma,
ko ro ner by-pass es na sın da is ke let ade le sin den el -
de edi len pro je na tör hüc re le rin cer ra hi re vas kü -
la ri zas yon es na sın da di rekt mi yo kard içi ne

in jek si yo nu su re tiy le ger çek leş ti ril miş tir.  Bu su -
ret le glo bal ve fonk si yo nel sol ven tri kül fonk si -
yo nu dü zel miş tir. An cak bu olum lu et ki yi
by-pas s’ ın et ki sin den ba ğım sız ol du ğu nu söy le -
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Şekil 46-13A. Me ka nik do la şım des tek ci haz la rı

Şekil 46-13B. Me ka nik do la şım des tek ci haz la rı
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Şekil 46-14. Kök hücre türleri. 58 no’lu kaynaktan uyarlanmıştır.

İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Bir sol ventrikül destek cihazı veya biventriküler destek cihazı, optimal ilaç ve B
cihaz tedavisine rağmen belirtileri devam eden, diğer yönlerden kalp
transplantasyonuna uygun, seçilmiş son-dönem kalp yetersizliği hastalarında
transplantasyonu beklerken, belirtileri düzeltmek, kötüleşen kalp yetersizliği
nedeniyle hastaneye yatış ve erken ölüm riskini azaltmak için önerilir.

Sınıf IIa • Sol ventrikül destek cihazı, optimal ilaç ve cihaz tedavisine rağmen son dönem B
kalp yetersizliği olan, kalp transplantasyonuna uygun olmayan, ancak iyi işlevsel
durumda 1 yıldan uzun sağkalım beklenen dikkatlice seçilmiş hastalarda, belirtileri
düzeltmek, kalp yetersizliği nedeniyle hastaneye yatış ve erken ölümü riskini
azaltmak için düşünülmelidir.

Tablo 46-15. Sistolik Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Sol Ventrikül Destek Cihazlarının İmplantasyona
İlişkin Öneriler

Aday has ta lar • Prog no zu kö tü ve al ter na ti ve te da vi se çe ne ği kal ma yan cid di semp to ma tik son dö nem-kalp 
ye ter siz li ği

• Mo ti ve, iyi bil gi len di ril miş ve duy gu sal yön den sta bil olan has ta lar
• Post-ope ra tif yo ğun te da vi ye uyum lu ola bi le cek has ta lar  

Kon trin di kas yon la rı • Ak tif in fek si yon
• Cid di se reb ro vas kü ler ve ya pe ri fe rik da mar has ta lı ğı
• Al kol ve ya uyuş tu ru cu ba ğım lı lı ğı
• Son 5 yıl da kan ser te da vi si al ma
• İyi leş me yen pep tik ül ser
• Ye ni trom bo em bo li
• An lam lı böb rek ye ter siz li ği (kre ati nin kli ren si < 50 mL/dk)
• Cid di ka ra ci ğer has ta lı ğı
• Mul ti or gan tu tu lu mu ile bir lik te sis te mik has ta lık
• Kö tü prog no zu yol açan di ğer eş lik eden has ta lık lar
• Yük sek ve sa bit pul mo ner vas kü ler di renç (>4-5 Wo od Uni te si ve or ta la ma trans pul mo ner 

gra di ent >15 mmHg)  

Tab lo 46-16. Kalp Nak li nin İn di kas yon ve Kon trin di kas yon la rı (ESC) 

Kan

Endoteliyal
prekürsör
hücreleri

Kalp
Sca-1

hücreleri
C-Kit

hücreleri
Isi-1

hücreleri

Mezenkimal,
hematopoitik
kök hücreleri

Satelit
hücreler

Sca-1 hücreleri

Mezenkimal
kök hücreleri

Deri fibroblastları

Yeniden proglamlanma
(viruslar/proteinler/
küçük moleküller)

Kemik iliği İskelet adelesi Yağ dokusu Emriyonik
kök hücreleri

Uyarılmış pluripotent
kök hücreleri



mek müm kün de ğil dir. An cak bu te da vi nin ven-
 tri kü ler ta şi air ti mi le ri te tik le me ris ki var dır.

Ke mik ili ğin den el de edi len pro je na tör hüc re ler
kul la nı la rak ya pı lan bir kaç kü çük, non-ran do mi -
ze ça lış ma var dır. Üç ça lış ma da ise elek tro me ka -
nik ha ri ta la ma (“map pin g”) ile in jek si yon yer le ri
se çi le rek kök hüc re ler in jek te edil miş ve sol ven tri -
kül EF’ un da art ma sağ lan mış tır. Ay rı ca 3 ça lış ma -
da da kök hüc re ler ba lon ka te ter ile in tra ko ro ner
ola rak mi yo kar da uy gu lan mış tır. Bu ça lış ma lar da
da EF yük sel miş tir. An cak yi ne de bu te da vi ler he -
nüz ru tin kul la nı ma gir me miş tir.
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TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Akut kalp ye ter siz li ği, sü rat li ve ani baş la yan ye -
ni kalp ye ter siz li ği ni (yak la şık % 20) ya da kro nik
kalp ye ter siz li ği (sis to lik ve ya di yas to lik) ze mi -
nin de semp tom ve bul gu la rın ani den de ğiş me si -
ni (yak la şık % 80) ta nım la yan  bir te rim dir. Akut
tab lo da ki ka lar- sa at ler, gün ler ve hat ta haf ta lar
içe ri sin de ge li şe bi lir. Kli nik tab lo akut ak ci ğer
öde mi ve kar di yo je nik şo ka ka dar iler le ye bi lir. 

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

Kalp ye ter siz li ği Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ’n de
her yıl has ta ne ye ya tan 1 mil yon has ta ara sın da
en sık has ta ne ye ya tış ne de ni ile ilk sı ra yı al mak -
ta dır. Ben ze ri sık lık Av ru pa ’da da gö rül mek te dir.
Akut kalp ye ter siz li ği en çok yaş lı lar da ge liş mek -
te dir. Er kek ve ka dın da ğı lım oran la rı ben zer ol-
 mak la bir lik te, ka dın lar da sis to lik fonk si yo nu
ko run muş kalp ye ter siz li ği ve hi per tan si yon hi-
 ka ye si da ha sık tır. 

Akut kalp ye ter siz li ği ne vas kü ler ve ya vas kü -
ler ol ma yan pek çok has ta lık eş lik ede bi lir. Bun lar
ara sın da ko ro ner kalp has ta lı ğı (% 60-70), hi per -
tan si yon (% 70), di abe tes mel li tus (% 40), at ri yal
fib ri las yon (% 30-40) ve böb rek fonk si yon bo zuk -
lu ğu (% 20-30) en sık gö rü len ler dir.  

Akut kalp ye ter siz li ği ile has ta ne ye ya tan has-
 ta la rın % 40-50’sin de sis to lik kalp fonk si yon la rı
(di yas to lik kalp ye ter siz li ği) ko run muş tur.

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Akut pul mo ner ödem, esas ola rak sol kalp pom pa
ye ter siz li ği ne de ni ile oluş mak la bir lik te, ola yı nın
geç ti ği alan olan al ve olo-ka pil ler mem bra nın ya pı -
sı ve ele man la rı nın da ro lü var dır. Bu ya pı için de 4
ana un su run ana to mik ve fonk si yo nel özel lik le ri
önem li dir. Her bir ya pı ya ait de ği şik lik ler ve iş lev -
sel bo zuk luk lar, akut pul mo ner ödem olu şu mun da
ve ya dü zel me de ek kat kı sağ lar.

Pa to ge ne tik ola rak ge nel an lam da ba kıl dı ğın -
da, en sık kar di yak me ka niz ma lar aşa ğı da sı ra -
lan mış tır: a. Pul mo ner ve nöz ya tak ta ve da ha
son ra ar te ri yel ya tak ta ba sınç art ma sı, pul mo ner
ve nöz ve ar te ri yel hi per tan si yon. b. Plaz ma on ko-
 tik ba sınç düş me si so nu cu plaz ma nın da mar için -
de tu tu la ma yıp in ters tis yel ala na kay ma sı, c.
Al ve olo-ka pil ler mem bran ge çir gen li ği nin ar tı şı
so nu cu, yi ne plaz ma nın da mar dı şı na, in ter tis -
yum ve al ve ol le rin içi ne sız ma sı ve d. nor mal fiz-
 yo lo jik bir olay ola rak, in ter tis yu ma gaz de ği şi mi
için sız mış olan plaz ma ve şe kil li ele man la rın,
len fa tik dre naj azal ma sı ve ya dre naj ka pa si te si -
nin aşıl ma sı se be bi ile duc tus to ra si kus yo lu ile
tek rar sis te mik do la şı ma ve ri le me yip, in ter tis -
yum da kal ma sı ve al ve ol le re sız ma sı ve e. bu fak-
 tör le rin kom bi nas yo nu

Akut pul mo ner ödem oluş me ka niz ma sı, bir
ba kı ma ge nel ödem oluş me ka niz ma la rı ile ben-
 zer lik gös te rir.  Da mar içi hid ros ta tik ba sınç ar tı şı
ve/ve ya sı vı yı da mar içi ne çe ken ve ya tu tan on ko -
tik ba sınç azal ma sı ve bu me ka niz ma la rın da mar
içi ve da mar dı şın da de ği şi mi ne ait nor mal fiz yo -
lo jik me ka niz ma lar da de ği şik lik ler, pul mo ner
alan da ödem oluş ma sı nın te mel be lir le yi ci le ri dir.
Bu olay ani den or ta ya çı kar sa akut pul mo ner
ödem de bir den or ta ya çı kar. Da mar için de hid ro-
s ta tik ba sın cı art tı ran ha di se ler için de kalp ye ter -
siz li ği ve ya mit ral ka pak has ta lı ğı gi bi pul mo ner
ven ler, ka pil ler do la şım ve ge ri ye doğ ru pul mo ner
ar ter de ba sınç yük sel me si ne yol açan de ği şik pa to-
 lo ji ler en sık rast la nan me ka niz ma lar dır. Di ğer ta-
 raf tan da mar için de sı vı nın tu tul ma sı nı sağ la yan
pro te in le re bağ lı on ko tik ba sınç düş me si ve in ter -
tis yel alan da on ko tik ba sınç ar tı şı  en der gö rü len
me ka niz ma lar ola rak kar şı mı za çı kar. Ya ni, da mar
içi ve da mar dı şın da hid ros ta tik ve on ko tik ba sınç
de ği şik lik le ri te mel fak tör ler dir.

Kar di yak se bep li ol ma yan, sa de ce al ve olo-ka -
pil ler mem bran ge çir gen li ği nin art ma sı na bağ lı
ola rak ak ci ğer in ter tis yu mu ve al ve ol ler de öde -
me yol açan akut pul mo ner ödem tab lo la rı da
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var dır. Bun lar, ge nel lik le da ha az sık lık ta gö rü lür
ve her iki ak ci ğe ri yay gın ola rak tut maz. Pnö mo -
ni, ze hir li gaz la rın tah riş le ri, tok sik mad de ler,
akut rad yas yon et ki si gi bi ne den ler, al ve olo-ka -
pil ler mem bran ge çir gen li ği ni art tı ra rak akut pul-
 mo ner ödem kli ni ği ne se bep ola bi lir ler.

Nor mal fiz yo lo jik bir me ka niz ma ola rak, in-
 ter tis yu ma sı zan sı vı, len fa tik dre naj ve duc tus to-
 ra si kus ara cı lı ğı ile top la nıp sis te mik do la şı ma
ge ri ve ri lir. Len fa tik dre naj da so run ol du ğun da;
dre naj ka pa si te si nin üs tün de sı vı tran sü das yo nu
ol du ğun da ve ya len fa tik yol lar blo ke ol du ğun da
da in ter tis yel sı vı ar tı şı ve akut pul mo ner ödem
gö rü le bi lir.

Çok da ha en der ola rak da, çe şit li me ka niz ma -
la rın bir lik te ol ma sı du rum la rın da ve pa to je nez -
le ri çok net bi lin me yen du rum lar da da akut
pul mo ner ödem kli ni ği ge li şe bi lir. Bu tab lo la rın
prog noz la rı da kö tü de ğil dir.

Subs trat ve ya baş la tı cı fak tör ler den ba ğım sız
ola rak pek çok fak tör (nö ro hor mo nal ak ti vas yon,
inf la ma tu ar ara cı lar, de vam eden mi yo kard ha sa -

rı ve re nal fonk si yon la rın bo zul ma sı) akut kalp
ye ter siz li ği nin iler le me si ne ve kö tü leş me si ne yol
açar (Şe kil 47-1).

Akut pul mo ner öde min da ha ön ce den çi zi len
tab lo su yer leş me den ön ce çe şit li saf ha lar dan ge -
çer.  Ön ce, ka pil ler ler den in ter tis yu ma tran sü das -
yon olur ve ya in ters tis yum dan sı vı  ka pil ler le re
ge ri çe ki le mez ve ya len fa tik dre naj ye te rin ce ola-
 maz. Baş lan gıç ta gev şek do ku lar da, da ha son ra da
sert do ku ara lık la rın da sı vı bi ri ki mi olur. Bu saf-
 ha lar da sa de ce ha fif de re ce ku ru ral ler ve ta şip ne
olu şur. Sı vı bu böl ge ler den ta şıp al ve ol mem bran -
la rın da  al ve oler boş lu ğa sız ma ya baş la dık ça ta şip -
ne ar tar, tah riş ök sü rü ğü baş lar ve ne fes dar lı ğı
da ha be lir gin olur. Al ve ol le rin iyi ce dol ma sı ile so-
 lu num ral le ri dı şa rı dan ste tes kop suz bi le du yu lur
hal alır, ta şip ne ve ök sü rük ar tar, kö pük lü ve pem -
be  bal gam ge li şir. 

EEtt  yyoo  lloo  jjii

Kro nik kalp ye ter siz li ği nin akut tab lo ya dö nü şü -
mün de ço ğu kez pre si pi te ve ya te tik le yi ci fak tör -
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Miyokard oksijen
tüketimi artışı

Kalp debisi azalır

Hipoperfüzyon/
hipotansiyon

Uç organ
disfonksiyonu

Renal
disfonksiyon

Kan volümü
artışı

Duvar stresi ↑
Diyastolik

disfonksiyon ↑
Volüm yeniden

dağılımı

Alveoler
kapiller kaçış

Pulmoner ödem Hipoksi

Sol ventrikül
kontraktilitesi ↓

Vazokonstriksiyon
artar

İnflamatuar/
nörohormonal

aktivasyon

İnflamatuar/
nörohormonal

aktivasyon

Sol atriyal ve
pulmoner venöz

basınç ↑

İskemi

Afterload mismatch

Kalp hızı artışı Duvar stresi artışı

Şekil 47-1. Akut kalp ye ter siz li ği nin fiz yo pa to lo ji si. Kar di yak (kon trak ti li te azal ma sı ve di yas to lik dis fonk si yon), vas kü ler ve
re nal anor mal lik ler pa to fiz yo lo jik sü re cin te me li ni oluş tu rur (18 no’ lu kay nak tan uyar lan mış tır).



ler (arit mi, di üre tik le rin ke sil me si, vo lüm yük len-
 me si ve ya cid di hi per tan si yon) rol oy nar. Akut
kalp ye ter siz li ği nin se bep le ri ve pre si pi te edi ci
fak tör ler Tab lo 47-1’de gö rül mek te dir.

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Akut kalp ye ter siz li ği, sis te mik ve pul mo ner kon-
 jes yo na iliş kin semp tom lar la or ta ya çı kar. En sık
gö rü len ve ti pik olan şi ka yet ne fes dar lı ğı dır. Hal-
 siz lik ikin ci sık gö rü len semp tom dur. Disp ne te-
 da vi ile sü rat le ge ri le ye bi lir, an cak ço ğu kez
ta ma men geç mez.   

Akut ak ci ğer öde min de ise has ta lar şid det li
bir ne fes dar lı ğı ve ha va aç lı ğı için de dir. Has ta
bo ğul ma his si se be bi ile sırt üs tü ya ta maz. Ök sü -
rük, kö pük lü bal gam, mo rar ma ve çar pın tı şi ka -
yet le ri gi bi şi ka yet ler eş lik ede bi lir.  Hi pok si nin
ağır lık de re ce si ne gö re or yan tas yon bo zuk lu ğu,
şu ur kay bı ve aşı rı ka te ko la min de şar jı nın be lir ti -
le ri tab lo ya ha kim olur.

Fi zik Mu aye ne

Kli nik tab lo nun şid de ti ne bağ lı ola rak has ta da ta-
 şip ne, so luk luk ve si ya noz ola bi lir. Kan ba sın cı
ço ğu kez nor mal ve ya nor ma lin üs tün de dir. Tan-
 si yon yük sek li ği ço ğu kez sem pa tik ak ti vas yo na
bağ lı dır. Has ta la rın kü çük bir kıs mın da hi po tan -
si yon ge li şir. 

İns pek si yon la gö ğüs böl ge sin de dis ki ne tik
alan fark edi le bi lir. Kalp te din le mek le 3. kalp se -
si (ga lo rit mi) ve di yas to lik kalp ye ter siz li ğin de 4.
kalp se si mev cut tur. Ay rı ca eş lik eden kalp has ta-
 lı ğı na ve ya sol ven tri kül ge niş le me si ne se kon der
ola rak ge li şen mit ral ye ter siz li ği ne iliş kin üfü-
 rüm ler (sık lık la sis to lik üfü rüm) du yu la bi lir. Ak-
 ci ğer le rin din len me si ile ba zal ler de ha fif de re ce de
yaş ral ler den, yay gın ola rak du yu lan çok ka ba
ral le re ka dar de ği şen staz bul gu la rı var dır. Per-
 küs yon la ak ci ğer ba zal le rin de sı vı top lan ma sı na
bağ lı ma ti te alı na bi lir.

Bo yun da ve nöz dol gun luk, he pa to me ga li, he-
 pa to jü gü ler ref lü, asit ve ayak lar da ödem gi bi sağ
kalp ye ter siz li ği ne iliş kin bul gu lar sap ta na bi lir.

La bo ra tu var Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

EK G’ de akut pul mo ner öde me öz gü bul gu yok tur.
En sık si nüs ta şi kar di si gö rü lür. Ba zı has ta lar da at-
 ri yal fib ri las yon (% 20-30), bir kıs mın da ile ti bo-
 zuk luk la rı (sol dal blo ku gi bi) sap ta na bi lir. Akut
ko ro ner sen dro ma eş lik eden kalp ye ter siz li ği var -
sa EK G’ de bu na iliş kin ST-T anor mal lik le ri gö rü -
le cek tir.

Te le rönt ge nog ra fi

Te le rönt ge nog ra fi acil bi rim ler de ne fes dar lı ğı nın
ne de ni nin or ta ya ko nul ma sı için ya pı lan stan dart
test tir. Akut kalp ye ter siz li ği tab lo su ile baş vu ran
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Sü rat le Akut Kalp Ye ter siz li ği ne Ne den Olan Olay lar • Ta şi arit mi ler ve ya cid di  bra di arit mi ya da İle ti bo zuk luk la rı
• Akut ko ro ner sen drom
• Akut ko ro ner sen dro mun me ka nik komp li kas yon la rı

- İn ter ven tri kü ler sep tum rüp tü rü
- Mit ral ka pak kor da rüp tü rü
- Sağ ven tri kül in fark tü sü

• Akut pul mo ner em bo li
• Hi per tan sif kriz
• Kar di yak tam po nad
• Aort dis sek si yo nu
• Cer ra hi mü da he le ler ve ya pe ri-ope ra tif prob lem ler
• Pe ri par tum kar di yo mi yo pa ti

Da ha Az Sü rat le Akut Kalp Ye ter siz li ği ne Ne den • İn fek si yon lar
Olan Olay lar • Kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı nın alev len me si

• Ane mi
• Böb rek dis fonk si yo nu
• Di ye te uy ma ma (aşı rı tuz tü ke ti mi)
• İlaç la rı dü zen siz alın ma sı ve ya ke sil me si
• Yat ro je nik ne den ler

- Non-ste ro id an ti-inf la ma tu ar ilaç lar
- Kor ti kos te ro id ilaç lar vb ve ril me si

• Ani ya da cid di ol ma yan arit mi ler ve ya bra di arit mi ya da
İle ti bo zuk luk la rı

• Kon trol süz hi per tan si yon
• Hi po ti ro idi ve ya hi per ti ro idi
• Al kol ve ya uyuş tu ru cu kul la nı mı

Tab lo 47-1. Akut Kalp Ye ter siz li ği nin Se bep le ri ve Pre si pi te Edi ci Fak tör ler (ESC Kı la vu zu 2012)



has ta la rın % 80’in de pul mo ner kon jes yo na iliş kin
de ği şik ler (ak ci ğer ler de ke le bek şek lin de hi ler
dol gun luk, de mar kas yon hat la rı nın kay bol ma sı,
ak ci ğer ha va lan ma sı nın azal ma sı se be bi ile buz lu
cam gö rü nü mü gi bi) gö rü lür. An cak pul mo ner
kon jes yon bul gu la rı nın ol ma ma sı, her za man
pul mo ner ka pil ler ve nöz ba sın cın yük sek ol ma -
dı ğı an la mı na gel mez.

Eko kar di yog ra fi

Eko kar di yog ra fi, akut kalp ye ter siz li ği ge li şen
has ta la rın de ğer len di ril me sin de kul la nı la bi le cek
en önem li non-in va zif test tir. Kalp boş luk la rı nın
bü yük lük le ri ni, du var ha re ket le ri ni, ka pak la rın
ya pı ve  fonk si yon la rı nı, pe ri kard sı vı sı nı sis to lik
ve di yas to lik fonk si yon la rı be lir le me im ka nı ve -
rir. Ay rı ca stres eko kar di yog ra fi ile fonk si yo nel
ka pa si te, mi yo kard is ke mi si ve kon trak si yon re-
 zer vi sap ta na bi lir.

Kar di yak Man ye tik Re zo nans

Eko kar di yog ra fi gi bi kalp ana to mi ve fonk si yon -
la rı nı be lir le me de kul la nı lır. Kar di yo mi yo pa ti le -
rin ayı rı mın da eko kar di yog ra fi ye ek kat kı
sağ la ya bi lir.

Nük le er Tet kik ler

Akut kalp ye ter siz li ği et yo lo ji si ola rak is ke mik
kalp has ta lı ğın dan şüp he edil di ğin de kul la nım
ala nı bu lur.

Bi oşi mik Test ler

Akut kalp ye ter siz li ğin de özel lik le kul la nı lan ilaç-
 la ra bağ lı elek tro lit anor mal lik le ri sık tır. Hi po nat -
re mi, hi po po ta se mi ve ya kul la nı lan di üre tik ya da
ACE in hi bi tör le ri ne bağ lı ola rak hi per po ta se mi
ola bi lir. Se rum üre yük sek li ği nin, kre ati nin de ğer -
le ri ile uyum suz ol ma sı dü şük kalp de bi si ne bağ lı
ge li şen re nal hi po per füz yo nu gös te rir. An ji yo ten -
sin dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi tör le ri ve ya
an ji yo ten sin resp tör blo ker le ri (ARB) de böb rek
fonk si yon la rı nı bo za bi lir. Has ta la rın yak la şık %
30’n da ka ra ci ğer en zim le ri de yük sel miş tir.

He mog ram

Akut kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta la rın yak la -
şık ya rı sın da ane mi ye bağ lı ola rak he mog lo bin
dü ze yi dü şük tür. Ane mi ile ri yaş lar da ve ka dın -
lar da da ha sık tır.

Nat ri üre tik Pep tid ler

Disp ne ile baş vu ran bir has ta da NT-proBNP dü-
 ze yi nin 300 pg/ml’ nin al tın da ol ma sı he men dai -
ma akut kalp ye ter siz li ği ih ti ma li ni dış la ma da
ye ter li dir.

Kan Gaz la rı

Er ken dö nem de hi per ven ti las yo na bağ lı hi po kap ni
ve res pi ra tu ar al ka loz, da ha son ra hi per kap ni ve
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Akut kalp yetersizliği şüphesi

• Anamnez
• Teleröntgenografi
• Ekokardiyografi veya Natriüretik peptidler
• Bioşimik testler
• EKG
• Oksijen satürasyonu
• Hemogram

Ventilasyon/
sistemik

oksijenizasyon

Hayatı tehdit
eden aritmi/
bradikardi

Hipotansiyon
veya şok

Akut koroner
sendrom

Akut mekanik
neden/ciddi

kapak hastalığı

Eş zamanlı
değerlendirme

• Oksijen
• NIV
• ETT ve İnvazif 
ventilasyon

• Elektriksel CV
• Pacing

• İnotrop/
vazopressör

• İABP

• Koroner
reperfüzyon

• Anti-trombolitik 
tedavi

• EKO cerrahi/
perkütan
girişim

Hemen
yapılacak işlem

Şekil 47-2. Akut kalp ye ter siz li ği ne yak la şım (ESC Kı la vu zu 2012). Kı salt ma lar: NIV: Non-in va zif ven ti las yon, ETT: En dot-
 ra ke al tüp, CV: Kar di yo ver si yon, İABP: İn tra-aor tik ba lon pom pa sı, EKO: Eko kar di yog ra fi, EKG: Elek tro kar di yog ra fi



me ta bo lik asi do zun sap tan ma sı, has ta lı ğın  bu lun -
du ğu saf ha ba kı mın dan da bil gi ve ri ci olur. 

Pul mo ner Ar ter Ka te te ri zas yo nu

Non-in va zif ta kip me tot la rın da ki iler le me le re
rağ men, ba zen pul mo ner ar ter ka te te ri zas yo nu
ile he mo di na mik pa ra met re le rin ta ki bi ya rar lı
ola bi lir. Pul mo ner ve nöz tı ka lı ba sınç, pul mo ner
ar ter, sağ ven tri kül ve sağ at ri yum ba sınç la rı di-
 rekt ola rak öl çü le bi lir. Kalp in dek si he sap la na bi -
lir. Hi po tan si yon lu ya da te da vi ye ref rak ter
has ta lar da kul la nıl ma lı dır.

TTee  ddaa  vvii  

Mor ta li te si yük sek olan akut kalp ye ter siz li ğin de
ta nı ya pa ra lel ola rak ya pı lan sü rat li ve doğ ru ya-
 pı lan bir te da vi ile has ta lar kur ta rı la bi lir (Şe kil 47-
2 ve Şe kil 47-3). Kuş ku suz alt ta ya tan kar di yak
prob le min cid di ye ti prog no zu ta yin eden te mel
fak tör dür. Te da vi nin en önem li araç la rı ok si jen,
di üre tik ler ve va zo di la ta tör ler dir. Mor fin ve inot-
 ro pik ajan lar da ha se lek tif ola rak kul la nıl ma lı dır.
Na di ren me ka nik des tek ge re kir. Non-in va zif
ven ti las yon sık ola rak, in va zif ven ti las yon ise na-
 di ren ge re kir. 
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Akut pulmoner ödem/konjesyon

İV bollus loop diüretik

Kan basıncı ölç

SKB = 85-110 mmHgSKB < 85 mmHg

Non-vazodil inotropik ajan

SKB > 110 mmHg

Vazodilatör (Nitrat vb) ekle

Hipoksi

İlave tedavi gerekmez

Tedavi yeterli mi?

Anksiyete

Oksijen

Morfin

Tedaviye devam

Yeniden klinik değerlendirme

SpO2 < % 90

• Oksijen
• NIV
• ETT ve invazif ventilasyon

SKB < 85 mmHg

• Vazodilatör kes
• Hipoperfüzyon varsa BB kes
• Non-vazodil, inotrop veya
vazopressör

• Mekanik destek cihazı

İdrar miktarı < 20 mL/saat

• İdrar sondası
• Diüretik dozunu artır veya 
kombinasyon

• Düşük-doz dopamine
• Sağ kalp kateterizasyonu
• Ultrafiltrasyon

Evet

Evet

Evet

EvetEvetEvet
Hayır Hayır

Hayır

Şekil 47-3. Akut pul mo ner ödem/kon jes yon te da vi al go rit ma sı (ESC Kı la vu zu 2012). Kı salt ma lar: Non-va zodl.: non-va zo -
di la ta tör, NIV: Non-in va zif ven ti las yon, ETT: En dot ra ke al tüp, SKB: Sis to lik kan ba sın cı, BB: Be ta-blo ker



Te da vi müm kün olan her yer de has ta lar yo ğun
ba kım üni te le rin de te da vi edil me li dir. Sis to lik kan
ba sın cı, kalp hı zı ve rit mi, na bız ok si met re si ile ok-
 si jen sa tü ras yo nu ve id rar mik ta rı ya kın dan ve sü-
 rek li iz len me li dir.  Is rar la kan ba sın cı dü şük ka lan
has ta lar da in tra-ar te ri yel ba sınç ta ki bi ge rek li dir. 

Aşa ğı da ki du rum lar da ise pul mo ner ar ter ka-
 te te ri zas yo nu ya pıl ma lı dır: a. Far ma ko lo jik te da -
vi ye di renç li va ka lar, b. Per sis tan hi po tan sif
has ta lar, c. Sol ven tri kül do luş ba sın cı be lir siz
has ta lar, d. Kalp cer ra hi si dü şü nü len has ta lar. 

Akut Te da vi

Far ma ko lo jik Te da vi

Ok si jen: Ok si jen sa tü ras yo nu dü şük (SpO2< % 90
ve ya Pa O2 <60 mmHg) has ta lar da ok si jen ve ril -
me li dir (Sı nıf I-C in di kas yon). An cak non-hi pok -
se mik has ta lar da ru tin ola rak ok si jen ve ril me si
doğ ru de ğil dir ve va zo kons trik si yon ve kalp de-
 bi sin de azal ma ya yol aça bi le ce ği, di ğer yan dan
kı sa sü re li mor ta li te ris ki ni art tı ra bi le ce ği göz
önün de tu tul ma lı dır.

İn di kas yon olan has ta la ra da ki ka da 8-10 lit re -
lik de bi ile na zal ve ya mas ke ile ok si jen in ha las -
yo nu ya pı la bi lir. Hi pok si de re ce si ne gö re has ta lar
me ka nik ven ti la tö re bağ la na bi lir ve bu yol la hi-
 pok si nin te da vi si da ha gü ven li olur. 

Di üre tik ler: Akut kalp ye ter siz li ği ve ya ak ci ğer
öde min de or ta ya çı kan disp ne İV di üre tik le rin
ve ril me si ile sü rat le dü ze lir (Sı nıf I-C in di kas yon).
Di üre tik ler hem ve no di la tör, hem de di üre tik et-
 ki le ri ile bu olum lu et ki yi sağ lar lar. Di üre tik le rin
İV bol lu su ta ki ben, 12 sa at in füz yon şek lin de uy-
 gu lan ma sı semp tom la rın da ha sü rat le kon tro lü -
nü sağ lar, an cak böb rek fonk si yon lar da da ha sık
bo zul ma ya ne den olur. Di ğer se çe nek da ha ön ce
kul la nı lan oral do zun iki ka tı nı oral ola rak kul-
 lan mak tır.

Di renç li pe ri fe rik ödem ve ya asi ti olan has ta -
lar da lo op di üre tik ler ile thi azi de di üre tik ler (ben -
drof lu met hi azi de gi bi) ve ya thi azi de ’le re ben zer

di üre tik le rin (me ta la zo ne) kom bi ne edil me si ya-
 rar lı ola cak tır. An cak bu kom bi nas yo na kı sa sü re
de vam edil me li ve re nal fonk si yon lar ve elek tro -
lit dü zey le ri ya kın dan iz len me li dir.

Mor fin: İV mor fin,  ne fes dar lı ğı nın yol aç tı ğı
ank si ye te ve stre si azal ta rak sem pa tik ak ti vi te yi
dü şür dü ğü, di ğer yan dan ve no di las yon yo luy la
“p re lo ad” u, do la yı sıy la kal bin yü kü nü azalt tı ğı
için akut akut pul mo ner ödem te da vi sin de tav si -
ye edil mek te dir (Sı nıf II a-C İn di kas yon). 

Mor fin sül fat 3-5 mg İV ya pı lır ve ge re kir se tek-
 rar la na bi lir. Mor fin kus ma ve so lu num dep res yo -
nu na ne den ola bi lir. Bu ne den ler le an ti-eme tik ilaç
ve ril me si ve in va zif ven ti las yon ge re ke bi lir. Bu açı-
 lar dan has ta lar ya kın dan iz len me li dir.

Va zo di la ta tör ler: Va zo di la ta tör ler hem “p re lo ad”,
hem de “af ter lo ad” azal ta rak ve atım hac mi ni art tı -
ra rak olum lu et ki le ri ni gös te rir ler. Özel lik le hi per -
tan si yo nun eş lik et ti ği akut kalp ye ter siz li ğin de
ya rar lı olan ilaç lar dır. Kan ba sın cı 110 mmHg’ ın
al tın da ise kul lan mak tan ka çı nıl ma lı dır. Va zo di la -
ta tör ler cid di mit ral dar lı ğı ve ya aort dar lı ğı olan
has ta lar da dik kat le kul la nıl ma lı dır. Akut kalp ye-
 ter siz li ğin de kul la nı lan İV va zo di la tör le rin doz la -
rı ve di ğer özel lik le ri Tab lo 47-2’de gö rül mek te dir.

Nit rop rus si de: İV nit rop rus si de in füz yo nu, pul-
 mo ner ödem ge li şen has ta lar da, hi po tan si yon
(sis to lik kan ba sın cı <110 mm Hg), mit ral ve ya
aort dar lı ğı nın eş lik et me me si ko şu luy la, pul mo -
ner ka pil ler tı ka lı ba sın cı ve sis te mik vas kü ler di-
 ren ci azalt mak ama cıy la, kul la nıl ma lı dır (Sı nıf
IIb-B in di kas yon). Nit rop rus si de disp ne ve kon-
 jes yo nu da azal tır. Nit rat ve ri len has ta la rın semp-
 tom la rı ve kan ba sın cı ya kın dan iz len me li dir.
Akut mi yo kard in fark tü sün de dik kat le kul la nıl -
ma lı dır.

Ne si ri ti de: Ne si ri ti de, in san BNP’ dir. Va zo di la tas -
yon ya pa rak et ki li olur ve ne fes dar lı ğı nı azal tır.

İnot ro pik ajan lar: İnot ro pik ajan lar, sa de ce kalp
de bi si nin ile ri de re ce de azal ma sı yü zün den vi tal
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Vazodilatör Doz Başlıca Yan Etki Diğer

Nitroglycerine • Başlangıç dozu 10-20 µg/dk • Hipotansiyon Devamlı kullanımda intolerans
• Maksimal doz: 200 µg/dk • Baş ağrısı

İsosorbide dinitrate • Başlangıç dozu: 1 mg/saat • Hipotansiyon Devamlı kullanımda intolerans
• Maksimal doz: 100 mg/saat • Baş ağrısı

Nitroprusside • Başlangıç dozu: 0.3 µg/kg/dk • Hipotansiyon Işık intoleransı
• Maksimal doz: 5 µg/kg/dk • İsocyanate toksisitesi

Nesiritide • Bollus: 2 µg/dk • Hipotansiyon
• İnfüzyon: 0.01 µg/kg/dk

Tablo 47-2. Akut Kalp Yetersizliğinde Kullanılan İV Vazodilatörler



or gan la ra per füz yo nun sı nır lan dı ğı ve cid di hi-
 po tan si yo nun (sis to lik kan ba sın cı< 80 mmHg) eş -
lik et ti ği akut sol kalp ye ter siz li ği va ka la rın da
kul la nıl ma lı dır (Sı nıf II a-C in di kas yon). Bu ilaç-
 lar, kalp de bi si ni, kan ba sın cı nı ar tı rır ve pe ri fe -
rik per füz yo nu dü zel tir. İnot ro pik ajan lar si nüs
ta şi kar di si, mi yo kard is ke mi si ve arit mi le re ne -
den ola bi lir ler. Bu ne den le uzun dö nem de mor-
 ta li te ris ki ni art tı ra bi lir ler (Tab lo 47-3).

Do pa mi ne: Do pa mi ne yük sek doz lar da (>5
µg/kg/dk) inot ro pik ve va zo kons trik tör et ki le re
sa hip tir. Da ha dü şük doz lar da (<3 µg/kg/dk) ise
se lek tif re nal ar ter di la tas yo nu ya par ve nat ri ürez
ar tı şı nı sağ lar. Do pa mi ne hi pok se mi ye ne den ola-
 bi lir.  

Le vo si men dan: Bir fos fo di es te raz in hi bi tö rü olan
le vo si men dan in füz yo nu, has ta nın kul lan mak ta
ol du ğu bir be ta-blo ke rin hi po per füz yo na kat kı
yap tı ğı dü şü nü lü yor sa, be ta-blo ke rin olum suz et-
 ki si ni dü zelt mek ama cıy la kul la nı lır (Sı nıf IIb-C
İn di kas yon). Bu ilaç da arit mi ve mi yo kard is ke -
mi si ne yol aça bi le ce ği için has ta lar ya kın dan mo-
 ni tö ri ze edil me li dir. İla cın ay nı za man da
va zo di la tör et ki si ol du ğu için hi po tan si yo na yol
aça bi le ce ği unu tul ma ma lı dır.

Va zop res sör ler: No re pi nep hri ne gi bi be lir gin pe ri-
 fe rik ar te ri yel va zo kons trik tör et ki si olan ajan lar,
cid di hi po tan si yon (sis to lik kan ba sın cı<80 mmHg)
olan akut kalp ye ter siz li ği va ka la rın da kul la nıl -
ma lı dır (Sı nıf IIb-C İn di kas yon). Bu ajan lar kan ba-
 sın cı nı art tır mak ve kan akı mı nı pe ri fe rik
eks tre mi te ler den vi tal or gan la ra yön len dir mek
ama cıy la ve ri lir. An cak bu es na da sol ven tri kül
ard yü kü ar ta bi lir, ay rı ca bu ilaç lar inot ro pik ajan-

 la ra ben zer yan et ki le re (arit mi ve mi yo kard is ke -
mi si) sa hip tir ler (Tab lo 47-4).

Va zop res sör le rin kul la nı mı, ye ter li kar di yak
do luş ba sın cı na rağ men per sis tan hi po per füz yo -
nu olan has ta lar la sı nır lı tu tul ma lı dır.

He pa rin: Kon trin di kas yon ol ma dık ça ya da has-
 ta lar za ten an ti-ko agü lan kul la nıl ma dık ça tü mü -
ne  he pa rin ve ril me li dir.  

Tol vap tan: Di renç li hi po nat re mi olan has ta lar da
va zop res sin V2-re sep tör an ta go nis ti olan tol vap -
tan kul la nı la bi lir.

Non-far ma ko lo jik Te da vi

Elek trik sel kar di yo ver si yon

Akut kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da ge li şen
sup ra ven tri kü ler ve ya ven tri kü ler ta şi arit mi ler,
özel lik le he mo di na mik bul gu la rı olum suz et ki li -
yor sa va kit ge çir me den kar di yo ver si yon ile si nüs
rit mi sağ lan ma lı dır (Sı nıf I-A İn di kas yon).

Ven ti las yon

Non-in va zif ven ti las yon: Akut pul mo ner ödem
olan has ta lar da, de vam lı po zi tif ha va yo lu ba sın cı
(CPAP=Con ti no us Po si ti ve Air way Pres su re) ve non-
in va zif po zi tif ba sınç la ven ti las yon (NIPPV= Non-
in va si ve Po si ti ve Pres su re Ven ti la ti on) disp ne ve ba zı
fiz yo lo jik ve ri le ri (ok si jen sa tü ras yo nu gi bi) dü zel-
 te bi lir. Non-in va zif ven ti las yo nun ran do mi ze ça-
 lış ma lar da mor ta li te üze ri ne olum lu et ki si
gö rül me miş tir. Non-in va zif ven ti las yo nun hi po -
tan si yon, kus ma, pnö mo to raks ve şu ur bo zuk lu ğu
olan has ta lar da uy gu lan ma sı kon trin di ke dir.
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Bolus İnfüzyon hızı

Dobutamine Yok 2-20 µg/kg/dk (beta+etki)

Dopamine Yok • < 3 µg/kg/dk: Renal etki
• 3-5 µg/kg/dk: İnotropik beta+
• >5 µg/kg/dk: İnotropik beta+ ve vazopressör (alfa+)

Milrinone 25-75 µg/kg/10-20 dk içinde 0.375-0.75 µg/kg/dk

Enoximone 0.5-1.0 mg/kg/10 dk içinde 5-20 µg/kg/dk

Levosimendan 12 µg/kg/10 dk içinde (hipotansif 0.1 µg/kg/dk 
hastada bollus yapılmaz) (0.05-0.2 µg/kg/dk arasında)

Tablo 47-3. Akut Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Pozitif İnotropik İlaçlar

Bolus İnfüzyon hızı

Norepinephrine Yok 0.2-1.0 µg/kg/dk

Epinephrine Resüssitasyon esnasında 1 mg bolus verilebilir. 0.05-0.5µg/kg/dk
3-5 dk’da bir tekrar edilebilir.

Tablo 47-4. Akut Kalp Yetersizliğinde Kullanılan Vazopressör İlaçlar



En dot ra ke al in tü bas yon ve in va zif ven ti las yon:
Hi pok se mi, hi per kap ni ve asi do za yol açan so lu -
num ye ter siz li ğin de en dot ra ke al in tü bas yon ve
in va zif ven ti las yon ya pıl ma lı dır. Fi zik sel çö küş,
ha va yo lu nu ko ru ya ma ma ve ya şu ur kay bı ne de -
niy le de in va zif ven ti las yon ya pı la bi lir. 

Me ka nik Des tek İlaç la rı

İn tra-aor tik ba lon pom pa sı: İn tra-aor tik ba lon
pom pa sı nın kla sik in di kas yon la rı aşa ğı da sı ra lan -
mış tır: a. akut me ka nik prob lem le rin (in ter ven tri -
kü ler sep tal rüp tür, akut mit ral ye ter siz li ği) cer ra hi
ola rak dü zel til me sin den ön ce, b. Cid di akut mi yo -
kar dit sey rin de, c. Ba zen akut ko ro ner sen drom da,
per kü tan ko ro ner gi ri şim ve ya by-pass ön ce sin de,
es na sın da ve son ra sın da do la şı ma des tek ama cıy -
la. Son yıl lar da ven tri kü ler des tek ci haz la rı ta kı la -
na ve ya kalp nak li ya pı la na ka dar da  in tra-aor tik
ba lon pom pa sı uy gu lan mak ta dır.

Ven tri kü ler des tek ci haz la rı: Ven tri kü ler des tek
ci haz la rı kalp nak li ka ra rı ve ri le ne ka dar za man
ka zan mak için kul la nım ala nı bul muş tur.

Ul tra fil tras yon

Ve no ve nöz izo le ul tra fil tras yon, di üre tik le re di-
 renç li akut kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da
vü cut tan sı vı çe kil me si için kul la nıl mak ta dır. 

Sta bi li zas yon Son ra sı Uzun Sü re li Te da vi

Tuz sı nır lan ma sı: Sod yum alı mı nı <2 g/gün ve sı vı
alı mı nı <1.5-2 L/gün ola rak kı sıt la mak ge rek li dir.

ACE İn hi bi tör le ri: ACE in hi bi tör le ri ve ya
ARB’le re, ejek si yon frak si yo nu (EF) dü şük (≤ %
40) olan has ta lar da, sta bi li zas yon dan he men son -
ra, kan ba sın cı ve kalp hı zı uy gun olur ol maz baş-
 lan ma lı dır. Doz aya rı ve kul la nım esas la rı Bö lüm
45’de ay rın tı lı ola rak an la tıl mış tır.

Be ta-blo ker ler: Bir be ta-blo ke re, EF dü şük (≤%
40) olan has ta lar da, kan ba sın cı ve böb rek fonk si -
yon la rı uy gun olur ol maz baş lan ma lı dır. Doz
aya rı ve kul la nım esas la rı Bö lüm 45’de ay rın tı lı
ola rak an la tıl mış tır.

Mi ne ra lo kor ti ko id re sep tör an ta go nist le ri: Mi-
 ne ra lo kor ti ko id re sep tör an ta go nist le ri ne, EF dü -
şük (≤% 40) olan has ta lar da, böb rek fonk si yon la rı
ve kan po tas yum dü ze yi uy gun olur ol maz baş-
 lan ma lı dır.

Di gok sin: EF dü şük olan has ta lar da, at ri yal fib ri -
las yon mev cut sa, ven tri kül hı zı nı dü şür mek için
di gok sin kul la nı la bi lir. Di gok sin ay rı ca semp tom-
 la rı ve has ta ne ya tış la rı nı azalt ma da ya rar lı ola-
 bi lir.

ÖÖzzeell  HHaass  ttaa  PPoo  ppüü  llaass  yyoonn  llaa  rrıı

Akut Ko ro ner Sen drom

Akut ko ro ner sen drom eş li ğin de akut kalp ye ter -
siz li ği ge liş ti ğin de, akut ko ro ner sen drom il gi li kı-
 la vuz lar da be lir til di ği şe kil de te da vi edil me li dir
(Tab lo 47-5). 

Bu çer çe ve de ko ro ner an ji yog ra fi ve ge rek ti ğin -
de re vas kü la ri zas yon ya pıl ma lı dır. Op ti mal me di -
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İndikasyon
Sınıfı İndikasyon Kanıt Düzeyi

Sınıf I • ST elevasyonu veya yeni ortaya çıkan sol dal bloku (LBBB) olan akut koroner A
sendromlu hastalarda, miyokard nekrozunu ve erken mortalite riskini azaltmak
için, vakit geçirmeden (“immediate”) primer perkütan koroner girişim  (veya
uygun vakalarda koroner by-pass) yapılmalıdır.

• ST elevasyonu veya yeni ortaya çıkan LBBB olan akut koroner sendromlu A
hastalarda, primer perkütan koroner girişim veya koroner by-pass yapılamıyorsa,
miyokard nekrozunu ve erken mortalite riskini azaltmak için trombolitik tedavi
yapılmalıdır. 

• ST elevasyonu olmayan akut koroner sendromlu hastalarda, akut koroner A
sendrom nüksü riskini azaltmak için, erken primer perkütan koroner girişim (veya
uygun vakalarda koroner by-pass) yapılmalıdır. Hemodinamik olarak unstable
hastalarda acil revaskülarizasyon gerekir.

• Hastalar stabil olduktan sonra, EF<% 40 olan hastalarda, ölüm, miyokard A
infarktüsünün tekrarı ve hastane yatış risklerini azaltmak için ACE inhibitörleri
(veya ARB’ler) verilmelidir.

• Hastalar stabil olduktan sonra, EF<% 40 olan hastalarda, ölüm ve miyokard B
infarktüsünün tekrarı risklerini azaltmak için bir beta-bloker verilmelidir.

• Ejeksiyon fraksiyonu < % 40 olan hastalarda, ölüm ve geç dönem kardiyovasküler
hastane yatış risklerini azaltmak için eplerenone verilmelidir.

Sınıf IIa • İskemik göğüs ağrısı olan hastalarda ağrı ve nefes darlığını azaltmak için C
(anti-emetiklerle birlikte) İV morfin kullanılmalıdır

Tablo 47-5. Akut Koroner Sendrom ile Birlikte Akut Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Tedavisi (ESC Kılavuzu 2012)



kal te da vi ye rağ men hi po tan si yon de vam eder se,
her han gi bir gi ri şim ya pıl ma dan ön ce in tra-aor tik
ba lon te da vi si uy gu lan ma lı dır. Bu he mo di na mik
ins ta bi li te de vam eder se, eko kar di yog ra fik in ce le -
me ya pı la rak in fark tü sün me ka nik komp li kas yon -
la rı nın (mit ral ka pak pa pil ler ada le rüp tür) sü rat le
ta nın ma sı ve acil cer ra hi dü zelt me ope ras yo nu na
yön len di ril me si ge rek li dir. 

At ri yal Fib ri las yon

Sis te mik em bo li ris ki ni azalt mak için akut kalp
ye ter siz li ği bu lu nan tüm has ta lar  kon trin di kas -
yon ol ma dık ça he pa ri ni ze edil me li dir (Sı nıf I-C
İn di kas yon).  

Akut sol kalp ye ter siz li ğin de, at ri yal fib ri las yon
ge liş ti ğin de, he mo di na mik ola rak to le re edi le mi -
yor sa, va kit ge çir mek si zin elek trik sel kar di yo ver -
si yon ile si nüs rit mi sağ lan ma lı dır (Sı nıf I-C
İn di kas yon).  He mo di na mik ola rak to le re edi le bi -
len du rum lar da ise İV ami oda ro ne ile far ma ko lo -
jik kar di yo ver si yon de ne ne bi lir (Sı nıf I-C
İn di kas yon).  Ven tri kül hı zı nın sü rat le kon tro lü için
İV di gok sin kul la nıl ma lı dır (Sı nıf I-C İn di kas yon).   

Sı nıf I an ti-arit mik ilaç lar ya da dro ne da ro ne
kalp ye ter siz li ği nin eş lik et ti ği at ri yal fib ri las yon -
da kul la nıl ma ma lı dır.

Bra di arit mi ler

Akut kalp ye ter siz li ği ne eş lik eden cid di bra di -
kar di ve ya kalp blok la rı kalp pi li ta kı la rak te da vi
edil me li dir (Sı nıf I-C İn di kas yon).  

İzo le Sağ Ven tri kül Ye ter siz li ği

Akut ko ro ner sen drom da ve ma sif pul mo ner em-
 bo li ta ki ben ye ni baş la yan izo le sağ ven tri kül ye-
 ter siz li ği ge li şe bi lir. Her iki du rum da da sağ
ven tri kül do lu şu nu azalt ma mak için di üre tik kul-
 la nıl ma sın dan ka çın ma lı ya da çok dik kat le ve ril -
me li dir. 

Pul mo ner hi per tan si yon lu has ta lar da da
prog re sif izo le sağ ven tri kül ye ter siz li ği or ta ya çı-
 ka bi lir. Tip V fos fo di es te raz in hi bi tör le ri, en do te -
lin an ta go nist le ri ve ya pros ta sik lin ana log la rı
pul mo ner vas kü ler di ren ci azalt ma da ya rar lı ola-
 bi lir ler.  

Kar di yo re nal Sen drom

Has ta la rın 1/3’ün de, akut sol ven tri kül ye ter siz li -
ği ve ya te da vi si ya da her iki si bir lik te böb rek
fonk si yon la rın da bo zul ma ya yol aça bi lir ve “Tip
1 kar di yo re nal sen dro m” ola rak ad lan dı rı lır. Böb-
 rek ye ter siz li ği has ta ne ya tı şı nı uza tır, ay rı ca
prog no zu da olum suz bi çim de et ki ler. Akut re no-
 kar di yak sen drom (Tip 3 kar di yo re nal sen drom),
akut böb rek ha sa rı na bağ lı vo lüm yük len me si nin

kar di yak fonk si yon la rı kö tü leş tir me si ile or ta ya
çı kar. Her iki du rum da da ACE in hi bi tör le ri nin
ke sil me si ge rek ti re bi lir, ay rı ca prog re sif üre mi ve
vo lüm yük len me si dia liz ya pıl ma sı nı zo run lu kı-
 la bi lir. 

Pe ri-ope ra tif Kalp Ye ter siz li ği

Kalp cer ra hi si ön ce sin de (pre-ope ra tif in fark tüs),
es na sın da ve ya son ra sın da (me ka nik komp li kas -
yon lar) akut kalp ye ter siz li ği or ta ya çı ka bi lir. Ne-
 de ne yö ne lik te da vi ya pıl ma lı dır.

PPrroogg  nnoozz

Akut sol kalp ye ter siz li ği ne de ni ile ya tan has ta -
lar da, has ta ne içi mor ta li te, sol ven tri kül sis to lik
fonk si yo nu nor mal olan grup ta (% 2.8), ejek si yon
frak si yo nu dü şük olan sis to lik dis fonk si yon lu (%
3.9) gru ba gö re da ha dü şük tür. An cak has ta ne ya -
tış sü re le ri her iki grup ta ben zer dir.
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TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Kar di yo ne nik şok hi po vo le mi ol mak sı zın baş lı ca
kar di yak atım vo lü mü nün azal ma sı na bağ lı ola-
 rak hi po tan si yon ve pe ri fe rik do la şım ye ter siz li ği
bul gu la rı nın or ta ya çık ma sı şek lin de ta nım la na -
bi lir. Kar di yo je nik şo kun baş lı ca kri ter le ri: I) sis-
 to lik ar ter ba sın cı nın –en az 30 da ki ka- 90
mmHg’ nin al tın da ol ma sı, II) pul mo ner ka pi ler
tı ka lı ba sın cın (“pul mo nary ca pil lary wed ge pres su -
re ” PCWP, PKTB) 15 mmHg’ nin üze rin de ol ma sı
ve II I) kar di yak in dek sin 2.2 L/dk/m2’nin al tın da
bu lun ma sı dır. Ya nı sı ra id rar mik ta rı da azal mış -
tır (<30 ml/sa at).

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Şo kun en önem li özel li ği hi po tan si yon ge liş me si -
dir. Kar di yo je nik şok ta hi po tan si yo nun ne de ni

kalp fonk si yon la rı nın ye ter siz li ği dir. Kalp de bi -
si nin düş me si ne ya nıt ola rak kar di yak per for -
man sı art tır mak ve vas kü ler to nu su ida me
et tir mek için sem pa tik uya rı olur. Sem pa tik uya-
 rı nın art ma sı ta şi kar di ve mi yo kard kon tran si -
yon la rı nın art ma sı na yol açar. So nuç ola rak,
pe ri fe rik va zo kons trik si yo na bağ lı so luk ve nem -
li de ri ve ta şi kar di ge li şir. Kar di yo je nik şo kun kla-
 sik bul gu la rı, kalp de bi si nin azal ma sı ve sis te mik
vas kü ler di ren cin art ma sı dır. 

EEtt  yyoo  lloo  jjii

Kar di yo je nik şok ne den le ri Tab lo 48-1’de gö rül -
mek te dir.

Akut mi yo kard in fark tü sü  kar di yo je nik şo kun
baş lı ca et yo lo ji si ni teş kil eder. Akut mi yo kard in-

KARDİYOJENİK ŞOK

Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu

Akut mi yo kard in fark tü sü • Pom pa ye ter siz li ği
• Akut mi yo kard in fark tü sü nün me ka nik komp li kas yon la rı

- Akut mit ral ye ter siz li ği
- Ven tri kü ler sep tal de fekt
- Ser best du var rüp tü rü-tam po nad

• Sağ ven tri kül in fark tü sü

Son dö nem cid di kar di yo mi yo pa ti ler • Ka pak has ta lık la rı
• Kro nik is ke mik kalp has ta lı ğı
• Res trik tif/in fil tra tif kar di yo mi yo pa ti
• İdi yo pa tik kar di yo mi yo pa ti

Akut Mi yo kar dit • Vi ral
• İn fek si yöz
• Tok sik

Arit mi ler • Bra di arit mi ler
• Ta şi arit mi ler

En dok rin has ta lık lar • Hi po ti ri oi di
• Hi per ti ro idi

İlaç la ra bağ lı

Post-trav ma tik

Ta ko-Tsu bo sen dro mu

Tab lo 48-1. Kar di yo je nik Şok Ne den le ri
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 fark tü sün de her han gi bir se bep le kar di yo je nik şo -
kun ge liş me ora nı % 5-8 ci va rın da dır. Akut mi yo -
kard in fark tü sü bir kaç yol la kar di yo je nik şo ka yol
aça bi lir. En sık rast la nan for mu ma sif bir in fark tüs
ve ya ön ce den ge çi ril miş in farkt(lar) üze ri ne ila ve bir
mi yo kard nek ro zu se be biy le ge li şen cid di sol ven tri-
 kül pom pa ye ter siz li ği dir. Sağ ven tri kül in fark tü sü
de kar di yo je nik şo ka yo la aça bi lir. Sağ ven tri kül in-
 fark tü sün de şo kun ge liş me sık lı ğı % 32’ye ulaş mak-
 ta dır. Ge nel lik le in fe ri or mi yo kard in fark tü sü
ze mi nin de ak ci ğer alan la rın da staz ol mak sı zın (din -
le mek le ak ci ğer alan la rın da ral vs ol ma ma sı, ak ci -
ğer gra fi sin de pul mo ner hi per tan si yon bul gu la rı nın
bu lun ma ma sı) ge li şen hi po tan si yon ve be lir gin jü-
 gü ler ve nöz dol gun luk sağ ven tri kül in fark tü sü ne
bağ lı şo ku dü şün dür me li dir. Akut mi yo kard in-
 fark tü sü ze mi nin de na di ren ge li şen me ka nik komp-
 li kas yon lar (pa pil ler kas yır tıl ma sı, ven tri kü ler
sep tal rüp tür, ser best du var rüp tü rü) da sık lık la kar-
 di yo je nik şok ve/ve ya ani ölü me yol açar lar. Akut
mi yo kard in fark tü sü nün me ka nik komp li kas yon -
la rı sey rek (her bi ri % 0.5-2 ara sın da de ği şen oran-
 lar da) gö rül mek le bir lik te akut mi yo kard
in fark tü sü ne bağ lı er ken ölüm le rin önem li bir kıs-
 mın dan (% 10-20) so rum lu dur. Özel lik le ser best du -
var rüp tü rü ne ma ruz ka lan has ta la rın ta ma mı na
ya kı nı hız la ge li şen kar di yo je nik şok ve elek tro me -
ka nik dis so si yas yon tab lo su ile kay be di lir. 

Sol ven tri kül fonk si yon la rı nı be lir gin ola rak
azal tan kar di yo mi yo pa ti ler (di la te, res trik tif, Ta -
ko-tsu bo kar di yo mi yo pa ti si vs), mi yo kar dit ler,
cid di kalp ka pa ğı has ta lık la rı da özel lik le has ta lı -
ğın ile ri saf ha la rın da kar di yo je nik şok se be bi ola-
 bi lir ler. Di ğer yan dan, özel lik le ze min de
mi yo kard dis fonk si yo nu bu lu nan has ta lar da ke-
 sin ti siz (“in ces san t”) ta şi arit mi ler kar di yo je nik şo -
ka yol aça bi lir. 

Akut ge li şen mit ral ve aort ye ter siz lik le ri ge-
 nel lik le akut kalp ye ter siz li ği ne yol açar lar. Ye ter-
 siz li ğin çok cid di ol du ğu ve ya sol ven tri kül
fonk si yon la rı nın azal dı ğı has ta lar da il gi li tab lo -
lar kar di yo je nik şok ile de or ta ya çı ka bi lir. Akut
mit ral ye ter siz li ği nin akut mi yo kard in fark tü sü
dı şın da ki sık rast la nan se bep le ri spon tan kor da
rüp tü rü, in fek tif en do kar dit ve trav ma dır. Pul-
 mo ner ve nöz ve pul mo ner ka pi ler tı ka lı ba sın cın -
da ki ani ve cid di yük sel me, pul mo ner ödem, “v”
dal ga sı nın be lir gin ol du ğu jü gü ler ve nöz dol gun-
 luk, os kül tas yon ile 2. ses ten ön ce bi ten sis to lik
dek re şen do üfü rüm (ba zen çok ha fif olur ve ya
du yul ma ya bi lir) akut mit ral ye ter siz li ği nin baş lı -
ca bul gu ve be lir ti le ri dir. Akut aort ye ter siz li ği -
nin en sık se be bi in fek tif en do kar dit tir. Kro nik
aort ye ter siz li ği nin ak si ne (şok ve ya akut ak ci ğer
öde mi ne yol açan akut aort ye ter siz li ğin de) ge niş
na bız ba sın cı ve sıç ra yı cı na bız ge nel lik le yok tur;
üfü rüm de kı sa sü re li dir. 

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Kar di yo je nik şo ka ön cü lük eden semp tom lar kar-
 di yo je nik şo ka ne de ni ne bağ lı de ği şir. Akut mi yo -
kard in fark tü sü ne bağ lı şok -ço ğu kez es ki den
mev cut olan kro nik is ke mik kalp has ta lı ğı ze mi -
nin de- ani baş la yan gö ğüs ağ rı sı ile tak dim olur.
Ba zen de gü rül tü lü bir gö ğüs ağ rı sı tab lo su ol ma -
dan sin si ge li şen güç süz lük ve ne fes dar lı ğı tab lo su
ile or ta ya çı ka bi lir. San tral ve nöz sis tem per füz yo -
nu da bo zul du ğu  için has ta lar le tar jik ola bi lir.

Akut mi yo kard in fark tü sü nün me ka nik
komp li kas yon la rı ge nel ola rak in fark tüs baş lan -
gı cın dan bir kaç gün ya da haf ta içe ri sin de ge li şir -
se de, da ha er ken dö nem de de or ta ya çı ka bi lir.
Gö ğüs ağ rı sı eş lik et se de ço ğu kez ani baş la yan
ne fes dar lı ğı ile tak dim olur.    

Arit mi si olan has ta lar da çar pın tı, pre sen kop
ve sen kop gi bi şi ka yet ler ola bi lir.

Fi zik Mu aye ne: Kan ba sın cı (<90 mmHg) dü şük,
na bız ve so lu num sa yı sı art mış tır. Cild so ğuk, so -
luk ve nem li dir, pe ri fe rik va zo kons trik si yo na
bağ lı ola rak de ri de renk li le ke ler (li ve do re ti kü la -
ris) göz le ne bi lir. Pe ri fe rik ödem ola bi lir. Se reb ral
hi po per füz yon ne de niy le kon füz yon ve ya le tar ji
ola bi lir. Ak ci ğer ler de yay gın yaş ral ler ola bi lir.
İzo le sağ ven tri kül in fak tü sün de pu lmo ner kon-
 jes yon ol ma dı ğı için ral ler yok tur.

Ço ğu kez jü gü ler ve nöz dol gun luk var dır, na -
bız za yıf tır. Ta şi arit mi ve ya bra di arit mi eş lik edi-
 yor sa bu na iliş kin ola rak kalp hı zı de ği şe bi lir.
Di la te kar di yo mi yo pi li has ta lar da apeks sağ ve
dı şa yer de ğiş tir miş tir, özel lik le pe ri kard sı vı sı da
var sa kalp ses le ri de rin den ve ha fif ola rak du yu -
lur. Sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve sol ven tri kül
do luş ba sın cı nın ar tı şı na bağ lı ola rak 3. ve 4. kalp
ses le ri du yu la bi lir. 

Akut mi yo kard in fark tü sü nün me ka nik
komp li kas yon la rı na bağ lı ola rak mit ral ye ter siz -
li ği (apeks tte pan si to lik üfü rüm) ve ya ven tri kü -
ler sep tal de fekt (ster num ke na rı bo yun ca ha şin
pan sis to lik üfü rüm) üfü rüm le ri sap ta na bi lir. Sol
ven tri kül ser best du var rü tü rün de pe ri kar di yal
frot man ge li şir. 

Sağ ven tri kül ye ter siz li ğin de he pa to me ga li ve
cid di tri küs pid ye ter siz li ği ne bağ lı ka ra ci ğer de
sis to lik pul zas yon sap ta na bi lir.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG), te le rönt ge nog ra fi,
eko kar di yog ra fi ve ha ya ti or gan fonk si yon la rı nı
or ta ya ko yan (üre, kre ati nin, tran sa mi naz lar vs)
ve he mog ra mı da içe ren bi yo kim ya in ce le me le ri
şok ta ki has ta da ya pıl ma sı ge re ken stan dart tet-
 kik ler dir. 
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Elek tro kar di yog rafi (EKG)

Ko ro ner kalp has ta lı ğı ve akut mi yo kard in fark tü -
sü ne iliş kin ve ri ler (pa to lo jik Q dal ga sı, T ne ga ti vi te si,
akut in fark tüs=ST ele vas yo nu, sağ ven tri kül in fark tü -
sü=V4R’ de ST ela vas yo nu  gi bi) ve ri ler ta nı ya yar dım -
cı ola bi lir. An cak ST ele vas yo nu ol ma dan da akut
mi yo kard in fark tü sü ve bu na bağ lı kar di yo je nik
şok ge li şe bi le ce ği göz ar dı edil me me li dir.

EKG bra di arit mi ve ya ta şi arit mi ta nı sı nı koy-
 du rur. Ay rı ca pul mo ner em bo li ve tam po nad gi -
bi tab lo la rın teş hi si ne de ışık tu ta bi lir. 

Te le rönt ge nog ra fi

Kalp göl ge si bü yü müş tür ve cid di kalp ye ter siz -
li ğin de pul mo ner kon jes yo na iliş kin ve ri ler or ta -
ya ko nu lur. An cak akut mi yo kard in fark tü sü
ze mi nin de ge li şen mit ral ye ter siz li ği ve ya ven tri -
kü ler sep tal de fek tin yol aç tı ğı kar di yo je nik şok -
ta pul mo ner kon jes yo na kar di yo me ga li eş lik
et mez. Di ğer yan dan hi po vo le mi ve ya sağ ven tri -
kül in fark tü sü nün eş lik et me si pul mo ner kon jes -
yon ve ri le ri nin azal ma sı na ne den ola bi lir.

Eko kar di yog ra fi

Eko kar di yog ra fi özel lik le kar di yo je nik şok tab lo -
sun da ki tüm has ta lar da vaz ge çil mez in ce le me ler
ara sın da dır. Mi yo kard in fark tü sü nün yay gın lı ğı,
me ka nik komp li kas yon la rın (ven tri kü ler sep tal
de fekt, mit ral ye ter siz li ği, ser best du var rüp tü rü)
ve sağ ven tri kül in fark tü sü nün or ta ya ko nul ma sı,
ven tri kül le rin sis to lik ve di yas to lik fonk si yon la rı
ve bir çok he mo di na mik pa ra met re eko kar di yog -
ra fik in ce le me ile be lir le ne bi lir. Kar di yak tam po -
nad ve akut aort dis sek si yo nu gi bi nis pe ten sey rek
kar di yo je nik şok se bep le ri nin or ta ya ko nul ma sın -
da da eko kar di yog ra fi önem ta şır. 

He mo di na mik Bul gu lar

İn va zif he mo di na mik mo ni tö ri zas yo nun (sağ kalp
ve pul mo ner ar ter ka te te ri zas yo nu) şok ta ki has ta -
la rın tü mü ne ru tin ola rak uy gu la nıp uy gu lan ma -
ma sı ile il gi li çe lişki li bul gu lar ve ka na at ler
mev cut tur. Bu nun la bir lik te; şok se be bi nin tam
ola rak or ta ya ko nu la ma dı ğı hal ler de, akut mi yo -
kard in fark tü sü ne bağ lı ola rak ge li şen şok tab lo -
sun da ve stan dart te da vi yak la şım la rı na ce vap
ver me yen kli nik tab lo lar da in va zif he mo di na mik
mo ni tö ri zas yon uy gu lan ma lı dır. 

San tral ven ler ara cı lı ğıy la Swan-Ganz ka te te -
ri pul mo ner ar te re yer leş ti ri lir, pul mo ner ve nöz
tı ka lı ba sınç ve pul mo ner ar ter ba sın cı iz le nir. Ay-
 rı ca bu ka te ter ler va sı ta sıy la kalp de bi si be lir le -
ne bi lir. Kar di yo je nik şok ta kalp in dek si 2.2
L/dk/m2’nin al tın da dır. Pul mo ner ve nöz tı ka lı ba-
 sınç yük sel miş tir, an cak sağ ven tri kül in fark tü sü

ya da hi po vo le mi nin var lı ğın da tı ka lı ba sınç nor-
 mal ya da dü şük de ola bi lir. 

Mikst ve nöz ok si jen sa tü ras yo nu ta yi ni te da -
vi ye ya nı tın iz len me sin de, ay rı ca ven tri kü ler sep-
 tal de fekt ta nı sın da önem li dir.

Sol Kalp ka te te ri zas yo nu ve Ko ro ner
An ji yog ra fi

ST seg ment yük sel me li akut mi yo kard in fark tü sü
sey rin de or ta ya çı kan kar di yo je nik şok ta, sol kalp
ka te te ri zas yo nu ve ko ro ner an ji yog ra fi ve uy gun
olan tüm va ka lar da re vas kü la ri zas yon (ba lon an-
 ji yop las ti- stent ve ya ko ro ner by-pass) ya pıl ma sı
ha yat kur ta rı cı ola bi lir.  

AAyyıı  rrıı  ccıı  TTaa  nnıı

Şok teş hi si ko nul duk tan son ra ilk ya pı la cak şey şo -
kun se be bi nin be lir len me si dir. Mev cut kli nik tab -
lo ba zen açık lık la şo kun et yo lo ji si ne işa ret eder
(akut mi yo kard in fark tü sü, aler je ne ma ruz kal ma,
yay gın cid di in fek si yon, ma sif ka na ma vs). Bu nun -
la bir lik te, bir kaç şok ne de ni nin bir ara da ola bi le -
ce ği de göz den uzak tu tul ma ma lı dır.

Han gi me ka niz ma ile ge li şir se ge liş sin şo kun
or tak özel li ği hi po tan si yon se be biy le son-or gan lar -
da hi po per füz yon ve bu nun so nun da ge li şen mul-
 tipl or gan ye ter siz lik le ri dir. Fark lı se bep ler le
or ta ya çı kan şok tab lo la rı baş lı ca şo ka gö tü ren et-
 yo lo ji ve kli nik bul gu lar ile bir bi rin den ayırt edi lir.
Pom pa ye ter siz li ği (sol ve ya sağ ven tri kül) ve ya
me ka nik se bep ler den kay nak la nan kar di yo je nik
şo kun baş lı ca ayırt edi ci özel li ği pul mo ner ka pi ler
tı ka lı ba sınç ve sis te mik vas kü ler re zis tan sın yük-
 sek olu şu dur. Bu na mu ka bil te mel pa to lo ji nin
efek tif do la şım vo lü mü nün da ğı lım bo zuk lu ğu ol-
 du ğu sep tik ve ana fi lak tik şok ta ise hem pul mo ner
ka pi ler tı ka lı ba sınç, hem de pul mo ner vas kü ler di-
 renç dü şük tür. Hi po vo le mik şok ta pul mo ner ka-
 pi ler tı ka lı ba sınç dü şük ol mak la bir lik te sis te mik
vas kü ler di renç ha fif çe art mış tır ve ya önem li bir
de ği şik lik gös ter mez (Tab lo 48-2).

Bu nun la bir lik te kar di yo je nik şok ta ki has ta la -
rın bir kıs mın da (% 15-25) pe ri fe rik vas kü ler di ren-
 cin –muh te me len yay gın sis te mik inf la mas yon
se be biy le- dü şük ol du ğu bil di ril mek te dir. Kar di -
yak trav ma se be biy le olu şan kar di yo je nik şok ta
bü yük da mar lar ve ya kalp boş luk la rı nın rüp tü rü
se be biy le hi po vo le mik şok bul gu la rı kli nik tab lo ya
ha kim ola bi lir. Ben zer şe kil de in fil tra tif kar di yo -
mi yo pa ti le rin son dö ne min de sis te mik vas kü ler
di renç de ğiş mez ve ya ha fif çe yük se le bi lir. Akut
mi yo kard in fark tü sü sı ra sın da (trom bo li tik ve ya
di ğer se bep ler le) ge li şen ka na ma (gas tro in tes ti nal,
ret ro pe ri to ne al vs) ze mi nin de ge li şen şok ta pul-
 mo ner ka pi ler tı ka lı ba sınç ta ki yük sel me ve san t-
ral ve nöz ba sınç ta ki düş me be lir gin ol ma ya bi lir.
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Bu na kar şı lık, sep tik şok ta mi yo kard dep res yo nu
se be biy le na dir ol ma ya rak kar di yo je nik şo kun ba -
zı özel lik le ri or ta ya çı ka bi lir. Do la yı sıy la, şo kun
ayı rı cı teş hi si ya pı lır ken şo ka yol açan tab lo la rın
bir lik te ola bi le ce ği ve ba zı hal ler de il gi li şok tü rü -
nün ti pik özel lik le ri nin de ği şik lik ler gös te re bi le ce -
ği bi lin me li dir. Kli nik tab lo lar da ki ör tüş me ler
se be biy le has ta sa de ce he mo di na mik pa ra met re -
ler le de ğil ya nı sı ra di ğer kli nik özel lik le ri (et yo lo -
ji, fi zik mu aye ne bul gu la rı vs) de dik ka te alı na rak
de ğer len di ril me li dir. 

Ayı rı cı teş his için en önem li hu sus şok ta kalp
atım vo lü mü nün dü şük ve ya nor mal/yük sek
olup ol ma dı ğı nın be lir len me si dir. Dü şük atım
vo lü mü ile bir lik te sol ve/ve ya sağ ven tri kü lün
do luş ba sın cı nın yük sek ol ma sı kar di yo je nik şo -
kun ka rak te ris tik özel li ği dir. Pe ri fe rik per füz yo -
nun bo zul du ğu nu gös te ren bul gu lar (so ğuk ve

so luk eks tre mi te ler, dü şük na bız ba sın cı vs) dü -
şük atım vo lü mü ne işa ret eder. Üçün cü ve dör-
 dün cü se sin var lı ğı, jü gü ler ve nöz dol gun luk,
pul mo ner ve nöz/ar te ri yel hi per tan si yon bul gu la -
rı kar di yo je nik şo ku des tek ler. Bu na kar şı lık, nö-
 ro je nik, sep tik ve ya ana fi lak tik şok ta (ba zı
is tis na lar dı şın da) kar di yak atım vo lü mü nor mal
ve ya yük sek tir; di yas to lik ba sınç dü şük tür; pe ri -
fe rik per füz yon bo zuk lu ğu bul gu la rı ol ma ya bi lir
(sep tik şok ta sı cak eks tre mi te ler). 

TTee  ddaa  vvii

Te mel Te da vi Pren sip le ri
Şok tab lo sun da ki has ta ha ya ti bul gu la rın de vam lı
ta kip edi le bil di ği ve me ka nik ven ti las yon, ve -
nöz/ar te ri yel ka nü las yon gi bi gi ri şim le rin ya pı la -
bil di ği yo ğun ba kım üni te le rin de ta kip edi lir. Hız lı
sı vı, kan ve ya kan ürün le ri nin uy gu la na bil me si
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Şok Ti pi Kalp De bi si PKTB SVB SVR Kli nik Özel lik ler

Kar di yo je nik Şok-Pom pa ye ter siz li ği

Ma sif mi yo kard - - - + + + + + + + Ge nel lik le sol ven tri kü lün % 40’ın dan 
in fark tü sü faz la ha sa ra uğ ra dı ğı mi yo kard

in fark tüs le rin de gö rü lür.

Sağ ven tri kül - - + / ± + + + + / ± Ge nel lik le in fe ri or mi yo kard in fark tsü ne 
mi yo kard in fark tü sü eş lik eder.

Di la te kar di yo mi yo pa ti - - - + + + + + + + 3. ses ve di ğer kalp ye ter siz li ği bul gu la rı 
eş lik eder.

Kar di yo je nik Şok-Me ka nik se bep ler

Mi yo kard in fark tü sü - / - - + + + + + + Ge nel lik le mi yo kard in fark tü sü son ra sı 
son ra sı VSD/ ser best 2.-5 gün ler de ge li şir
du var rüp tü rü

Akut mit ral ye ter siz li ği - - + + + ± / + + + En sık se bep mi yo kard 
in fark tü südür

Akut aort ye ter siz li ği - - + + ± + + En sık sebep in fek tif en do kar dit tir.

Tam po nad* - - + + + + + + + He mo di na mik in ce le me de pul mo ner
ve nöz tı ka lı ba sınç ile ven tri kül le rin
di yas tol so nu ba sınç la rı eşit len miş tir.  

Pul mo ner em bo li ** - - ± + + + + Eko kar di yog ra fi de sağ kalp boş luk la rının 
ge niş le me si ve sağ ven tri kül
dis fonk si yo nu mev cut tur.

Hi po vo le mik şok

- - - - - - - + / ± İn tra vas kü ler vo lüm kay bı ge nel lik le
ma sif ka na ma se be biy le ge li şir

Sep tik şok&

+ + / - - - - - - - - -

Ana fi lak tik şok
± / + - - - - - - -

Kı salt ma lar: PKTB: Pul mo ner ka pi ler tı ka lı ba sınç; SVB: San tral ve nöz ba sınç; SVR: Sis te mik vas kü ler re zis tans, VSD:
Ven tri kü ler sep tal de fekt
*: Kar di yak tam po nad da sol ven tri kü lün atım vo lü mü aza lır. **:Pul mo ner em bo li de sağ ven tri kü lün atım vo lü mü aza lır.
&:Sep tik şok lu has ta la rın %10-15’in de sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu ve atım vo lü mün de azal ma mev cut tur.

Tab lo 48-2. Baş lı ca Şok Tip le ri nin He mo di na mik ve Kli nik Özel lik le ri



için ve nöz ka te ter uy gu la ma sı, de vam lı ar ter ba-
 sın cı ta ki bi için ar te ri yel ka nü las yon, ok si met re ile
ok si jen sa tü ras yo nu nun de vam lı ta ki bi ve id rar
son da sı ile diü rez ta ki bi stan dart ted bir ler dir. Te-
 da vi nin ilk he de fi do la şı mın ha ya ti or gan la rın as-
 ga ri ih ti yaç la rı nı kar şı la ya cak dü ze ye ge ti ril me si
ya ni is tik rar lı ha le ge ti ril me si dir (sta bi li zas yon). Bu
amaç la ön ce lik le % 0.9 NaCl gi bi kris tal lo id ler ve -
ya (ane mi mev cut ise) kan trans füz yo nu uy gu la -
nır. Özel lik le sol ven tri kül dis fonk si yo nu na
se kon der kar di yo je nik şok lar da sol ven tri kül do -
luş ba sın cı nın pul mo ner ar ter ka te te ri ile ta ki bi ha-
 ya ti öne me sa hip tir. İlk sı vı yük le me sin den son ra
pul mo ner ar ter tı ka lı ba sın cı 14-16 mmHg’ nin al-
 tın da ise ve hi po tan si yon se bat edi yor sa ikin ci de -
fa da ha yük sek mik tar da sı vı yük le me si ya pı lır.
Cid di hi pok se mi (ar te ri yel ok si jen sa tü ras yo nu <
% 85), hi per kar bi ve ya me ta bo lik asi doz ha lin de
me ka nik ven ti las yon uy gu lan ma lı dır.

İn tra ve nöz Va zop res sör ve İnot ro pik Te da vi

Sı vı uy gu la ma sı na rağ men hi po tan si yo nun de -
vam et ti ği ve sol ven tri kül do luş ba sın cı nın nor-
 mal ve ya yük sek ol du ğu du rum da va sop res sör
ve inot ro pik te da vi ye baş lan ma lı dır. 

Do pa mi ne: Do pa mi ne en do jen ka te ko la min dir.
Hi po tan si yo nu dü zelt mek için ilk ter cih edi le cek
ajan dır. Do pa mi ne dü şük doz lar da re nal kan akı-
 mı nı ar tı ra rak fay da lı olur iken, yük sek doz lar da
kuv vet li va zop res sör et ki ile ar ter ba sın cı nı yük-
 sel tir. Do pa mi nin po zi tif inot ro pik et ki ile (do bu -
ta min den da ha za yıf ola rak) kalp de bi si ni ar tı rı cı
et ki si de mev cut tur. 

Do bu ta mi ne: Do bu ta mi ne sen te tik bir sem pa -
tomi me tik ajan dır. Do pa mi nin ak si ne re nal va zo-
di la tas yo na yol aç maz. Kar di yo je nik şok
te da vi sin de ar ter ba sın cı nın yük sel til me si nin ya -
nı sı ra kalp de bi si nin ar tı rıl ma sı da amaç la nır. Bu
amaç la –ar ter ba sın cı sta bi li ze edil dik ten son ra-
ilk kul la nı la cak ilaç do bu ta min dir. Do bu ta mi ne
β2 re sep tör le re da ha faz la et ki li ol du ğun dan kul-
 la nı mın da ar te ri yel va zo di la ta tör et ki ha kim dir.
Şok ta va ka la rın önem li bir kıs mın da ge li şen aşı rı
va zo kons trik si yon ard yü kü (“af ter lo ad”) ar tı ra rak
kalp atım vo lü mü nü azal tır. Do bu ta mi ne bir ta-
 raf tan ard yü kü azal ta rak, bir ta raf tan da kon trak-
 ti li te yi ar tı ra rak kalp de bi si ni dü zel tir. Bir bi ri ni
ta mam la yı cı et ki le ri se be biy le do pa mi ne ve do-
 bu ta mi ne ge nel lik le bir lik te kul la nı lır. 

No re pi nep hri ne: Do pa min den da ha güç lü al fa ve
be ta-1 et ki le re sa hip tir. Yük sek doz do pa mi ne rağ-
 men kan ba sın cı dü şük ka lan has ta lar da kul la nı lır. 

Mil ri no ne: Do bu ta mi nin ba şa rı sız ol du ğu hal ler -
de -özel lik le pul mo ner ar ter ba sın cı nın be lir gin
ola rak yük sek ise- mil ri no ne inot ro pik ajan ola-
 rak ter cih edi lir. 

İsop ro te re nol: Sen te tik bir sem pa to mi me tik ajan-
 dır.  Çok güç lü kro not ro pik ve inot ro pik et ki le ri
var dır. Bu ne den le ok si jen tü ke ti mi ve is ke mi yi
art tı rır. Bu ne den le bra di arit mi ze mi nin de ge li -
şen ler ha riç kar di yo je nik şok te da vi sin de tav si ye
edil mez. An cak kalp trans plan tas yon lu has ta lar -
da kalp de bi si ni ar tır mak için ilk ter cih edi le cek
ilaç isop ro te re nol dür.

Özel lik le no re pi nep hri ne, isop ro te re nol ve fe-
 ni lep hri ne baş ta ol mak üze re va zo dep re sör ilaç la-
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Far ma ko lo jik Et ki ler Kul la nım Sı ra sı
İlaç Doz

(µg/kg/dk) Kalp hı zı Kon trak ti li te ye Da mar Va zo di la tör Kan Kalp
et ki si bü zü cü et ki Ba sın cı na De bi si nin

et ki et ki Ar tı rıl ma sı

Do pa mi ne 1-4* + - - +
4-6* ++ ++ + -
6-20* +++ +++ +++ - 1 3

Do bu ta mi ne 2-20 ++ ++++ - ++ UD 1

No re pi nep hri ne 2-20 + ++ ++++ +++ 2 UD

Fe ni lep hri ne 20-200 - - +++ - 3 UD

Mil ri no ne 0.37-0.75 + +++ - ++ UD 2

İsop ro te re nol 1-5 ++++ ++++ - ++++ UD Kalp nak li
ya pı lan lar da 1**

*: Do pa mi ne dü şük doz lar da do pa mi ner jik re sep tör ler va sı ta sıy la re nal va zo di la ta tör et ki gös te rir; bi raz da ha yük sek doz lar -
da �1 re sep tör ler üze rin den kon trak ti li te yi ar tı rır; yük sek doz lar da ise β1 re sep tör ler ara cı lı ğıy la va zo kons trik tör et ki ha kim olur.
**: Or to to pik kalp trans plan tas yon lu has ta lar da uy gun kalp hı zı ce va bı ile kalp de bi si ni yük selt mek için ide al ilaç tır. 

Tab lo 48-3. Kar di yo je nik Şok ta Kul la nı lan Va zo dep re sör ve İnot ro pik İlaç lar



 rın mi yo kar dın ok si jen tü ke ti mi ni ar tır dı ğı, do za
bağ lı ola rak ta şi kar di ye yol aç tı ğı ve arit mi po tan-
 si ye li ne sa hip ol du ğu dik ka te alın ma lı dır. Söz ko-
 nu su ilaç la rın baş lı ca özel lik le ri ve doz la rı Tab lo
48-3’de su nul muş tur.

Do la şım Des tek Ci haz la rı

Bun lar ara sın da en iyi bi li nen ve kul la nı la nı in -
tra-aor tik ba lon pom pa sı dır. Son yıl lar da de ği şik
so lu num des tek ci haz la rı ge liş ti ril miş tir. Bu ci-
 haz lar cer ra hi ola rak (sol ven tri kül des tek ci ha zı)
ve ya per kü tan ola rak kul la nı la bi lir.

İn tra-aor tik Ba lon Pom pa sı: İn tra-aor tik ba lon
po pa sı fe mo ral ar ter va sı ta sıy la inen aor ta ya yer-
 leş ti ri lir (Ba kı nız bö lüm 25). İn tra-aor tik ba lon
pom pa sı kar di yo je nik şo kun te da vi sin de –ö zel -
lik le ko ro ner ar ter has ta lı ğı na bağ lı şok lar da-
önem li ro le sa hip tir. İn tra-aor tik ba lon pom pa sı
bir ta raf tan “af ter lo ad” u azal ta rak kalp de bi si nin
art tı rır ken di ğer ta raf tan ko ro ner per füz yo nu dü-
 zel tir. Her iki et ki de ar ter ba sın cı nı yük sel me si -
ne yol açar. İn tra-aor tik ba lon pom pa sı akut
ko ro ner sen drom ze mi nin de ge li şen pom pa ye-
 ter siz li ği ve di renç li ven tri kü ler arit mi ler de, akut
mi yo kard in fark tü sü nün he mo di na mi yi bo zan
me ka nik komp li kas yon la rın da ve cid di he mo di -
na mik bo zuk luk mey da na ge ti ren akut mit ral ye-
 ter siz li ğin de in di ke dir.

Re vas kü la ri zas yon

Akut mi yo kard in fark tü sü nü ta ki ben ge li şen kar-
 di yo je nik şok ta er ken per kü tan ko ro ner gi ri şi min
ve ya ko ro ner by-pas s’ ın hem er ken dö nem, hem de
5 yıl lık ta kip ler de mor ta li te ris ki ni azalt tı ğı gös te -
ril miş tir. Kar di yo je nik şo kun en sık se be bi olan ma -
sif mi yo kard in fark tü sün de prog no zu dü zel ten
ye ga ne gi ri şim acil re vas kü la ri zas yon dur. Pri mer
an ji yop las ti ile pom pa ye ter siz li ği ne bağ lı kar di yo -
je nik şo kun % 65-70 ci va rın da ki mor ta li te si nin %
45-50 se vi ye le ri ne in di ril di ği gös te ril miş tir. 

Fib ri no li tik Te da vi

ST seg ment ele vas yon lu akut mi yo kard in fark tü -
sün de kar di yo je nik şok ge liş ti ğin de er ken per kü -
tan re vas kü la ri zas yon ter cih edil me li dir. Bu
müm kün ol ma dı ğın da fib ri no li tik te da vi dü şü -
nü le bi lir. 

Se be be Yö ne lik Te da vi

Kar di yo je nik şok ta prog no zu dü zel ten en önem -
li gi ri şim –müm kün ise- alt ta ya tan pa to lo ji nin
dü zel til me si dir. 

Sağ ven tri kül in fark tü sü ne bağ lı kar di yo je nik
şok ta, ag re sif sı vı rep las ma nı te da vi nin önem li bir

kıs mı nı teş kil eder. Sı vı ye ter li ol maz sa inot ro pik
ajan lar ve in tra-aor tik ba lon pom pa sı ge rek li ola-
 bi lir. At ri yo ven tri kü ler (AV) tam blok ge li şi mi sık-
 tır, bu tak dir de AV senkro ni ye de sağ la ya cak
şe kil de “pa cin g” in sağ lan ma sı kalp de bi si ni de
dü zel te cek tir.

Kar di yo je nik şo ka yol açan ta şi arit mi ler de
der hal kar di yo ver si yon ya pıl ma lı dır. Bra di arit -
mi ler de ise at ro pi ne ve ya isop ro te re nol gi bi ilaç-
 la ra ya nıt alın maz sa, eks ter nal ve ya trans ve nöz
“pa cin g” uy gu lan ma lı dır.

Akut mi yo kard in fark tü sü nün me ka nik
komp li kas yon la rı (mit ral ye ter siz li ği, ven tri kü ler
sep tal de fekt, ser best du var rüp tü rü) söz ko nu su
ol du ğun da acil cer ra hi gi ri şim ya pıl ma lı dır. Ven-
 tri kü ler sep tal de fekt ge li şi min de per kü tan ci haz-
 lar la de fek tin ka pa tıl ma sı da bir al ter na tif ola bi lir. 

Kar di yak tam pond da pe ri kar di yo sen tez ve ya
cer ra hi yol la tam po na dın ra hat la tıl ma sı, ma sif
pul mo ner em bo li de trom bo li tik te da vi prog no zu
önem li öl çü de dü zel ten ra di kal gi ri şim ler dir.

PPrroogg  nnoozz

Mo dern te da vi me tod la rı ile kar di yo je nik şok ta
mor ta li te ih ti ma li % 50’nin al tı na in di ril miş tir. Bu
so nu ca özel lik le pri mer per kü tan ko ro ner gi ri şim
en önem li kat kı yı yap mış tır. 
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Arit mi me ka niz ma la rı nın da ha iyi an la şıl ma sı için
kal bin nor mal elek tro fiz yo lo jik özel lik le ri nin ha tır -
lan ma sı nın ya rar lı ola ca ğı dü şün ce sin de yiz.

Mi yo sit Kon trak si yo nu ve De po la ri zas yon

Mi yo sit kon trak si yo nu, hüc re mem bran la rın dan
iyon ha re ket le ri so nu cun da or ta ya çı kan hüc re
de po la ri zas yo nu ne ti ce sin de ge li şir. Kalp ade le
hüc re le ri nin hüc re sel ya pı sı, söz ko nu su elek trik -
sel de ği şik lik le rin hüc re den hüc re ye ge çi şi ne izin
ve rir, bu su ret le de po la ri zas yon dal ga sı ve do ğal
ola rak mi yo sit kon trak si yo nu ade le do ku su bo-
 yun ca ya yı lır.

Elek trik sel İle ti Do ku su

Kal bin bir pom pa ola rak gö rev ya pa bil me si için
kalp ade le si nin de po la ri zas yo nun uyum için de
ol ma sı ge rek mek te dir. Ni te kim ile ti özel li ği olan
özel do ku lar sa ye sin de ak si yon po tan si ye li et kin
ve ahenk li bir bi çim de kalp do ku su bo yun ca iler-
 ler. Söz ko nu su ile ti sis te mi at ri yum la rı ven tri kü -
ler den ayı ran ve ile ti özel li ği ol ma yan fib röz do ku
ta ba ka la rı ara sın dan uya rı la rın geç me si ni sağ lar.

Pa ce ma ker Hüc re le ri

Mi yo sit le rin de po la ri zas yon hız la rı “pa ce ma ker
hüc re le ri ” ola rak ad lan dı rı lan özel leş miş hüc re
gu rup la rı ta ra fın dan be lir le nir. Pa ce ma ker hüc re -
le ri si no-at ri yal dü ğüm de yer al mış tır. Bu hüc re -
ler di ğer mi yo sit ler den da ha hız la de po la ri ze
olur lar ve bu su ret le kalp hı zı nı be lir ler ler.

İle ti Sis te mi Hüc re le ri

Si no-at ri yal dü ğüm ve ile ti sis te mi nin hüc re le ri
de ği şi me uğ ra mış ade le hüc re le ri dir.

At ri yum De po la ri zas yo nu

Si no-at ri yal dü ğüm sağ at ri yum da, ve na ka va su-
pe ri or’ a ya kın bir böl ge de epi kar di um he men al-

 tında yer alır. “Pa ce ma ke r” hüc re le ri nin de po lari -
zas yo nu, de po la ri zas yon dal ga sı nın at ri yum bo-
 yun ca ya yıl ma sı ile kalp vu ru su nu baş la tır. Uya rı lar
sağ at ri yum dan at ri yo ven tri kü ler (AV) dü ğü me ile -
ti sis te mi nin 3 de me ti (ön de met, or ta de met ve ar -
ka de met) va sı ta sıy la ula şır. Muh te me len sol
at ri yu ma da ile ti yi sağ la yan bir de met var dır. 

At ri yo ven tri kü ler Dü ğüm

AV dü ğüm sağ at ri yu mun sep tal yü ze yin de, en do -
kard ta ba ka sı al tın da, “Koch üç ge ni ” de ni len böl ge -
de yer alır. Bu üç ge nin sı nır la rı nın To da ro ten do nu,
ko ro ner sinüs ağ zı ve tri küs pid ka pa ğın sep tal küs-
 pi si be lir ler. AV dü ğü me ula şan elek trik sel uya rı -
lar, özel ile ti lif le ri va sı ta sıy la ven tri kül le re ge çer.
Bu lif ler, at ri yum ve ven tri kül adele hüc re le ri ara-
 sın da yer alan ve ile ti özel li ği ol ma yan fib röz do ku
(ske le ton) ta ra fın dan oluş tu ru lan ba ri yer den ak si -
yon po tan si ye li nin iler le me si ni sağ lar. 

Ven tri kül le rin De po la ri zas yo nu

Ak si yon po tan si ye li nin, at ri yum lar dan ven tri -
kül le re ge çi şi, AV dü ğüm de ki ge çiş (“t ran si -
tional”) mi yo sit le ri nin özel li ği ne de ni ile be lir gin
ola rak ya vaş lar, bu sa ye de at ri yal kon trak si yon
ta mam la nır, ven tri kül ler den ka sıl ma dan ka nın
et kin bir bi çim de at ri yum lar dan ven tri kül le re ge-
 çi şi sağ la nır; da ha son ra His de me tin de ki hız lı ile -
ti özel li ği olan hüc re ler den ge çiş sağ la nır, ile ti
sis te mi nin sağ ve sol dal la rı ara cı lı ğıy la Pur kin je
lif le ri ne ula şı la rak ak si yon po tan si ye li nin sü rat le
ven tri kül le re ge li şi ve ven tri kül le rin kon trak si yo -
nu sağ la nır. Sağ ve sol dal la rı çev re le yen fib röz
do ku elek trik sel izo las yon sağ la ya rak, ak si yon
po tan si ye li nin çev re do ku la ra di rekt ola rak ula-
 şı mı nı en gel ler, kal bin apek si ne yak la şıl dı ğın da
söz ko nu su izo las yon do ku su ol ma dı ğı için, Pur-
 kin je lif le ri va sı ta sıy la kom şu mi yo sit le re ya yı lım
sü rat le sağ la nır. Bu sa ye de ven tri kü ler kon trak si -
yon dal ga sı da apek s ten, kal bin ba ze li ne doğ ru
ola ca ğı için, ven tri kül ler den ka nın aor ta ve pul-
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 mo ner ar te re doğru pom pa lan ma sı en uy gun açı
ile ya pı la bil mek te dir.

Ak si yon Po tan si ye li nin Olu şu mu
Kalp ada le si nin ya pı sı, de po la ri zas yo nun hüc re -
den hü cre ye yayılı mı na ko lay lık la izin ve rir. Ven-
 tri kül ade le lif le rin de ki vol taj de ği şik lik le ri nin
elek tri ki kay dı ya pıl dı ğın da 5 dö nem ol du ğu dik-
 ka ti çe ker: Faz 0. De po la ri zas yon dö ne mi, Faz I.
Er ken re po la ri zas yon dö ne mi, Faz II. Pla to dö ne -
mi, Faz II I. Geç re po la ri zas yon dö ne mi ve Faz IV.
Du ra ğan is ti ra hat po tan si ye li. İlk 4 dö nem “ak si -
yon po tan si ye li ”ni oluş tu rur.
De po la ri zas yon dan So rum lu İyon Ka nal la rı:
De po la ri zas yo nun her dö ne mi, iyon la rın ha re ke -
ti ne bağ lı ola rak, hüc re mem bran la rın dan elek tri -
ki yük le rin yer de ğiş tir me si so nu cun da or ta ya
çı kar. Söz ko nu su ka nal lar dan 4’ü en önem li ro lü
oy nar: 1. Hız lı sod yum ka na lı, 2. ya vaş kal si yum
ka na lı, 3. is ti ra hat po tas yum ka na lı ve 4. çok ya -
vaş po tas yum ka na lı. 

İyon ka nal la rı hüc re mem bra nı na yer alan bir
pro te in ya da pro te in alt üni te sin den iba ret bir por-
 dur. Şu ana ka dar 100’den faz la iyon ka na lı ta nım -
lan mış tır. İyon ka nal la rı nın açıl ma sı ya da
ka pan ma sı nı pek çok hüc re içi ve ya hüc re dı şı fak tör
et ki le mek te dir. Ör ne ğin de po la ri zas yo nun so rum -
lu ka nal lar dan bir kıs mı nın açıl ma sı hüc re mem bra-
 nı nın elek tri ki po tan si ye li ta ra fın dan kon trol edi lir
ve vol taj “ga te d” ka nal lar ola rak ta nım la nır.
Kar di yak Mi yo zit ler de İyon Da ğı lı mı: Bir kar-
 di yak mi yo zi tin, is ti ra hat ta ki elek trik sel po tan si -
ye li, hüc re dı şın da po zi tif, hüc re dı şın da ne ga tif
ol mak üze re –90 mV’ dur. Hüc re ler ta ra fın dan
ener ji har ca na rak, hüc re içeri sin de po tas yum iyo -
nu dü ze yi yük sek, sod yum iyo nu dü ze yi ise dü -
şük tu tu la rak söz ko nu su elek trik sel po tan si yel
sağ lan mak ta dır.
İs ti ra hat Po tas yum Ka nal la rı: İs ti ra hat te “is ti ra hat
po tas yum ka na l” la rı hüc re için de yük sek kon san -
tras yon da olan po tas yum iyon la rı nın, dü şük kon-

 san tras yon da olan hüc re dı şı na sız ma sı na izin ve -
rir. Po tas yum iyon la rı po zi tif yük le ri hüc re dı şı na
ta şır, bu ne den le hüc re dı şı na çık tık ça kon san tras -
yon gra di en ti nin ak si yö nün de elek trik sel gra di -
ent oluş ma sı na yar dım eder. İs ti ra hat po tas yum
ka nal la rı nor mal de hüc re is ti ra hat po tan si ye li nin
–90 mV’ da ida me edil me si ni sağ lar, bu dü zey de
elek trik sel ve kon san tras yon gra di ent le ri bir bir le -
ri ni nöt ra li ze eder, böy le ce po tas yum iyon la rı nın
da ha faz la ke sin ti siz dı şa akı şı nı ön ler. 
Baş lan gıç De po la ri zas yo nu: Hız lı sod yum ka-
 nal la rın dan sod yum iyon la rı nın hız la içe doğ ru
akı mı de po la ri zas yo na yol açar. Hız lı sod yum ka-
 nal la rı nın açıl ma sı nı in tra se lü ler val ta jın –90
mV’dan, -65 mV’ a ya ni eşik vol ta ja ula şıl ma sı te-
 tik ler. Bir kez eşik de ğe ri ne ula şılınca, de po la ri -
zas yon böl ge sin de ki tüm hız lı sod yum ka nal la rı
açı la cak tır. Bu su ret le ak si yon po tan si ye li eğ ri si -
nin en hız lı ve yük sek bö lü mü olu şur.
Ak si yon Po tan si ye li Olu şu mu (Şe kil 49-1): Hızlı
sod yum ka nal la rı açı lın ca, sod yum iyon la rı nın
hüc re içi ne akı mı kon san tras yon gra di en ti ni azal tır,
ne ti ce de hüc re mem bra nı ara sın da ki po tan si yel far -
kı –90 mV’ dan, +30 mV’ a çı kar (Faz O). Elek trik sel
po tan si yel de ki po zi tif ar tış, mi yo kard mem bra nı -
nın kom şu bö lü mün de ki sod yum ka nal la rı nın da
açıl ma sı nı te tik ler, bu su ret le de po la ri zas yon dal-
 ga sı kar di yak “sy nci ti um” bo yun ca iler ler. Bir hüc-
 re de olu şan po zi tif de po la ri zas yon kom şu
hüc re le rin de de po la ri ze ol ma sı na ne den ola rak
elek tri ki uya rı la rın tüm kalp do ku su bo yun ca iler-
 le me si ni sağ lar. Söz ko nu su de po la ri zas yon fa zı
yü ze yel EK G’ de QRS dal ga sı na te ka bül eder.
Er ken Re po la ri zas yon (Faz I): Hız lı sod yum ka-
 nal la rı da çok kı sa bir sü re için açık ka lır, ka nal -
la rın ka pan ma sı ile bir lik te elek trik sel po tan si yel
ka pan ma ya baş lar, bu es na da di ğer kat yon la rın
bu ara da po tas yum iyon la rı nın di ğer mem bran
ka nal la rın dan hüc re dı şı na çık ma ya de vam et-
 mek te dir. Bu dö nem er ken re po la ri zas yon dö ne -
mi ola rak ad lan dı rı lır. 
Pla to Dö ne mi (Faz II): Bu dö nem de ya vaş kal si -
yum ka nal la rı açı lır ve po tas yum ka nal la rı nın ço -
ğu ka pa nır ve kal si yum iyon la rı hüc re içer isi ne
gi rer, po tas yum iyon la rı nın ise çok kü çük bir kıs -
mı hüc re dı şı na çı ka bi lir, so nuç ola rak de po la ri -
zas yon dü ze yi sür dü rü lür. Bu dö nem de pla to
dö ne mi ola rak ad lan dı rı lır. Pla to dö ne mi nin
uzun ol ma sı, ka nın ven tri kül ler den bo şal ma sı
için ge rek li kon trak si yon sü re si ni sağ lar. Pla to fa -
zı ke sin ref rak ter dö ne mi dir ve yü ze yel EK G’ de
QT in ter va li ne te ka bül eder. 
Geç Re po la ri zas yon (Faz II I): Pla to fa zı es na sın -
da kal si yum iyon la rı nın hüc re içe ri si ne gi ri şi
kontrak si yon pro çe si ni baş la tır. Da ha son ra kal si-
 yum ka nal la rı ka pan ma ya ve ya vaş po tas yum ka-

Şekil 49-1. Trans mem bran is ti ra hat ve ak si yon po tan si ye -
li ile yü ze yel EKG iliş ki si (4).



 nal la rı açıl ma ya baş lar. Po tas yum ka nal la rın dan
po tas yum iyon la rı hüc re dı şı na çı kar, is ti ra hat po-
 tan si ye li ne dö nüş baş lar. Bu da is ti ra hat po tas -
yum ka nal la rı nın ye ni den açıl ma sı na yol açar.
Faz II I ile bir lik te re po la ri zas yon dö ne mi son bu -
lur. Faz II I rö la tif ref rak ter pe ri yo du dur ve yü ze -
yel EK G’ de T dal ga sı na te ka bül et mek te dir. 

Re po la ri zas yon dan son ra iyon la rın ye ni den da ğı lı -
mı: Mem bran lar ara sın da ki elek trik sel yük +30
mV’ dan, -90 mV’ a ge ri dön müş tür. Plaz ma mem-
 bra nı nın iki ta ra fın da sod yum ve po tas yum iyon-
 la rı nın da ğı lı mı bü yük oran da de ğiş miş tir. Di ğer
yan dan hüc re içi ser best kal si yum iyo nu kon san -
tras yo nu da be lir gin ar tış var dır. İyon la rın baş lan -
gıç ta ki da ğı lı mı nı sür dür mek için, ça lış ma sı için
ener ji ge rek ti ren iyon pom pa la rı ve iyon de ğiş ti -
rici le ri dev re ye gi rer. Hüc re için de bi ri ken aşı rı kal-
 si yum ya sar kop la mik re ti ku lum içi ne
sev ke di le rek ora da bi rik ti ri lir ya da “sod yum-kal -
si yum de ğiş ti ri ci ” (“exc han ge r”) sa ye sin de sod yum
iyon la rı ile yer de ğiş ti re rek hüc re dı şı na çı ka rı lır.
Diğer yan dan “sod yum/po tas yum pom pa sı ” va sı ta -
sıy la, sod yum iyon la rı da po tas yum iyon la rı ile de-
 ğiş ti ri lir, po tas yum hüc re içi ne gi rer ken, sod yum
hüc re dı şı na çı ka rı lır. So nuç ola rak, bu dö nem de
te mel ola rak kal si yum ve sod yum hüc re dı şı na çı-
 kar ken, po tas yum hüc re içe ri si ne gir miş olur.

İs ti ra hat Fa zı (Faz IV): İs ti ra hat fa zı re po la ri zas -
yon fa zı nın bit me si ile bir son ra ki ak si yon po tan -
si ye li ara sın da in ter val dir. Bu dö nem de hüc re
mem bran la rın dan iyon ha re ke ti ol ma mak ta dır. 

Si no at ri yal Dü ğüm de Ak si yon Po tan si ye li

Si no at ri yal dü ğüm de ki “pa ce ma ke r” hüc re le ri dü-
 ğüm de ak si yon po tan si ye li ken di li ğin den ak tif
ha le gel me özel li ği ile nor mal kar di yak mi yo zit -
ler den ay rı lır. Pa ce ma ker hüc re le ri “is ti ra hat po-
 tas yum ka nal la r” ın dan mah rum ol du ğu için hüc re
dı şı na sü rek li po tas yum iyo nu sı zın tı sı, do layı -
sıy la po zi tif yük ge çi şi ol ma dı ğın dan da ha de po -

la ri ze dir. Mak si mum di yas to lik po tan si yel –60
mV cı va rın da iken, az sa yı da ki “hız lı sod yum ka-
 nal la rı ” ço ğun luk la inak tif tir. Mul tipl sod yum ka-
 nal la rı açı la rak hüc re içi ne sod yum akı mı
baş la yın ca, “pa ce ma ker po tan si ye li ” bu lun du ğu
mak si mal de ğer den art ma ya baş lar ve so nun da
yak la şık –40 mV olan eşik vol ta ja ula şır.

Eşik Vol ta jı ve Hi per po la ri zas yon

Yak la şık –40 mV olan eşik vol ta ja ula şıl dı ğın da, ya -
vaş kal si yum ka nal la rı açı lır, bu da po zi tif (kal si -
yum) iyon la rın sü rat le hüc re içi ne akı mı na izin
ve re rek de po la ri zas yo na yol açar ve ade le kon trak-
 si yo nu nun baş la tır. 100-150 msan son ra, “ya vaş kal-
 si yum ka nal la rı ” ka pa nır ve “ya vaş po tas yum
ka nal la rı ” açı lır. Ya vaş po tas yum ka nal la rın dan po-
 tas yu mun ani çı kı şı ile po tan si yel far kı –60 mV’ a
dü şer ve re po la ri zas yon ta mam lan mış olur. Ar tık
hüc re hi per po la ri ze du rum da dır. Bu nun la bir lik te
açı lan sod yum ka nal la rın dan sod yum iyon la rı
hüc re içer si ne gir me ye baş lar. Ay rı ca da ha çok ya -
vaş po tas yum ka nal la rı ka pa nır. Sod yum ka nal la -
rı nın açıl ma sı ve ya vaş po tas yum ka nal la rı nın
ka pan ma sı nın or tak et ki le ri ile hüc re nin is ti ra hat
po tan si ye li –40 mV’ a ka dar ted ri cen ar tar ve de po-
 la ri zas yon ye ni den te tik le nir.

Şe kil 49-2’de, kal bin elek trik sis te min de ak si yon
po tan si ye lin de ki de ği şik ler gö rül mek te dir. Kal bin
de ği şik yer le rin de ki ak si yon po tan si ye li şe kil le ri ve
elek tro fiz yo lo jik özel lik le ri fark lı dır. Si no-at ri yal
dü ğüm ve AV dü ğüm, ya vaş içe doğ ru kal si yum ve
sod yum akım la rı na ce va ben de po la ri ze olur, an cak
AV dü ğüm ak si ne sa de ce si no-at ri yal dü ğü mün
oto ma ti si te özel li ği var dır. Di ğer tüm kalp hüc re le -
ri sod yum iyon la rı nın içe doğ ru sü rat li akı mı na ce -
vap ola rak de po la ri ze olur lar. Ak si yon po tan si ye li
sü re sin de AV dü ğüm de baş la yan prog re sif ar tış,
Pur kin je lif le ri ne mak si mal dü ze ye ula şır. Bu da
ven tri kü ler do ku nun fonk si yo nel ref rak ter pe ri-
yodu Pur kin je hüc re le ri nin efek tif ref rak ter pe ri -
yo du na ba ğım lı dır. Bu ne den le, faz IV’de özel
hüc re ler de po la ri ze olur ken, at ri yal ve ven tri kü ler
ade le hüc re le ri ola maz.  

Kar di yak Pa ce ma ker

Tüm kalp hüc re le ri elek trik sel ola rak uya rıl dık la -
rın da de po la ri ze ol ma özel li ği ne sa hip tir ler. Nor-
 mal de, bu özel lik ler kar di yak “pa ce ma ke r” de ni len
ve si no- at ri yal dü ğüm de yer alan böl ge nin ko mu-
 ta sı al tın da dır. Söz ko nu su “pa ce ma ke r” hüc re le -
ri da ki ka da 60-100 kez ak si yon po tan si ye li
oluş tur ma özel li ği ne sa hip tir ler.

Kar di yak “Syn cyti um”

“Syn cyti um”, bir üni te ola rak bir lik te fonk si yo ne
eden hüc re gru bu ola rak ta nım la na bi lir. Mi yo -
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Şekil 49-2. Kalp bo yun ca ak si yon po tan si ye li nin iler le me si.



kard bir leş me ye ri ara lık la rı (“gap junc ti on”) va sı -
ta sıy la bir bir le ri ne elek tri ki ola rak bağ lan tı lı olan
kalp hüc re le rin den te şek kül et miş tir. Mi yo kard,
bir hüc re de olu şan de po la ri zas yo nun, çok sa yı da
bir leş me ye ri ya rık la rı (“gap junc ti on”) va sı ta sıy la
kom şu hüc re le re ge çi şi ile fonk si yo nel üni te ola-
 rak gö rev ya par. 

Kar di yo mi yo sit ler, a ra ya gi ren (“in ter ca la te d”)
disk le r ola rak bi li nen bir leş me yer le ri va sı ta sı ile
ir ti bat ta dır. Bu disk ler, des mo so mal bir leş me yer-
 le ri, sa bit du ran bir leş me yer le ri ve bir leş me yer-
 le ri ya rık la rın dan oluş muş tur. Des mo so mal ve
sa bit bir leş me yer le rin sa de ce ya pı sal rol le ri var-
 dır ve mi yo sit le rin bir lik te tu tun ma sı nı sağ lar lar.
Bir leş me yer le ri ya rık la rı, mem bran ka nal la rı dır
ve iki hüc re ara sın da iyon la rın ve kü çük mo le -
kül le rin de ği şi mi ne im kan ta nır lar. Si no-at ri yal
dü ğüm de baş la tı lan ak si yon po tan si ye li, bir leş -
me ye ri ya rık la rı va sı ta sıy la sü rat le hüc re den hüc-
 re ye ge çe cek tir. Kar di yak mi yo sit ler de bu lu nan
T-tüp le ri de ak si yon po tan si ye li nin ya yıl ma sı nı
ko lay laş tı rır. 

Si no-at ri yal dü ğüm de olu şan ak si yon po tan -
si ye li dal ga sı sağ at ri yum dan AV dü ğü me 10
msa n’ de ula şır, ay rı ca uya rı in te rat ri yal band ara-
 cı lığı i le sü rat le sol at ri yu ma ula şır. AV dü ğüm -
de yak la şık 90 msan’lik bir ge cik me dö ne mi
var dır, His de me tin den ge çiş de 40 msa n’ yi bu -
lur. Bu ge cik me at ri yum la rın, ven tri kül ler den da -
ha ön ce ka sıl ma sı nı sağ lar. His de me ti
in ter ven tri kü ler sep tum da sol ve dal la ra ay rı lır.
Bu dal lar da sep tum bo yun ca sey re de rek Pur kin -
je lif le ri ni oluş tu rur. Bu böl ge de ile ti son de re ce
hız lı dır. His de me ti nin dis tal bö lü mün den Pur-
 kin je lif le ri nin ucu na ka dar ula şım 30 msa n’ de ta-

 mam la nır. Pur kin je lif le rin ucun da, ven tri kül mi-
 yo sit le ri va sı ta sıy la ak si yon po tan si ye li nin en do -
kard dan, mi yo kar da uşa mı nı da 30 msan
ge rek ti rir. Bu su ret le ak si yon po tan si ye li nin tüm
kalp bo yun ca se ya ha ti yak la şık 220 msa n’ yi bul-
 mak ta dır. Kalp ade le hüc re le ri nin 250-300 msa n’ -
lik de ye ni den uya rıl ma sı nın müm kün ol ma dı ğı
ref rak ter dö ne mi söz ko nu su dur.

Sep tum ve en do kard böl ge si, epi kard böl ge si -
ne gö re bi raz cık da ha uzun de po la ri ze kal dı ğı için,
kal bin eks ter nal yü zü da ha ön ce re po la ri ze olur. 

Pa ce ma ker hüc re le ri si no-at ri yal dü ğüm de
yer al mak la bir lik te, si no-at ri yal dü ğüm kon tro -
lün den kur tul duk la rı tak dir de, kal bin di ğer ba zı
böl ge le ri de dü zen li ve rit mik ola rak de po la ri ze
ola bi lir ler. Ör ne ğin AV dü ğüm da ki ka da 40-60 ve
Pur kin je lif le ri da ki ka da 15-40 kez spon tan de po -
la ri zas yon ve kon trak si yon hu su le ge tir me ni te li -
ği ne sa hip ola bi lir ler. 

AArriitt  mmii  MMee  kkaa  nniizz  mmaa  llaa  rrıı

Arit mi me ka niz ma la rı ge nel ola rak şu şe kil de sı-
 nıf lan dı rı la bi lir: Uya rı olu şum bo zuk lu ğu, uya rı
ile tim bo zuk lu ğu ve ya her iki si nin kom bi nas yo nu
(Şe kil 49-3).

Uya rı Olu şum Bo zuk luk la rı

Bu grup ta, ya sinüs dü ğü mün de yer alan nor mal
“pa ce ma ke r” hüc re le ri nin ya da at ri yal ya da ven tri -
kü ler ritm le ri kon trol eden ek to pik “pa ce ma ke r”
hüc re le ri nin uy gun suz de şar jı söz ko nu su dur. Bu
çer çe ve de A. Oto ma ti si te bo zuk lu ğu, B. Te tik lenmiş
(“t rig ge re d”) ak ti vi te ola rak iki fark lı me ka niz ma -
dan söz edi le bi lir. Uya rı olu şum bo zuk lu ğu na bağ -
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Şekil 49-3. Aritmi mekanizmaları.
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lı ola rak or ta ya çı kan ritm bo zuk luk la rı Tab lo 49-
1’de gös te ril miş tir.

Nor mal Oto ma ti si te: Nor mal oto ma ti si te spon tan
di yas to lik de po la ri zas yon (Faz IV ak si yon po tan -
si ye li) ola rak ta nım la nır. Sinüs rit mi es na sın da si -
no- at ri yal dü ğüm de ki nor mal oto ma ti si te Şe kil
49-4’de gö rül mek te dir. 

Ak si yon po tan si ye li nin IV. fa zın da eğim ar tı şı
ile ken di ni gös te ren oto ma ti si te ar tı şı (“en han ced
au to ma ti cit y”) kalp hı zı nın ar tı şı na (sinüs ta şi kar -
di si) yol açar. Hi per po la ri zas yon mev cut sa, si no-
at ri yal hüc re le rin eşik po tan si ye li ne ulaş ma sı nı
güç leş ti rir, bu iş lem için da ha uzun za man ge re -
kir, ne ti ce de sinüs bra di kar di si or ta ya çı kar. De po-
 la ri zas yon du ru mun da ise eşik de ğe re da ha ça buk
ula şı la ca ğı için kalp hı zı ar ta cak tır.

Sem pa tik uya rı nın art ma sı ya da pa ra sem pa tik
uya rı nın azal ma sı si no-at ri yal dü ğüm de ya da giz -
li yar dım cı “pa ce ma ke r” hüc re le rin de oto ma ti si te ar-
 tı şı na yol aç mak ta dır. Ak si ne sem pa tik uya rı nın
azal ma sı ya da pa ra sem pa tik uya rı nın art ma sı oto-
 ma ti si teyi azal ta cak tır (Şe kil 49-5). 

İs ti ra hat ha lin de sinüs rit mi bü yük oran da pa-
 ra sem pa tik uya rı nın kon tro lü al tın da dır. Eg zer -
siz ya da fiz yo lo jik stres ler sem pa tik to nu sü
art tır dık la rı için “nor mal oto ma ti si te ” ar tı şı, do-
 la yı sıy la sinüs ta şi kar di si ne yol aça cak tır. An cak
ba zen uy gun suz (“i nap prop ri ate ”) sinüs ta şi kar di -
sin de ol du ğu gi bi, anor mal sem pa tik to nus ar tı şı

da oto ma ti si te yi art tı ra rak kal bin hız lan ma sı na
ne den ola bi lir (Şe kil 49-6). 

At ri yal hüc re le rin anor mal art mış oto ma ti si -
te si de at ri yal ta şi kar di ye ne den ola bi lir. Anor mal
oto ma ti si te ye sa hip at ri yal hüc re ler, sinüs dü ğü -
mü ile ya rış ma ya gi re rek pa rok sis mal at ri yal ta şi-
 kar di le rin or ta ya çık ma sı na ne den ola bi lir ler. Bu
tak dir de yü ze yel EK G’ de sinüs P’ le rin den fark lı P
(P’) dal ga la rı gö rü lür (Şe kil 49-7). 

Ak se le re kav şak ta şi kar di si de anor mal art mış
oto ma ti si te ye bağ lı ola rak or ta ya çık mak ta dır (Şe -
kil 49-8). 

Anor mal oto ma ti se te ar tı şa bağ lı ta şi arit mi ler
ara sın da ek to pik at ri yal ta şi kar di, ak se le re idi yo -
ven tri kü ler ve özel lik le akut mi yo kard in fark tü -
sü nün ilk 48 saa ti içer sin de or ta ya çı kan
ven tri kü ler ta şi kar di ler sa yı la bi lir. 

İs ke mi gi bi anor mal şart lar da, kıs men de po -
la ri ze (mak si mal di yas to lik de po la ri zas yo nun
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Oto ma ti si te Nor mal oto ma ti si te • Si nüs ta şi kar di si
• Si nüs bra di kar di si

Anor mal Oto ma ti si te • Ek to pik at ri yal ta şi kar di
• Ak se le re kav şak ta şi kar di si
• Ak se le re ven tri kü ler ta şi kar di

Te tik le nen ak ti vi te Er ken ard-de po la ri zas yon • Uzun QT sen dro mu-torsades de po in tes
• Ven tri kü ler ta şi arit mi
• Ba zı re per füz yon arit mi le ri

Geç ard-de po la ri zas yon • Di gi ta lis in tok si kas yo nu na bağ lı ta şi arit mi ler
• Ka te ko la mi ne-du yar lı ven tri kü ler ta şi kar di

Tablo 49-1. Uya rı Olu şum Bo zuk lu ğu na Bağ lı Ola rak Or ta ya Çı kan Ritm Bo zuk luk la rı

Şekil 49-4. Si nüs rit mi es na sın da si no-at ri yal dü ğüm de ki
A. nor mal oto ma ti si te, B. Art mış oto ma ti si te, C. Hi per po la -
ri zas yo nun et ki si (4).

Şekil 49-5. Oto ma ti si te ile sem pa tik ve pa ra sem pa tik to nus
iliş ki si (4).

Şekil 49-6. Sem pa tik to nus ar tı şı na bağ lı nor mal oto ma ti -
si te nin ar tı şı na sinüs ta şi kar di si ne yol açı şı (4).



azal ma sı ve ya is ti ra hat mem bran po tan si ye li ni
azal ma sı) olan do ku lar da spon tan de po la ri zas -
yon oluş tu ğu za man da anor mal oto ma ti si te or ta -
ya çı ka bi lir. Şe kil 49-9’de nor mal ve is ke mik
ven tri kü ler do ku lu has ta lar da or ta ya çı kan ak si -
yon po tan si ye li eğ ri le ri ve ge li şen ak se le re idi yo -
ven tri kü ler ritm gö rül mek te dir.

Te tik len miş (“t rig ge re d”) Ak ti vi te: Kalp hüc re -
le rin de po zi tif iyon akı şı ar tı şı nın ak si yon po tan -
si ye li eğ ri si ni ni bi çi min de bo zul ma ya yol aç ma sı
te tik le nen ak ti vi te ye yol açar. Bu na ard-de po la ri -
zas yon (“af ter de po la ri za ti on”) adı ve ri lir. Ard-de -
po la ri zas yon, ya faz II I’ ün geç fa zın da (er ken
ard-de po la ri zas yon) ya da Faz IV’ ün er ken dö ne -
min de (geç ard-de po la ri zas yon) or ta ya çı kar (Şe -
kil 49-10).

Ak si yon po tan si ye li nin re po la ri zas yon dö ne -
min de (faz II I), sü rat li re po la ri zas yon dan baş lı ca
so rum lu me ka niz ma po tas yum iyon la rı nın dı şa
doğ ru akı mı dır (Şe kil 49-11). Faz II I’ de hüc re içi ne
doğ ru kal si yum ve sod yum iyon la rı akı mı nın et-
 ki si mi ni mal dir. Er ken ard-de po la ri zas yon, hüc re
dı şı na doğ ru olan po tas yum akı mın da azal ma,
kal si yum ve ya sod yum akım la rı nın hüc re içi ne
akım la rın da uza ma ya da bun la rın kom bi nas yon -
la rı so nu cun da or ta ya çık mak ta dır. So nuç ola rak
ak si yon po tan si ye li sü re si de uza mak ta dır.

Sar kop laz mik re ti ku lum dan tek rar la yan kal-
 si yum sa lı nım la rı ile kal si yu mun hüc re için de aşı -
rı bi ri ki mi, hüc re içi ne de po la ri zan akım olu şu na
ve geç ard-de po la ri zas yo na yol aç mak ta dır (Şe kil
49-12). 

Geç ard-de po la ri zas yon ye ter li bü yük lü ğe
eriş ti ği tak dir de, hız lı sod yum ka nal la rı nı ak ti ve
ede cek, bu da baş ka bir ak si yon po tan si ye li ni ge-
 li şi mi ne yol aça bi le cek tir (Şe kil 49-13).

Er ken ard-de po la ri zas yon da ha çok kal bin ya -
vaş ol du ğu dö nem ler de ya da bir pa uze yi ta ki ben
or ta ya çı kar. İdi yo pa tik ya da se kon der uzun QT
sen drom lu has ta lar da ge li şen “tor sa des de po in te s”
ya da ba zı re per füz yon arit mi le ri bu şe kil de olu-
 şur (Şe kil 49-14). 
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Şekil 49-12. Geç ard-de po la ri zas yon (DAD) ge li şi mi (4).

Şekil 49-9. Anor mal oto ma ti si te ar tı şı na bağ lı ak se le re idi-
 yo ven tri kü ler ri tim.

Şekil 49-10. Te tik le nen ak ti vi te. EAD: er ken ard-de po la ri -
zas yon, DAD: geç ard-de po la ri zas yon (4).

Şekil 49-8. Anormal otomatisite artışına bağlı olarak geli-
şen akselere kavşak taşikardisi.

Şekil 49-7. Anor mal oto ma ti si te ar tı şı na bağ lı ola rak ge li -
şen pa rok sis mal at ri yal ta şi kar di (4).

Şekil 49-11. Er ken ard-de po la ri zas yon ge li şi mi (4).



Geç ard-de po la ri zas yon, sık ola rak ard-hi per -
po la ri zas yo nu iz ler. Geç ard-de po la ri zas yon eşik
po tan si ye li ne ula şır sa, “te tik le nen uya rı ” de ni len
er ken ak si yon po tan si ye li oluş tu ra cak tır. Di gi ta lis
in tok si kas yo nu na bağ lı arit mi ler ve ka te ko la mi -
ne-du yar lı ven tri kü ler ta şi kar di geç ard-de po la ri -
zas yo na bağ lı arit mi tür le ri dir.

Uya rı İle tim Bo zuk luk la rı 

Uya rı ile tim bo zuk luk la rı nın 2 ana gru bu var dır:
A. Da ire vi ha re ket le ye ni den gi riş (“Cir cus mo ve -
ment ren tri ”) ve B. yan sı ma (“ref lec ti on”). Ta şi arit -
mi me ka niz ma la rın dan en sık gö rü le ni re en tri ’dir.
Uya rı ile tim bo zuk lu ğu na bağ lı ri tim bo zuk luk la -
rı Tab lo 49-2’de gö rül mek te dir.

Da ire sel Ha re ket le Ye ni den Gi riş
(Cir cus Mo ve ment Ren tri)

Ana to mik ya da fonk si yo nel bir en gel et ra fın da dö -
nen da ire sel uya rı ile kal bin ye ni den uya rıl ma sı
“cir cus mo ve ment ren tri ” ola rak ad lan dı rı lan ta şi -
arit mi le re yol açar. “Cir cus mo ve ment ren tri ” ge liş -
me si için ge rek li kri ter ler: 1. Fonk si yo nel ola rak
fark lı ile ti özel lik le ri olan en az iki yo lun or tak bir
yol da bu luş ma sı ve elek trik sel bir dev re oluş tur -
ma sı, 2. Yol lar dan bi ri nin sa de ce tek yön lü ile ti ye
izin ver me si (“u ni di rec ti ona l” blok), 3. İkin ci yol da -
ki ile ti hı zı nın, ilk yol da ki blok böl ge si ne prok si mal
ala nın ref rak ter dö nem den çık ma sı na izin ve re cek
şe kil de ya vaş ol ma sı. Bu arit mi me ka niz ma sı nın da

alt tür le ri var dır: a. Ana to mik ren tri: Ana to mik bir
“en ge l” in rol oy na dı ğı “cir cus mo ve ment ren tri ” söz
ko nu su dur. Bu tür “hal ka (“rin g”) mo de li ” adı ve-
 ri lir. b. Fonk si yo nel ren tri: Ana to mik en gel ye ri ne
fonk si yo nel bir en gel var dır. 

Ana to mik Re en tri: Re en tran ta şi kar di nin oluş-
 ma sı için ge rek li şart la rı ana to mik bir en gel bu-
 lun ma sı ta mam lar. Fonk si yo nel re en tri ’den fark lı
ola rak, ana to mik en ge lin re en tri dev re si nin uzun-
 lu ğu ke sin dir. Uya rı nın ba şı ile kuy ru ğu ara sın -
da ge nel lik le tam bir uya rı la bi lir ara lık var dır.
De vir za ma nı ile ti hı zıy la iliş ki li dir. De vir za ma -
nı,  dev re uzun lu ğu re en tran yo lun dal ga uzun lu-
 ğu nu dai ma aş tı ğı için ref rak ter pe ri yo da bağ lı
de ğil dir. Hal ka (“rin g”) mo de li ola rak bi li nen bu
arit mi me ka niz ma sı re net ri ’nin en ba sit for mu -
dur. Re en tri AV no dal re en tran ta şi kar di ve
Wolff-Par kin son-Whi te sen drom lu has ta lar da ge-
 li şen AV re en tran ta şi kar di de ol du ğu gi bi mak ro -
re en tran ve ya ba zen ven tri kü ler ta şi kar di de ki
gi bi mik ro re en tran özel lik gös te re bi lir. 

AV no dal re en tran ta şi kar di nin olu şum me ka-
 niz ma sı Şe kil 49-15’de gös te ril miş tir. AV dü ğüm -
de yer alan iki yol dan al fa yo lu (ya vaş yol) ile ti nin
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Şekil 49-13. Geç ard-de po la ri zas yo nun (DAD) baş ka bir
ak si yon po tan si ye li ni te tik len me si (4).

Şekil 49-14. A. Er ken ard-de po la ri zas yon (EAD), B. geç
ard-de po la ri zas yon, C. Eşik de ğe re ula şan geç ard-de po -
la ri zas yo nun ta şi kar di yi te tik le me si (4).

• Si no-at ri yal re en tran ta şi kar di
• At ri yal er ken vu ru
• At ri yal re en tran ta şi kar di
• At ri yal flut ter
• At ri yal fib ri las yon
• At ri yo ven tri kü lo-no dal re en tran ta şi kar di
• At ri yo ven tri kü ler re en tran ta şi kar di
• Ven tri kü ler er ken vu ru
• Ven tri kü ler ta şi kar di

- Mi yo kard in fark tü sü
- Bund le branch re en tran ta şi kar di

• Ven tri kü ler flut ter
• Ven tri kü ler fib ri las yon

Tablo 49-2. Uya rı İle tim Bo zuk lu ğu na Bağ lı Ritim
Bo zuk luk la rı

Şekil 49-15. AV no dal re en tran ta şi kar di olu şu mu. Ay rın tı
için me ti ne ba kı nız.



ya vaş ol ma sı ve ref rak ter dö ne mi nin kı sa ol ma -
sıy la,  be ta yo lu (hız lı yol) ise ile ti nin hız lı ol ma -
sı, an cak ref rak ter dö ne mi nin uzun ol ma sı ile
ka rak te ri ze dir. Nor mal şart lar da, at ri yum lar dan
ven tri kül le re doğ ru ile ti tü mü ile hız lı yol dan ol-
 mak ta dır, bu ne den le de EK G’ de PR me sa fe si
nor mal dir. Kri tik bir za man da olu şan at ri yal er -
ken vu ru hız lı yo lu ref rak ter bu la bi lir (tek ta raf lı
blok), an cak ya vaş yol dan ge ci ke rek aşa ğı ya ine-
 bi lir, bu tak dir de PR me sa fe si uzun ola cak tır. Uy -
gun za man la ma  ger çek leş miş se, uya rı da ha
son ra ret rog ra de ola rak ref rak ter lik ten çık mış
olan hız lı yol dan sü rat le at ri yum la ra ile ti lir ve at-
 ri yal eko ya yol aça bi lir. Da ha son ra kri tik za man -
la ma mev cut sa ya vaş yol dan ven tri kü le ile ti
de vam ede rek sü rek li “com mon AV no dal re en tran
ta şi kar di ”nin ge li şi me yol aça bi lir. EK G’ de ret rog -
ra de P’ ler be lir gin ola rak gö rü lür, RP’ me sa fe si,
P’R me sa fe sin den uzun dur. Da ha na dir ola rak
aşa ğı ya doğ ru ile ti hız lı yol dan, ret rog ra de ile ti
ise ya vaş yol dan ger çek le şe bil mek te dir. Bu tak-
 dir de “un com mo n” AV no dal re en tran ta şi kar di
ola rak ad lan dı rı lır. EK G’ de P dal ga sı QRS dal ga -
sı için de kay bo lur ve gö rül mez.

AV re en tran ta şi kar di di yag ra mı ise Şe kil 49-
16’de gö rül mek te dir. Si nüs rit mi es na sın da PR
me sa fe si kı sa dır, hem AV dü ğüm, hem de ak se -
su ar yol dan ven tri kül le rin uya rıl ma sı so nu cun da
ba şın da del ta ih ti va eden ge niş QRS (füz yon)
komp lek si mev cut tur.

Er ken uya rı dal ga sı ak se su ar yol ref rak ter dö-
 ne min de ol du ğu için ak se su ar yol da blo ke olur,
an cak AV dü ğüm den nor mal ola rak ven tri kül le re
ile ti lir. Bu tak dir de EKG’ de PR me sa fe si ve QRS
komp lek si nor mal gö rü nüm de ola cak tır. Kri tik
bir za man da ge len er ken vu ru antegrad yön de
ak se su ar yol da blo ke ola rak AV dü ğüm den ven-
 tri kül le re ula şır ken, bu es na da ak se su ar yol ref-
 rak ter dö nem den çık tı ğı için ret rog ra de ola rak
ak se su ar yol dan at ri yum la ra ile ti lir ve or tod ro -
mik AV re en tran ta şi kar di yi baş la tır. Ba zen de ay -
nı me ka niz ma ter si ne iş le ye rek antegrad ola rak

ak se su ar yol, ret rog ra de ola rak nor mal AV ile ti
sis te mi kul la nıl dı ğı için an tid ro mik AV re en tran
ta şi kar di or ta ya çık mak ta dır.  

Şe kil 49-17’de, de iki ter mi nal da lı ile ven tri -
kül mi yo kar dı na bağ lı bir Pur kin je li fi şe ma tik
ola rak gö rül mek te dir. Sağ dal da is ke mi ye bağ lı
ha sar ge li şen bir böl ge var dır. Ha sar lı böl ge de
hem ile ti za ma nı, hem de ref rak ter dö nem uzun-
 dur. Bu özel lik ler hem re en tran ta şi kar di nin baş-
 la ma sı için ge rek li tek yön lü (“u ni di rec ti ona l”)
blok dö ne mi ni, hem de ren tri ’nin de va mı için ge-
 rek li ya vaş ile ti yi sağ lar. Nor mal uya rı es na sın da
(sinüs vu ru su), ha sar lı böl ge den ile ti ya vaş ol-
 mak ta dır, an cak yi ne de ha sar lı ala nın dis ta lin -
de ki böl ge ye uya rı ula şa bil mek te dir. Er ken bir
uya rı (sinüs ta şi kar di si ya da sup ra ven tri kü ler er -
ken vu ru) söz ko nu su ol du ğun da, bir ön ce ki vu -
ru ne de ni ile ha la ref rak ter dö ne me olan ha sar lı
alan da tek yön lü blok ne de ni ile sağ dan uya rı nın
ya yıl ma sı müm kün ol ma mak ta, an cak sol dan
iler le yen uya rı ret rog ra de ola rak ha sar lı böl ge ye
gel di ğin de ile ti nin ge çi şi sağ la na bil mek te dir. O
za man da re en tran uya rı baş lan gıç or tak yo lu na
ulaş mak ta ve bir eks tra sis tol hu su le gel mek te dir. 

Fonk si yo nel Re en tri: Re en tran ak ti vi te, ana to mik
bir en gel ol ma dan da ana to mik ola rak nor mal ve
uni form olan, fa kat fonk si yo nel sü rek li ol ma yan bir
böl ge et ra fın da da dö ne bi lir. Bu nun da 2 fark lı mo-
 de li ta nım lan mış tır: 1. Kı la vuz luk eden hal ka (“lea -
ding circ le ”) mo de li, 2. Spi ral dal ga mo de li. 

Kı la vuz luk eden dai re (“lea ding circ le ”) mo de li: Ta şi -
kar di, te tik le nen er ken bir uya rı nın tek yön lü blo -
ku ne ti ce sin de baş la yan ve dö ne rek iler le yen
dal ga la ra da ya nır. Trans mem bran po tan si yel ka-
 yıt la rı, gir da bın or ta sın da ki hüc re le rin uya rıl ma -
dı ğı nı, an cak kıs mi lo kal ce vap lar ge liş ti ği ni
gös ter mek te dir. Bu de po la ri zas yon lar bir de re ce -
ye ka dar ref rak ter lik ya ra tır ve uya rı nın dön me si
için ge rek li fonk si yo nel en ge li oluş tu rur (Şe kil 49-
18). Kı la vuz luk eden dai re gö rü şü ne gö re, ren tri
di na mik le ri, müm kün olan en kü çük ka pa lı elek-
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Şekil 49-16. AV re en tran ta şi kar di olu şu mu. Ay rın tı için me-
 ti ne ba kı nız (5). Şekil 49-17. Cir cus mo ve ment ta şi kar di. Ay rın tı için me ti ne

ba kı nız (3).



 trik sel dev re ler (“lo op”) ta ra fın dan be lir le nir, bu sa-
 ye de uya rı dön me ye de vam ede bi lir. Bu şart lar al-
 tın da, dal ga ucu (“wa vef ron t”) rö la tif ola rak
ref rak ter olan do ku içeri sin den ya yı la bil me li dir.
Bu tak dir de tam ola rak uya rı la bi len bir ara lık
(“fully ex ci tab le ga p”) ol ma ya cak tır ve dal ga uzun-
 lu ğu elek trik sel dev re nin uzun lu ğu na çok ya kın
ola cak tır. Bu nun so nu cu ola rak da “cir cus mo ve -
ment rentry” ile kı la vuz luk eden (“lea ding circ le”)
ren tri ara sın da önem li fark lar or ta ya çı ka cak tır: 1.
Kı lavuz luk eden dai re mo de lin de, ana to mik ola-
 rak be lir le nen bir dev re ol ma dı ğı için dev re yi ke-
 se rek arit mi yi son lan dır ma im ka nı yok tur. 2. Tam
ola rak uya rı la bi lir bir ara lık ol ma dı ğı için arit mi
du ra ğan de ğil dir, tu tu lan do ku nun elek tro fiz yo -
lo jik özel lik le rin de ki mi ni mal de ği şik lik ler (ref rak -
ter pe riod da mi ni mal ar tış gi bi) ta şi kar di sik lus
uzun lu ğun da ki de ği şik lik le re ve ya ta şi kar di nin
son lan ma sı na yol aça bi le cek tir. Ay nı ne den le elek-
 tri ki uya rı la ra ya nıt da alın ma sı, ör ne ğin “en tra in -
men t” müm kün ol ma ya cak tır. 3. Sik lus uzun lu ğu
da da ha ola cak tır. At ri yal flut ter ve at ri yal fib ri las -
yon bu me ka niz ma ile olu şur. 

Ani sot ro pik ren tri: An si sot ro pik ren tri, ak si yon po-
 tan si ye li ne ne den olan trans mem bran akım la rın -
da ki fark lı lık la ra da ya nan pür fonk si yo nel
ren tri ’den fark lı lık lar gös te rir, kalp ade le si nin fi -
zik özel lik le rin de ki fark lı lık lar da rol oy nar. Şe kil
49-19’da gö rül dü ğü gi bi, lif le re pa re lel ile ti (lon gi -
tu di nal ile ti) hız lı, lif ak sı na di key ile ti (trans ver se
ile ti) ya vaş tır. Lif yer le şi mi nin ile ti özel lik le rin de -
ki bu fark lı lık lar ana to mik bir blok hat tı olu şu -

mu na izin ve rir. Ay rı ca, ile ti le rin de ki fark lı lık lar
do ku nun ref rak ter le rin de ki fark lı lık la ra da im kan
ve rir. Uya rı la bi lir ara lık lar sa de ce lon gi tu di nal
yön de olu şa bi lir. Bu su ret le, elek trik sel dev re nin
dı şın da dı şın dan kay nak la nan bir uya rı, sa de ce
lon gi tu di nal ba cak ta ki uya rı la bi lir ara lı ğa gi re bi -
lir. Ge rek antegrad, ge rek se ret rog ra de yön de do-
 ku nun ref rak ter li ği ne bağ lı ola rak, pe net re olan
uya rı lar yak laş mak ta olan dal ga la rın çar pış ma sı
ne ti ce sin de ret rog ra de yönde blo ke ola rak olur ve
antegrad ola rak iler ler, ne ti ce de ren tri pa ter ni ni
baş la tır. Mi yo kard in fak tü sün de bu me ka niz ma
ile ta şi arit mi ler olu şa bi lir.

Se kiz şek li (“fi gu re of eigh t”) ren tri ’si: Mi yo kard in-
 fark tü sü nün geç dö nem le rin de or ta ya çı kan ven-
 tri kü ler ta şi arit mi le rin olu şu mun da rol oy nar.
Ço ğu va ka da kar şı yön de dö nen bir bir le rin den
kı sa me sa fe de olu şan dal ga lar var dır (Şe kil 49-
20). Tek ren tri dev re sin de ol du ğu gi bi, se kiz şek -
li rent ry’ si nin her iki dal ga sı da bir blok ar kı ve ya
hat tı et ra fın da dö ner. Blok hat la rı nı ayı ran böl ge
or tak yol (“com mon path wa y”) ola rak ad lan dı rı lır.
Bu or tak yol önem li dir, zi ra cer ra hi ve ya ka te ter
ab las yo nun da stra te jik bir böl ge dir. Di ğer fonk-
 si yo nel ren tri ’le rin ak si ne bu böl ge nin tah ri bi ta-
 şi kar di nin son lan ma sı na ne den olur. 

Spi ral Dal ga Ren tri ’si

Spi ral dal ga nın mer ke zi nü ve (“co re ”), nü ve nin da-
 ğı lı mı ise fi la man (“fi la men t”) ola rak ad lan dı rı lır.
Spi ral dal ga nın üç bo yut lu for mu na “dal ga to ma -
rı ” (“s croll wa ve ”) de ni lir. En ba sit for mun da ven tri-
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Şekil 49-18. Kı la vuz luk eden dai re mo de li (3). Şekil 49-19. Ani sot ro pik ren tri. Ay rın tı için me ti ne ba kı nız (4).

Şekil 49-20. Se kiz şek li mo de li. Ay rın tı için me ti ne ba kı nız (3).



 kül du va rı bo yun ca epi kard dan, en do kar da uza-
 nan düz fi la man lar var dır. Baş lı ca 3 ma jor dal ga
to ma rı (L-şek li, U-şek li ve O-şek li) ta nım lan mış tır.
Spi ral dal ga re entri mo de li, mo no mor fik ya da po-
 li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di ya da ven tri kü ler fib-
 ri las yon ge li şim de rol oy na ya bi lir.

Yan sı ma (“Ref lec ti on”)

Di ğer bir ren tri tü rü dür. Uya rı dep re se ve ile ti ge-
 cik me si olan bir do ku seg men ti et ra fın da dö ner
(Şe kil 49-21). Uya rı cid di bi çim de bas kı lan mış lif
için de tek ta raf lı (“u ni di rec ti ona l”) blok ol du ğu
için ge çe mez, an cak ay nı uya rı da ha az bas kı lan -
mış olan lif ler den ile til me ye de vam eder, da ha
son ra ret rog rad ola rak dö ner, bu kez sa de ce tek
ta raf lı blok olan ile ri de re ce de dep re se do ku nun
içerisin den ge çe bi lir. Yan sı ma me ka niz ma sı ile
olu şan ren tri ’de bir da ire ye ge rek yok tur, uya rı
ay nı yol içer sin de iki yön lü se ya hat ede bi lir. 

Şe kil 49-22’de yan sı ma me ka niz ma sı ile tek bir
ada le de me tin de ya da Pur kin je li fin de ne şe kil de
ven tri kü ler er ken vu ru nun hu su le gel di ği gö rül -
mek te dir. Yan sı ma  me ka niz ma sı ven tri kü ler er -
ken vu ru lar ve pa ra sis tol le rin ge liş me sin de rol
oy na ya bi lir. 
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Ri tim bo zuk luk la rı nın te da vi sin de kul la nı lan an -
ti-arit mik ilaç lar, ge nel ola rak, hüc re za rın da ki
sod yum, po tas yum ya hut kal si yum ka nal la rın -
dan iyon ge çi şi ni blo ke ede rek ya hut be ta- ad re -
no re sep tör le ri blo ke ede rek et ki gös te rir ler. Bu
ilaç la rın et ki le ri do ku ti pi ne, akut ya hut kro nik
mi yo kar di yal ha sa rın de re ce si ne, kalp rit mi ne,
mem bran po tan si ye li nin du ru mu na, eks tra sel lü -
ler or ta mın iyon bi le şi mi ne ve da ha bir çok di ğer
fak tör le re gö re de ği şe bi lir ler. Ay rı ca, bir çok an ti-
arit mik ilaç fark lı yer le re et ki gös te re rek kar di yak
rit mi, he mo di na mik du ru mu, mi yo kard me ta bo -
liz ma sı nı ve nö ral ile ti yi et ki le ye bi lir ler. Ba zı an -
ti-arit mik ilaç lar ak tif me ta bo lit le re sa hip tir ler,
bun dan do la yı kul la nı lan esas ilaç tan fark lı et ki -
le rin or ta ya çık ma sı na ne den ola bi lir ler. İlaç la rın
mem bran ak si yon po tan si ye li üze ri ne et ki le ri göz
önün de bu lun du ru la rak ya pı lan elek tro fiz yo lo jik
sı nıf lan dır ma, kli nik kul la nım da yar dım cı ol mak-
 ta dır. Bu ba kım dan, an ti-arit mik ilaç lar hüc re sel
elek tro fiz yo lo jik et ki le ri ne gö re aşa ğı da dört gru -
ba ay rı la rak su nul muş tur (Va ug han-Wil li ams sı-
 nıf lan dır ma sı) (Tab lo 50-1).

Sı nıf I: Bu grup an ti-arit mik le rin lo kal anes te tik
ya hut mem bran sta bi li ze edi ci et ki le ri var dır.
Bun la rın baş lı ca et ki le ri hız lı sod yum ka na lın dan
hüc re içi ne sod yum gi ri şi ni blo ke et mek tir. Bu et-
 ki le ri ne de ni ile mem bran ak si yon po tan si ye li nin
0 fa zı nın mak si mum de po la ri zas yon hı zı nı azal -
tır lar ve in tra kar di yak ile ti yi ya vaş la tır lar. Bu ilaç-
 lar in tra kar di yak ile ti ve ref rak ter li ğe (mem bran
ak si yon po tan si ye li nin sü re si ne) et ki le ri ne gö re
IA, IB ve IC ol mak üze re üç gru ba ay rı lır lar. 

Sı nıf IA: Bu ilaç lar ak si yon po tan si ye li nin sü re -
si ni uza tır lar, bu ne den le ven tri kül ref rak ter li ğin de
ve QT in ter va lin de aşi kâr uza ma ya se bep olur lar.
Bu grup ta yer alan baş lı ca an ti-arit mik ilaç lar, qu ini-
 di ne sul fa te, pro ca ina mi de ve di sop yra mi de ’dir.

Sı nıf IB: Bu grup ilaç lar mem bran ak si yon po-
 tan si ye li nin sü re si ni ve ref rak ter li ği kı sal tır lar. Bu
ne den le ge nel lik le PR, QRS ya hut QT in ter val le ri
üze ri ne aşi kâr bir et ki le ri gö rül mez. Bu grup ta
yer alan baş lı ca an ti-arit mik ler li do ca ine, me xi le -
ti ne, pheny to in, to ca ini de, ap ri ni di ne ve mo ri zci -
ne ’dir.
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ANTİ-ARİTMİK İLAÇLAR

Prof. Dr. Kâmil Adalet, Prof. Dr. Yılmaz Nişancı

Sı nıf Et ki İlaç

I Sod yum Ka nal Blo ker le ri • IA: Di sop yra mi de, Qu ini di ne, Pro ca ina mi de
• IB: Li do ca ine, Me xi le tin, Tocainide, Phenytoin, Aprinidine, Mozicine
• IC: En ca ini de, Fle ca ini de, Pro pa fe no ne

II Be ta-blo ker ler • Me top ro lol
• Prop ra no lol
• Na do lol
• Di ğer le ri

II I Po tas yum Ka nal Blo ker le ri • Ami oda ro ne
• So ta lol
• Brety li um
• İbu ti li de
• Do fe ti li de
• Dro ne da ro ne

IV Kal si yum Ka nal Blo ker le ri • Ve ra pa mil
• Dil ti azem

Tablo 50-1. Va ug han-Wil li ams Sı nıf lan dır ma sı na Gö re An ti-Arit mik İlaç lar
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Sı nıf İlaç Pa ren te ral Kul la nı mı Oral Et kin lik* Et kin lik* İn di kas yon
Kul la nı mı Non-in va zif İn va zif

Sı nıf I SOD YUM KA NAL BLO KER LE Rİ

IA Qu ini di ne 0.5 mg/kg/dk, İV 3x200 mg/gün % 60 % 15-30 • SVT-sı nır lı ro lü
(Ki ni din) • VT

IA Pro ca ina mi de Baş la ma: 4x250-500 mg/gün % 60 % 15-30 • SVT
(Pro nestyl) 10-15 mg/kg, İV • VT

İda me: 1-6 mg/dk

IA Di sop yra mi de 1-2 mg/kg-5-10 2x100-200 mg/gün % 60 % 15-30 • AF/AFL
(Nor pa ce) dk’ da, İV • VT

IB Li do ca ine Bol lus: 1 mg/kg, İV - - - • VT/VF-is ke mik
(Arit mal) İda me: 1-4 mg/dk, İV

IB Me xi le ti ne - 3x150-300 mg/gün % 60 % 15-30 • VT
(Me xi til) • Uzun LQT3 

sen dro mu

IB To ca ini de 0.5-0.7 mg/kg/dk-15 dk’da 3x400 mg/gün % 60 % 15-30 • AF/AFL

IC En ca ini de 0.6-0.9 mg/kg/15 dk, İV 3x25 mg/gün % 90 % 15-30 • AF/AFL

IC Fle ca ini de 2 mg/10 dk, İV 2x50-200 mg/gün % 90 % 15-30 • AF/AFL
(Tom ba cor)

IC Pro pa fe no ne 2 mg/kg/10 dk, İV 3x150-300 mg/gün % 90 %15-30 • AF/AFL
(Rytmo norm) (non-is ke mik)

Sı nıf II BE TA BLO KER LER

II Prop ra no lol 0.1-1 mg/dk, İV 4x20-80 mg/gün - - • SVT
(Di de ral) • AF/AFL

• VT-ba zı tü rü
• Uzun QT

II Me top ro lol 1 mg/dk-top lam 25-200 mg/gün - - • SVT
(Be loc zok) 5 mg, İV • AF/AFL

• VT
• Uzun QT

II Es mo lol 500 µg/kg bol lus; - - - • SVT
50-200 µg/kg/dk • AF/AFL
in füz yon • VT

• Uzun QT

Sı nıf II I PO TAS YUM KA NAL BLO KER LE Rİ

II I So ta lol 1x20-80 mg, İV 2x40-160 mg/gün % 60-80 %15-30 • SVT
• VT

II I Ami oda ro ne 5-10 mg/kg 1-3x200-400 - - • Ya şa mı teh dit
İda me: 1 mg/kg mg/gün eden VT

• AFL/AF

II I Brety li um 5-10 mg/kg - - - • Ya şa mı teh dit
İda me: 0.5-2 mg/gün eden VT/VF

II I İbu ti li de 1 mg/10 dk’ da, İV - - - • AF/AFL (Akut
son lan dır ma)

II I Do fe ti li de 2-5 mg/kg, infüzyon 2x0.125-0.5 mg - - • AF/AFL

II I Dro ne da ro ne - 2x400 mg/gün - - • AF/AFL

Sı nıf IV KAL Sİ YUM KA NAL BLO KER LE Rİ

IV Dil ti azem 0.25 mg/kg/2 dk, İV 3x30-60 mg/gün <%60 <%10 • SVT
(Dil ti zem) İda me: 10-15 mg/sa at • AF/AFL

• VT-ba zı tü rü

IV Ve ra pa mil 5-10 mg/5 dk, İV 3x40-80 mg/gün - - • SVT
(İsop tin) • AF/AFL

*: Ven tri kü ler arit mi ler de ki et kin lik ora nı ve ril miş tir. Non-in va zif et kin lik: Hol ter ile be lir le nen et kin lik, İn va zif et kin lik: Elek-
 tro fiz yo lo jik in ce le me ile be lir le nen et kin lik. Kı salt ma lar: AF: At ri yal fib ri las yon, AFL: At ri yal flut ter, VT: Ven tri kü ler ta şi kar -
di, VF: Ven tri kü ler fib ri las yon

Tablo 50-3. An ti-arit mik İlaç la rın Sı nıf lan dı rıl ma sı, Doz ve Kul la nım la rı ve Et kin lik Oran la rı



Sı nıf IC: Bu grup ilaç lar mem bran ak si yon po-
 tan si ye li sü re si ni pek et ki le mez ler, fa kat hız lı sod-
 yum ka nal la rı nın kuv vet li in hi bi tör le ri dir ler. İle ti
hı zı nı ya vaş la tır lar, PR ve QRS in ter val le ri ni uza-
 tır lar, QT in ter va li ne et ki le ri ise nis pe ten az dır.
Bu grup ta yer alan baş lı ca an ti-arit mik ler en ca -

ini de, fle ca ini de, lor ca ini de, ci ben zo li ne ve pro-
 pa fe no ne ’dur.

Sı nıf II: Bu grup ta ki an ti-arit mik ler be ta-ad re ner -
jik re sep tör le ri  blo ke ede rek mem bran ak si yon
po tan si ye li nin 4. fa zı nı ya vaş la tır lar. Bu ne den le
si no-at ri yal dü ğüm de oto ma ti si te yi, at ri yo ven tri -

690

Sı nıf İlaç Ne ga tif
İnot ro pik Et ki Pro-arit mi Di ğer Yan Et ki ler

Sı nıf I SOD YUM KA NAL BLO KER LE Rİ

IA Qu ini di ne +/- +++ Hi po tan si yon, blok , dia re, mi de kram pı, tin ni tus,
(Ki ni din) ateş, dö kün tü, trom bo pe ni, he mo liz, he pa tit

IA Pro ca ina mi de +/- ++ Hi po tan si yon, blok, bu lan tı, ag ra nü lo si toz, 
(Pro nestyl) dö kün tü, ateş, SLE sen dro mu

IA Di sop yra mi de +++ ++ Üri ner re tan si yon, bu la nık gör me, ağız ku ru lu ğu,
(Nor pa ce) ka bız lık, dö kün tü

IB Li do ca ine +/- + Blok, hi po tan si yon, so lu num dep res yo nu, bu lan tı,
(Arit mal) kus ma, pa res te zi, gör me bo zuk lu ğu, ko nuş ma

bo zuk lu ğu, şu ur bo zuk lu ğu, kon vül si yon, tre mor

IB Me xi le ti ne +/- + Tre mor, bu la nık gör me, atak si, kon füz yon,
(Mek si til) bu lan tı, kus ma, mi de kram pı, dia re 

IB To ca ini de +/- + Ag ra nü lo si toz, pul mo ner fib roz

IC En ca ini de +/- ++++ Blok, baş dön me si, dip lo pi, ver ti go, me ta lik
tat, kramp

IC Fle ca ini de +++ ++++ Blok, tre mor,  bu la nık gör me, baş ağ rı sı, atak si
(Tom ba cor)

IC Pro pa fe no ne ++ +++ Ka bız lık, diz zi ness, baş ağ rı sı, me ta lik tat, as tım
(Rytmo norm) alev len me si, bu lan tı, bu la nık gör me

Sı nıf II BE TA BLO KER LER

II Prop ra no lol + +/- Hi po tan si yon, bra di kar di, blok, bron kos pazm,
(Di de ral) dep res yon

II Me top ro lol + +/- Hi po tan si yon, bra di kar di, blok, bron kos pazm,
(Be loc zok) dep res yon

II Es mo lol + +/- Hi po tan si yon, bra di kar di, blok, bron kos pazm,
dep res yon

Sı nıf II I PO TAS YUM KA NAL BLO KER LE Rİ

II I So ta lol ++ ++ Hi po tan si yon, bra di kar di, blok, bron kos pazm,
dep res yon

II I Ami oda ro ne - + Hi po ti ro idi, hi per tro idi, ak ci ğer fib ro zu, nef ro tok sik, 
he pa tok sik, göz de bi rik me, cilt te pig men tas yon

II I İbu ti li de +/- ++ “Tor sa des de po in te s”

II I Brety li um + + Hi po tan si yon, bu lan tı, kus ma

II I Do fe ti li de + ++ “Tor sa des de po in te s”

II I Dro ne da ro ne + + He pa to tok si si te, rash, fo to sen si ti vi te, bul antı,
kus ma, dia re

Sı nıf IV KAL Sİ YUM KA NAL BLO KER LE Rİ

IV Dil ti azem + 0 Hi po tan si yon, blok, bra di kar di, ka bız lık
(Dil ti zem)

IV Ve ra pa mil + 0 Hi po tan si yon, blok, bra di kar di, ka bız lık
(İsop tin)

Tablo 50-4. An ti-arit mik İlaç la rın Yan Et ki le ri ve Risk le ri



kü ler dü ğüm de ref rak ter li ği art tı rır lar. Bü tün be -
ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri bu grup ta yer
alır lar.

Sı nıf II I: Bu grup ta ki an ti-arit mik ler mem bran
ak si yon po tan si ye li nin sü re si ni ve ref rak ter li ği
uza tır lar. Bu ilaç lar po tas yum ka nal la rı nı blo ke
ede rek et ki gös te rir ler ve de po la ri zas yon sü re si -
nin uza ma sı na se bep olur lar. Bu grup ta yer alan
baş lı ca an ti-arit mik ler ami oda ro ne, so ta lol, brety-
 li um tosy la te, ibu ti li de, do fe ti li de ve dro ne da ro -
ne ’dir.

Sı nıf IV: Bu grup ta kal si yum ka nal blo ker le rin -
den özel lik le kar di yak et ki ye sa hip olan ve ra pa -
mil, dil ti azem ve bep ri dil yer alır lar. Bun lar ile ti
hı zı nı ya vaş la tır lar ve kalp do ku sun da ref rak ter -
li ği art tı rır lar.

An ti-arit mik ilaç la rın et ki me ka niz ma sı as lın -
da çok da ha kar ma şık ol du ğu için da ha gün cel
olan Si ci li an Gam bit Sı nıf la ma sı bu an lam da da -
ha ay rın tı lı bil gi ler ver mek te dir (Tab lo 50-2).

An ti-arit mik ilaç la rın sı nıf lan dı rıl ma sı, kul la -
nım doz la rı, et kin lik oran la rı ve indikasyonları
Tab lo 50-3’de gö rül mek te dir.

An ti-arit mik ilaç la rın ne ga tif inot ro pik et ki le -
ri, pro-arit mi risk le ri ve di ğer yan et ki le rine iliş-
kin bilgiler Tab lo 50-4’de gö rül mek te dir.

SSıı  nnııff  IIAA  AAnn  ttii--aarriitt  mmiikk  İİllaaçç  llaarr

Qu ini di ne sul fa te (Ki ni din tab let 200 mg ve qu i-
ni di ne ara bo ga lac ta ne sul fa te Lon ga cor 275 mg): Qu -
ini di ne, Sı nıf I an ti-arit mik ilaç la rın pro to ti pi olup
uzun za man dan be ri bi li nen ve kul la nı lan en es -
ki olanıdır. An ti-arit mik et ki le ri ni mem bran sta bi-
 li za tö rü özel li ği ile yap mak ta dır. Ay rı ca, da ha
ge ri plan da ol mak üze re, va go li tik ve an ti-ad re -
ner jik et ki le ri de bu lun mak ta dır. Va go li tik et ki
ba zı has ta lar da at ri yo ven tri kü ler (AV) ile ti nin
hız lan ma sı na (bu ne den le at ri yal fib ri las yon ve
flut ter de ven tri kül ce va bı nın art ma sı na), an ti-ad -
re ner jik et ki de pe ri fe rik va zo di la tas yon, hi po -
tan si yon ve sen ko pa se bep ola bi lir.

Far mo ko ki ne tik özel lik le ri: Ağız yo luy la ve ri-
 len qu ini di ne sul fa te ’dan son ra mak si mum plaz -
ma kon san tras yo nu yak la şık 90 da ki ka da
gö rü lür. Bu sü re qu ini di ne glu co na te için 3-4 sa-
 at tir. Plaz ma da ki qu ini di ne ’in % 80’i pro te ine
bağ la nır ve ila cın bü yük bir kıs mı ka ra ci ğer de
me ta bo li ze edi lir, % 20’si id rar la atı lır. Bu ne den -
le kon jes tif kalp ye ter siz li ği, ka ra ci ğer has ta lı ğı ve
böb rek ye ter siz li ğin de qu ini di ne ’in eli mi nas yon
ya rı lan ma öm rü 5-8 sa at e uzar.

Doz ve kul la nı mı: Gün lük top lam qu ini di ne
do zu 1200-1600 mg, mak si mum 2000 mg’ dır.
Mak si mum tek doz 600 mg’ı geç me me li dir. Gün-

 lük top lam doz 3-6 eşit do za bö lü ne rek ve ril me li -
dir. İlaç mik ta rı nı 2-4 gün de bir art tır mak su re -
tiy le op ti mum et ki sağ lan ma lı dır. Uzun et ki li
qu ini di ne poly ga lac tu ro na te (ara bo ga lac to ne)
gün de iki kez ve ri lir. Qu ini di ne ’in İV for mu (0.5
mg/kg/dk ol mak üze re top lam 8-11 mg/kg) ge nel-
 lik le la bo ra tu var lar da test ama cı ile kul la nı lır. İdi-
 yo sin kra zi yi ön le mek için te da vi ye baş la ma dan
ön ce has ta ya ağız dan 100 mg qu ini di ne ve ri lir ve
has ta bir sa at iz le nir, son ra tam doz da te da vi ye
ge çi lir.

İn di kas yon la rı: Qu ini di ne, baş lı ca ven tri kü -
ler ve sup ra ven tri kü ler eks tra sis tol ler, sup ra ven -
tri kü ler ta şi kar di ler, ak se su ar yol ta şi kar di le ri ve
ven tri kü ler ta şi kar di le rin te da vi ve pro fi lak si sin -
de kul la nı lır. An cak ye ni an ti-arit mik ilaç la rın
kul la nı ma gir me si cid di yan et ki le ri olan qu ini di -
ne ’nin kul la nı mı nı ile ri de re ce de kı sıt la mış tır.
“Tor sa des de po in te s” ora nı % 5-8’dir. At ri yal fib ri -
las yon ve flut te r’ ın sinüs rit mi ne dön dü rül me -
sin de qu ini di ne kul lan ma dan ön ce, ven tri kül
ce va bı nın hız lan ma sı nı ön le mek için di gi ta lis, be -
ta re sep tör blo ke ri ya hut ve ra pa mil-dil ti azem gi -
bi AV iletiyi bloke eden ilaçlar kul la nıl ma lı dır. 

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: En önem li ve
ha ya ti yan et ki le ri sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve
pro-arit mi (“tor sa des de po in te s”), bu na bağ lı sen-
 kop ve ani ölüm ge liş me si dir. EK G’ de QRS ge niş-
 le me si ve QT uza ma sı na yol açar. Gas tro in tes ti nal
yan et ki ler (dia re, bu lan tı, kus ma), baş ağ rı sı, baş
dön me si kul la nı mı nı kı sıt la ya bi lir. Qu ini di ne kul-
 la nı mı sı ra sın da or ta ya çı kan ve “çin ko nism” ola-
 rak bi li nen be lir ti ler (ku lak lar da çın la ma, ateş, baş
ağ rı sı, bu lan tı, kus ma, gör me bo zuk luk la rı ve di -
ğer san tral si nir sis te mi be lir ti le ri) tek doz dan
son ra da hi gö rü le bi lir ler. Yan et ki le ri gö rül dü ğü
za man ya hut dü zel til miş QT me sa fe si % 25’den
faz la uza dı ğı tak dir de qu ini di ne ke sil me li dir.

Kon jes tif kalp ye ter siz li ğin de, hem sol ven tri -
kül dis fonk si yo nu nu, hem de pro-arit mi ris ki ni
art tı ra bi le ce ği için kul la nıl ma ma lı dır. Pa ce ma ker
ko ru ma sı ol ma dan has ta sinüs sen dro mu, cid di
AV ve ya in tra ven tri kü ler blok lar da ve ağır bra di -
kar di ler de kul la nıl ma ma lı dır. Hi po tan si yon, şok,
cid di böb rek ya da ka ra ci ğer ye ter siz li ğin de kul-
 la nıl ma ma lı ya hut çok dik kat le uy gu lan ma lı dır.
İla ca kar şı aşı rı du yar lık (idi yo sin kra zi) var sa kul-
 la nı mı kon trin di ke dir. Kon je ni tal uzun QT sen-
 dro mu ve QT uza ma sı ile bir lik te olan ri tim
bo zuk luk la rın da ve hi po po ta se mi de, qu ini di ne -
’in pro-arit mik (arit mo je nik) et ki si ol duk ça yük-
 sek bu lun du ğun dan ve po li mor fik ta şi kar di ler
(“tor sa des de po in te s”) or ta ya çı ka bi le ce ğin den ilaç
kon trin di ke dir. 

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Qu ini di ne di gok si -
nin plaz ma dü ze yi ni yük sel tir, co uma din ve be ta-
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ad re ner jik blo ker le rin et ki si ni art tı rır. Qu ini di ne,
myas te ni a gra vi s’ te an ti ko li nes te raz la rın et ki si ni
azal tır. Qu ini di ne ’in et ki si ni ba zı ilaç lar (pheny to -
in, phe no bar bi tal, ri fam pi cin ve ni fe di pi ne) me-
 ta bo lik yol la azal tır lar. Hi po po ta se mi var lı ğın da
da qu ini di ne ’in et ki si aza lır, fa kat pro-arit mik et-
 ki si ar tar.

Pro ca ina mi de (Pro nestyl tab let 250 mg): Pro ca -
ina mi de at ri yal ve ven tri kü ler mi yo kard ve Pur-
 kin je lif le rin de ile ti yi ya vaş la tır, ref rak ter li ği
uza tır, oto ma ti si te ve ek si ta bi li te yi azal tır. Va go -
li tik et ki si za yıf tır. QT in ter va li ni qu ini di ne ka dar
uzat maz. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Ağız yo lu ile alın-
 dı ğı tak dir de bi yo ya rar lı lı ğı % 100’dür. Pro ca ina -
mi de plaz ma pro te in le ri ne % 15 ora nın da
bağ la nır, eli mi nas yon ya rı öm rü 2-4 sa at tir, bu ne-
 den le ilaç do zu 3-6 sa at ara lık lar la ve ril me li dir.
Alı nan ila cın % 50-60’ı böb rek ler den atı lır, %10-
30’u ka ra ci ğer de me ta bo li ze edi lir. 

Doz ve kul la nı mı: Böb rek ve ka ra ci ğer bo zuk-
 lu ğu bu lun ma yan ve kalp fonk si yo nu nor mal
has ta lar da ağız yo luy la gün lük to tal pro ca ina mi -
de do zu 50 mg/kg’ dır. Bu gün lük doz 3-4 sa at ara-
 lık lar la ve ril mek üze re eşit doz la ra bö lü ne rek
uy gu la nır. İla cın ya vaş sa lı nım lı form la rın da
(“sus ta ined re le ase ”) ilaç ara lık la rı 6 sa at ol ma lı dır. 

İn di kas yon la rı: Sup ra ven tri kü ler ve ven tri -
kü ler ta şi arit mi le rin ya da er ken vu ru la rın te da -
vi sin de kul la nı lır. Qu ini di ne ’de ol du ğu gi bi,
at ri yal flut ter ve fib ri las yo nun sinüs rit mi ne dön-
 dü rül me sin de pro ca ina mi de kul lan ma dan ön ce,
ven tri kül ce va bı nın hız lan ma sı nı ön le mek için di-
 gi ta lis, be ta-ad re ner jik blo ker ya hut ve ra pa mil ve-
 ril me li dir. Ta şi arit mi atak la rı nın te da vi sin de İV
pro ca ina mi de ve ril me li dir. Bu amaç la 10-15
mg/kg İV ve ri lir, da ha son ra 1-4 mg/dk ida me te-
 da vi si ne ge çi lir. WPW sen dro mun da or ta ya çı kan
at ri yal fib ri las yon da ak se su ar yol da ki ile ti yi ya-
 vaş la ta rak olum lu et ki sağ lar.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: En önem li ve
ha ya ti yan et ki le ri sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve
pro-arit mi (“tor sa des de po in te s”, ile ti bo zuk luk la -
rı), bu na bağ lı sen kop ve ani ölüm ge liş me si dir.
Ay rı ca de ri dö kün tü le ri, mi yal ji, vas kü lit, Ray na -
ud fe no me ni, baş dön me si, psi koz, ha lü si nas yon -
lar, dep res yon, hi po tan si yon, ateş, ag ra nü lo si toz,
sis te mik lu pus eri te ma to zu sa ben zer sen drom (%
20-30) ve % 60-70 va ka da an ti-nük le er an ti kor la -
rın var lı ğı di ğer yan et ki le ri dir. 

Kon jes tif kalp ye ter siz li ğin de, hem sol ven tri -
kül dis fonk si yo nu nu, hem de pro-arit mi ris ki ni art-
 tı ra bi le ce ği için kul la nıl ma ma lı dır. Pa ce ma ker
ko ru ma sı ol ma dan has ta sinüs sen dro mu, cid di AV
ve ya in tra ven tri kü ler blok lar da ve ağır bra di kar di -

ler de ve ril me me li dir. Hi po tan si yon, şok, cid di böb-
 rek ve ka ra ci ğer ye ter siz li ğin de pro ca ina mi de kul-
 la nıl ma ma lı ya hut çok dik kat le uy gu lan ma lı dır.
İla ca kar şı aşı rı du yar lık (idi yo sin kra zi) var sa kul-
 la nı mı kon trin di ke dir.

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Pro ca ina mi de kan
di gok sin dü ze yi ni et ki le mez. Ci me ti di ne ve ra ni -
ti di ne ’nin, pro ca ina mi de ’in et ki si ni azalt tık la rı
bil di ril miş tir.

Di sop yra mi de (Nor pa ce kap sül 100 mg Nor pa ce
am pul 150 mg): Elek tro fiz yo lo jik et ki le ri ve kli nik
kul la nı mı qu ini di ne ’ne ve pro ca ina mi de ’ne ben-
 zer, fa kat an ti ko li ner jik et ki si ve ne ga tif inot rop
et ki si da ha faz la dır. Di sop yra mi de, at ri yal ve ven-
 tri kü ler ref rak ter li ği uza tır, ile ti yi ya vaş la tır. “Re -
ent ry” me ka niz ma sı ile olan ta şi kar di ler de,
“re-en tri ” hal ka sı nı bu yol la kı ra rak et ki li ola bi -
lir. Si nüs hı zı nı ya vaş la tır, sinüs to par lan ma sü-
 re si ni uza tır ve ven tri kü ler ek to pik ak ti vi te le ri
bas tı rır. QT’ yi uza tır. Kuv vet li an ti ko li ner jik et ki
gös te re rek AV ile ti yi hız lan dı rır. Di sop yra mi de -
’in yan et ki le ri nin ço ğu an ti ko li ner jik et ki si ne
bağ lı dır. 

Far ma ko ki ne tik et ki le ri: Ağız yo lu ile alı nan
ila cın % 90-95’i ab sor be olur ve mak si mum plaz -
ma dü ze yi ne 0.5-3 sa at için de ula şır. Di sop yra -
mi de ’nin % 80’i plaz ma pro te in le ri ne bağ la nır, %
50’si ka ra ci ğer de me ta bo lit le ri ne par ça la nır. Me-
 ta bo lit le ri nin de % 50 gü cün de an ti-arit mik et ki -
si var dır. İla cın % 75’i me ta bo lit ve ak tif ilaç
şek lin de böb rek ler den atı lır. Eli mi nas yon ya rı -
lan ma öm rü 6-8 sa at tir, mi yo kard in fark tü sü ve
re nal ye ter siz lik ol du ğun da bu sü re aşi kâr ola rak
uzar. Kre ati nin kli ren si 30 ml’ nin al tı na in di ğin -
de, ila cın eli mi nas yon ya rı lan ma öm rü uza ma ya
baş lar ve re nal ye ter siz lik de re ce si ne bağ lı ola rak
bir kaç gü ne ka dar uza ya bi lir. 

Doz ve kul la nı mı: Di sop yra mi de 2x100-200
mg/gün do zun da kul la nı lır. Di sop yra mi de İV
yol dan 1-2 mg/kg, 5-10 da ki ka için de ve ri lir, ge re-
 kir se sa at te 1 mg/kg in füz yon şek lin de de vam
edi lir. İV di sop yra mi de, kan ba sın cı nı ve kalp de-
 bi si ni dü şü rür. Ay rı ca sağ at ri yum ba sın cı nı ve
pe ri fe rik di ren ci yük sel te rek he mo di na mik du ru -
mun bo zul ma sı na se bep ola bi lir. Kalp ye ter siz li -
ği olan has ta lar da İV ola rak kul la nıl ma ma lı ve ya
çok dik kat li ol ma lı dır.

İn di kas yon la rı: Sup ra ven tri kü ler ve ven tri -
kü ler ta şi kar di le rin te da vi sin de kul la nı lır. İV for -
mu li do ca ine’ nin ye ter siz kal dı ğı ven tri kü ler
arit mi ler de ve sup ra ven tri kü ler arit mi le rin te da -
vi sin de bir al ter na tif ola bi lir. Va gal to nus ar tı şı na
bağ lı at ri yal fib ri las yon da et kin bir ilaç tır.

At ri yal arit mi ler de qu ini di ne ve pro ca ina mi -
de ’den da ha az et ki li dir. Ven tri kü ler arit mi le rin
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te da vi ve pro fi lak si sin de et ki si qu ini di ne ve pro-
 ca ina mi de ile mu ka ye se edi le bi lir. Di sop yra mi de
te da vi ye ref rak ter has ta lar da di ğer an ti-arit mik
ilaç lar la kom bi ne edi le bi lir. AV no dal ve ak se su -
ar yol ta şi kar di le rin de de et ki li dir.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Di sop yra mi -
de ’in yan et ki le ri ni 3 esas grup ta top la mak müm-
 kün dür. An ti ko li ner jik et ki si üri ner re tan si yon,
kons ti pas yon, bu la nık gör me, glo kom ve ağız ku-
 ru lu ğu na yol aça bi lir. QT uza ma sı na se bep ola-
 rak “tor sa des de po in te s” şek lin de arit mo je nik
et ki si mev cut tur. Ni ha yet ne ga tif inot rop et ki si
ne de niy le sık ola rak, özel lik le sol ven tri kül fonk-
 si yo nu bo zuk olan lar da, kalp ye ter siz li ği ne se bep
ola bi lir. Mi yo kard dep res yo nu se be bi ile hi po -
tan si yon ya hut şok ge li şe bi lir.

Di sop yra mi de şok, hi po tan si yon ve kalp ye-
 ter siz li ğin de ve ril me me li dir. Ay rı ca glo kom ve
pros tat hi per tro fi si olan has ta lar da kul lan mak tan
ka çın ma lı dır. Has ta sinüs sen drom lu has ta lar da
pa ce ma ker ta kıl dık tan son ra ve ri le bi lir. 

SSıı  nnııff  IIBB  AAnn  ttii--aarriitt  mmiikk  İİllaaçç  llaarr

Li do ca ine (Arit mal % 10 ve % 2 amp.): Li do ca ine
ven tri kü ler ri tim bo zuk luk la rı nın acil te da vi sin de
öne mi olan bir ilaç tır. İs ke mik mi yo kar di yum da
ve yük sek po tas yum dü ze yin de mak si mum et ki
gös te rir. Li do ca ine nor mal sinüs oto ma ti si te si ne
et ki yap maz, fa kat sinüs dı şı böl ge le rin oto ma ti si -
te si ni ve Pur kin je lif le rin de te tik le nen ak ti vi te yi in-
 hibe eder. Pur kin je lif le rin de ve ven tri kül
mi yo kar dın da mem bran ak si yon po tan si ye li sü re -
si ni ve ref rak ter pe ri odu kı sal tır. İs ke mik mi yo -
kard da tek yön lü blo ku, çift yön lü blok ha li ne
ge ti re rek “re-en tri ” me ka niz ma sı nı en gel ler. İle ti
üze ri ne, nor mal şart lar da, mi ni mal et ki si var dır.
At ri yal lif ler ve ak se su ar yol ile ti mi ni pra tik ola rak
et ki le mez. An cak ağır sol ven tri kül dis fonk si yo nu
var sa, he mo di na mik yan et ki le ri or ta ya çı ka bi lir. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Li do ca ine’ in he pa -
tik me ta bo liz ma sı çok sü rat li dir. Ba zı me ta bo lit le ri
id rar yo lu ile atı lır lar. Böb rek ye ter siz li ğin de bi ri -
ke rek li do ca ine’ nin yan et ki le ri nin or ta ya çık ma sı -
nı ko lay laş tı ra bi lir ler. Ağır ka ra ci ğer has ta lı ğı,
ka ra ci ğer kan akı mı nın azal ma sı, kalp ye ter siz li ği
ve şok du rum la rın da me ta bo liz ma sı ve vü cut tan
atıl ma sı çok aza lır. Nor mal de eli mi nas yon ya rı öm -
rü 1.5-2 sa at iken, bu sü re 10 saa ti ge çe bi lir.

Doz ve kul la nı mı: Li do ca ine yal nız pa ren te ral
yol dan kul la nı lır. Ven tri kü ler ta şi arit mi le rin acil
te da vi sin de has ta nın ki lo su ba şı na 1 mg, İV bo -
lus tar zın da zerk edi lir. Ar ka sın dan 500 ml % 5’lik
deks tro z’ lu se rum içi ne 1000 mg li do ca ine ko nu -
la rak da ki ka da 1-4 mg ol mak üze re de vam lı İV
in füz yo na ge çi lir. İlaç ka ra ci ğer de sü rat le me ta -

bo li ze ol du ğu için İV in füz yon ön ce ha zır lan ma -
lı, son ra İV bo lus zerk edil me li dir. Te da vi sı ra -
sın da ri tim bo zuk lu ğu tek rar lar sa ve ya ilk bo lus
ye ter li ol maz sa ila ve bo lus zerk le ri (ge nel lik le ilk
bo lu sun ya rı doz la rın da) ya pıl ma lı dır. Ge nel lik le
24-48 sa at te da vi sür dü rü lür. 

İn di kas yon la rı: Li do ca ine özel lik le is ke mik
ven tri kü ler ta şi kar di ve ven tri kü ler fib ri las yon
te da vi sin de kul la nı lır. An cak akut mi yo kard in-
 fark tü sün de ami oda ro ne ilk sı ra yı al mış tır. Sup-
 ra ven tri kü ler ri tim bo zuk luk la rın da et ki siz dir.

Yan et ki le ri ve kon trin di kas yon la rı: Li do ca -
ine’ nin yan et ki le ri en çok mer ke zî si nir sis te mi
üze ri ne dir ve do za bağ lı dır. Gör me ve ko nuş ma
bo zuk luk la rı, kon füz yon, ku lak çın la ma sı, müs-
 kü ler ka sıl ma lar, pa res te zi ve öfo ri ile sey re den
tab lo ya “xy lo ca ine fi ti ” adı ve ri lir. Da ha son ra so-
 lu num dep res yon, ağır ko ma ve kon vül si yon lar
hu su le ge lir. Li do ca ine, ven tri kü ler ka çış rit mi nin
hı zı nı ya vaş la tır, kalp ye ter siz li ği olan lar da kon t-
rak ti li te yi azal tır, yük sek doz lar da hi po tan si yon
ya pa bi lir.

Kar di yo vas kü ler yan et ki ler ara sın da mi yo -
kard dep res yo nu, hi po tan si yon, şok, arit mo je nik
et ki (QT sü re si ni uza tır), AV blok lar ve bra di kar -
di sa yı la bi lir. 

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Ci me ti di ne, prop ro -
na lol ya hut ha lo ta ne alan lar da, li do ca ine’ in he pa-
 tik kli ren si aza lır ve tok si si te ih ti ma li ar tar.
Bar bi tu ra te, pheny to in ve ri fam pi cin gi bi ilaç lar
he pa tik en zim sis te mi ni sti mü le et tik le rin den, bu
ilaç la rı kul la nan has ta lar da li do ca ine do zu nu art-
 tır mak ge re ke bi lir. Hi po ka le mi nin li do ca ine’ nin
et ki si ni azal ta bi le ce ği ha tır da tu tul ma lı dır.

Me xi le ti ne (Me xi til kap sül 200 mg): Me xi le ti ne,
li do ca ine’ in an ti kon vül sif et ki le ri de olan bir ana-
 lo ğu dur. Ya pı sı ve et ki le ri ba kı mın dan oral li do -
ca ine ola rak ka bul edi lir. Elek tro fiz yo lo jik et ki le ri,
li do ca ine gi bi dir. De po la ri zas yon fa zın da hüc re
içi ne hız lı sod yum gi ri şi ni blo ke eder, ven tri küler
fib ri las yon eşi ği ni yük sel tir. Pur kin je ve ven tri kül
lif le rin de mem bran ak si yon po tan si ye li nin sü re -
si ni ve ref rak ter pe ri odu kı sal tır. Nor mal sinüs
dü ğü mü oto ma ti si te si ni et ki le mez, fa kat has ta
sinüs sen dro mun da cid di bra di kar di ya pa bi lir.
Pur kin je lif le rin de ve ven tri kül mi yo kar dın da
oto ma ti si te yi bas kı lar. AV ile ti yi ya vaş lat maz, at-
 ri yal ref rak ter pe ri odu uzat maz ve EKG de QT
sü re si ni uzat maz. Ta şi kar di, hi pok si ve ya is ke mi,
ila cın elek tro fiz yo lo jik et ki le ri ni kuv vet len di rir.
Me xi le ti ne di gi ta lis gli ko zid le ri ne bağ lı te tik le nen
ak ti vi te yi de azal tır. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral yol dan bi yo -
ya rar lı lı ğı % 80’dir, mak si mum plaz ma dü ze yi ne
2-4 sa at te ula şır ve ila cın % 70’i pro te ine bağ la nır.
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Me xi le ti ne ka ra ci ğer de me ta bo li ze olur, % 10 ka-
 da rı da id rar ile de ğiş me den atı lır. Or ta la ma eli mi-
 nas yon ya rı lan ma öm rü 10-12 sa at tir. Ka ra ci ğer,
böb rek ve kalp ye ter siz li ğin de bu sü re uzar.

Doz ve kul la nı mı: Me xi le ti ne, ağız yo lu ile
gün de top lam 600-1200 mg ol mak üze re 2-4 eşit
do za bö lü ne rek ve ri lir.

İn di kas yon la rı: Me xi le ti ne ven tri kü ler ri tim bo-
 zuk luk la rı nın uzun sü re li te da vi si ve pro fi lak si sin -
de kul la nı lan or ta de re ce de et ki li bir an ti-arit mik tir.
Sup ra ven tri kü ler arit mi ler de et ki siz dir. 

QT uza ma sı ile bir lik te olan arit mi ler de, di ğer
sı nıf I an ti-arit mik ler den da ha gü ven li dir. Sol ven-
 tri kül fonk si yon la rı na olum suz et ki si da ha az dır.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Di ğer sı nıf I
an ti-arit mik ler gi bi pro-arit mik et ki si var dır. Si -
nüs bra di kar di si, kalp ye ter siz li ği, ile ti bo zuk luk -
la rı nın ağır laş ma sı ve hi po tan si yo na se bep
ola bi lir. Kar di yak yan et ki le ri ge nel lik le İV kul la -
nım da olur ve do za bağ lı dır. Bu lan tı, kus ma, dis-
 pep si gi bi gas tro in tes ti nal yan et ki le ri ya nın da,
li do ca ine’ de ol du ğu gi bi tre mor, ank si ye te, dip-
 lo pi, nis tag mus, baş dön me si, di zar tri ve kon füz -
yon şek lin de san tral si nir sis te mi yan et ki le ri
var dır.

Pheny to in (Epa nu tin kap sül 100 mg ve fla kon 5
ml, 1 ml=50 mg): Bir an ti-epi lep tik ajan dır. Li do ca -
ine’ de ol du ğu gi bi, Sı nıf IB an ti-arit mik özel lik le ri
var dır. Ay rı ca, Pur kin je lif le rin de ya vaş ka nal lar -
dan iyon akı şı nı in hi be ede rek, ve ra pa mil ben ze ri
bir et ki gös te rir. Has ta sinüs sen dro mun da sinüs
fonk si yon la rı nı azal tır. Pur kin je lif le rin de, di gi ta lis
gli ko zid le ri nin se bep ol du ğu geç ard-de po la ri zas -
yo nu ve anor mal oto ma tik ak ti vi te yi azalt tı ğın dan,
di gi ta lis ze hir len me sin de gö rü len ri tim bo zuk luk -
la rın da kul la nı lır. Li do ca ine’ de ol du ğu gi bi, ref rak-
 ter li ği azal ta rak ve kon duk ti vi te yi hız lan dı ra rak
“re-en tri ” me ka niz ma sı ile olu şan arit mi le ri en gel -
ler. Li do ca ine ka dar et ki li de ğil dir. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Pheny to in’ in oral
yol dan bi yo ya rar lı lı ğı % 55-90’dır. He men ta ma -
mı ka ra ci ğer de me ta bo li ze edi lir, az bir mik ta rı
da id rar la de ğiş me den atı lır. Me ta bo liz ma sı ya-
 vaş tır ve or ta la ma eli mi nas yon ya rı öm rü 18-24
sa at tir. 

Doz ve kul la nı mı: Pheny to in’ in me ta bo liz ma sı
ya vaş ol du ğun dan kli nik uy gu la ma da ön ce yük-
 le me te da vi si ge rek li dir. Ak si hal de ye ter li kan dü-
 ze yi ne 1-2 haf ta da ula şa bi lir. Bu nun için, İV yol dan
10-15 mg/kg pheny to in bir sa at lik in füz yon şek lin -
de ve ri lir. Bu nu ta ki ben, 400-600 mg/gün ol mak
üze re ağız yo lun dan ida me te da vi si ne ge çi lir.
Gün lük oral doz bir ya da iki de fa da ve ri lir, 1000
mg üze rin de tok sik be lir ti ler gö rü lür. So lüs yon

pH’ı yük sek ol du ğu için de vam lı in füz yon şek lin -
de ve ril me me li dir. İn jek si yon ye rin de ağ rı, fle bit
ve trom bo za se bep ola bi lir.

İn di kas yon la rı: Pheny to in’ in 4 önem li kul la -
nım ala nı mev cut tur. Di gi ta lis in tok si kas yo nu na
bağ lı ven tri kü ler ve sup ra ven tri kü ler arit mi ler de,
kalp cer ra hi si son ra sı arit mi le rin pro fi lak si sin de,
prop ro na lo la ce vap ver me yen kon je ni tal uzun QT
sen dro mun da ve epi lep si ile bir lik te bu lu nan arit-
 mi ler de ter ci hen kul la nı lır. Di ğer an ti-arit mik le -
re ek ola rak ikin ci bir ilaç ola rak da ve ri le bi lir.
İs ke mi ye bağ lı olan arit mi ler de ve di gi ta lis gli ko -
zid le ri ne bağ lı ol ma yan arit mi ler de et ki si az dır. 

Yan et ki le ri ve kon trin di kas yon la rı: Gas tro in -
tes ti nal yan et ki le ri nin ya nın da, plaz ma kon san -
tras yo nu na bağ lı ola rak nis tag mus, di zar tri,
atak si ve le tar ji gi bi nö ro lo jik yan et ki le ri var dır.
Pe ri fe rik nö ro pa ti, di şe ti hi perp la zi si, pul mo ner
in fil trat, sis te mik lu pus eri te ma to zus, os te oma la -
si, hi perg li se mi, de ri dö kün tü sü, me ga lob las tik
ane mi ve ilaç aler ji le ri gö rü le bi lir. İV yol dan da ki-
 ka da 50 mg üze rin de bir doz da ve ril di ği za man,
hi po tan si yon, so lu num dur ma sı, ven tri kü ler arit -
mi ve kalp dur ma sı ola bi lir. 

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Pheny to in ka ra ci ğer
en zim le ri ni uya ran faz la ça lış tı ran bir ilaç tır. Bu
ne den le kar di yo lo ji de kul la nı lan ve ka ra ci ğer de
me ta bo li ze olan bir çok ila cın (as pi rin, co uma din,
li do ca ine, me xi le ti ne, qu ini di ne vs.) do zu nu ye-
 ni den ayar la mak ge re kir. 

To ca ini de (To no card tab let 400 ve 600 mg, Xylo to-
 can tab let 400 mg, ül ke miz de yoktur: Di ğer bir
oral li do ca ine ana lo ğu dur. Oral ve İV kul la nı la bi -
lir. To ca ini de ’in li do ca ine’ de ol du ğu gi bi, çok az
ne ga tif inot ro pik et ki si var dır. Bu ne den le kon jes -
tif kalp ye ter siz li ğin de de kul la nı la bi lir. Bu ila cın
di ğer bir avan ta jı da QT-in ter va li ni kı salt ma sı dır.
Elek tro fiz yo lo jik et ki si li do ca ine ve me xi le ti ne ’e
ben zer, de po la ri zas yon fa zın da hız lı sod yum gi-
 ri şi ni blo ke eder. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral do zu ta ki ben
bi yo ya rar lı lı ğı % 80’den faz la dır, mak si mum
plaz ma se vi ye si ne 60-90 da ki ka da ula şır. İla cın %
60’ı ka ra ci ğer de me ta bo li ze edi lir, ge ri ka lan kıs-
 mı nın ta ma mı, pra tik ola rak, de ği şik li ğe uğ ra ma -
dan böb rek ler den atı lır. Eli mi nas yon ya rı lan ma
öm rü 10-18 sa at tir.

Doz ve kul la nı mı: Ağız dan or ta la ma gün lük
doz 1200 mg’ dır. Gün lük doz 2-3 de fa da ve ri lir.
İn tra ve nöz yol dan 500-750 mg 15 da ki ka için de
ve ri lir, ye ter li plaz ma dü ze yi sağ la nır ve 0.5
mg/kg/dk in füz yon şek lin de ya hut her 6 sa at te
500 mg ve ril mek üze re 48 sa at te da vi ye de vam
edi lir.
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İn di kas yon la rı: Ven tri kü ler arit mi le rin te da -
vi si ve uzun sü re li pro fi lak si sin de ge nel lik le mu -
tad an ti-arit mik le re di renç li va ka lar da kul la nı lır. 

Yan et ki le ri ve kon trin di kas yon la rı: Uzun sü -
re ila cı kul la nan has ta la rın % 30-35’in de yan et ki
gö rü lür. Pro-arit mik et ki si mev cut tur, en der ola-
 rak ile ti bo zuk lu ğu nu art tı rır ve olum suz he mo -
di na mik et ki ya pa bi lir. Tit re me, ank si ye te,
or yan tas yon bo zuk lu ğu, pa res te zi ler, gör me ve
işit me bo zuk lu ğu gi bi si nir sis te mi bo zuk luk la rı
ya nın da, bu lan tı, kus ma, ka bız lık ve ka rın ağ rı sı
gi bi sin di rim sis te mi şi ka yet le ri gö rü le bi lir. Ay rı -
ca in ters tis yel pnö mo ni, de ri dö kün tü le ri, pe ri -
kar dit, po li ar trit ve çok en der ola rak ke mik ili ği
dep res yon bil di ril miş tir. Tok sik et ki le ri ne de ni ile
yay gın ola rak kul la nıl ma mak ta dır.

Ap ri ni di ne (Ami do nal Kap sül 50 mg ve Ami do -
nal Amp. 200 mg, ül ke mi zde yok tur): Ap ri ni di -
ne, Sı nıf I-B an ti-arit mik özel lik le re sa hip olup,
si no-at ri yal ve AV ile ti ile His-Pur kin je sis te min -
de, ak se su ar yol lar da ile ti yi ya vaş la tır ve QRS
komp lek si ni ge niş le te bi lir. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Ap ri ni di ne ’in oral
yol dan bi yo ya rar lı lı ğı % 80’dir. Mak si mum plaz -
ma dü ze yi ne 1-3 sa at te ula şır, % 90’ı pro te ine bağ-
 la nır ve % 95’i ka ra ci ğer de par ça la nır. Ya rı lan ma
öm rü 24-30 sa at tir. 

Doz ve kul la nı mı: Ap ri ni di ne, oral yol dan
200-300 mg yük le me do zu nu ta ki ben, 12 sa at te bir
50-100 mg şek lin de ve ri lir. Tam et ki si bir kaç gün
için de gö rü lür.

İn di kas yon la rı: İlaç da ha çok ven tri kü ler arit-
 mi le rin te da vi sin de kul la nı lır. AV ve ak se su ar yol-
 dan ile ti yi ya vaş lat tı ğı için, sup ra ven tri kü ler
ta şi kar di ler de ve WPW sen dro mun da da et ki li dir.
Di gi ta lis gi ko zid le ri ve mit ral pro lap su su na bağ lı
ven tri kü ler ri tim bo zuk luk la rın da da kul la nı la bi lir. 

Yan et ki ler ve kon trin di kas yon la rı: Ap ri ni di ne
sık ola rak nö ro lo jik yan et ki le re yol açar. Tre mor,
si nir li lik, baş dön me si, atak si, ha lü si nas yon lar,
dip lo pi ve ha fı za kay bı ola bi lir. Bu lan tı, ko les ta tik
sa rı lık, fa tal ag ra nü lo si toz, ven tri kü ler ta şi kar di de
bil di ri len di ğer önem li yan et ki ler dir.

SSıı  nnııff  IICC  AAnn  ttii--aarriitt  mmiikk  İİllaaçç  llaarr

En ca ini de (En ca id Kap sül, 25, 35 ve 50 mg, ül ke -
miz de yok tur): Kalp te he men tüm böl ge ler de ile -
ti za ma nı nı uza tır, Pur kin je lif le rin de mem bran
ak si yon po tan si ye li sü re si ni kı sal tır. En ca ini de at-
 ri yal ve ven tri kü ler mi yo kard ile ak se su ar yol da
ref rak ter pe ri odu, AH, HV, PR, QRS ve QT sü re -
le ri ni uza tır. Sol ven tri kül üze ri ne ne ga tif inot ro -
pik et ki si az dır. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: En ca ini de ’in bi-
 yo ya rar lı lı ğı de ğiş ken dir, ya rı lan ma öm rü 3-4 sa-
 at tir. Vü cut ta an ti-arit mik ak tif me ta bo lit le ri ne
par ça la nır ve böb rek ler le atı lır. Ak tif me ta bo lit le -
ri nin ya rı lan ma ömür le ri da ha uzun ol du ğun dan
an ti-arit mik et ki de uzun sü rer. 

Doz ve kul la nı mı: İlaç oral yol dan gün de 3-4
de fa 25-50 mg şek lin de ve ri lir. İla cın kul la nıl ma -
sı sı ra sın da doz art tı rıl ma sı ara lık lı ve ted ri ci ya-
 pıl ma lı ve baş lan gıç ta te da vi mo ni tör al tın da
ta kip edil me li dir.

İn di kas yon la rı: En ca ini de, ven tri kü ler ri tim
bo zuk luk la rı nın te da vi ve pro fi lak si sin de et ki li dir.
Sup ra ven tri kü ler arit mi ler de ye ter li tec rü be yok-
 tur. Kar şı laş tır ma lı ça lış ma lar da qu ini di ne ’den da -
ha et ki li ol du ğu gö rül müş tür. En ca ini de ve
fle ca ini de ile ya pı lan çok mer ke zî arit mi sup res -
yo nu ça lış ma la rın da (CAST ve CAPS ça lış ma la rı),
bu ilaç la rın önem li de re ce de arit mo je nik et ki ye sa -
hip ol duk la rı ve pla se bo alan has ta la ra oran la da -
ha faz la ölü me se bep ol duk la rı tes pit edil miş tir.

Yan et ki ler ve kon trin di kas yon la rı: Po li mor -
fik ven tri kü ler ta şi kar di ye yol aç ma sı yay gın kul-
 la nı mı nı en gel le mek te dir. Ağır kalp ye ter siz li ği
olan lar da he mo di na mik bo zuk lu ğa da yol aça bi -
lir. En ca ini de, baş dön me si, dip lo pi, ver ti go, pa-
 res te zi, ayak lar da kramp ve ağız da me ta lik tat
gi bi yan et ki le re yol açar. 

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Ci me ti di ne en ca ini -
de ’in plaz ma kon san tras yo nu nu azal tır, he pa tik
en zim uya ran la rı (pheny to in vs.) art tı rır lar.

Fle ca ini de (Tom ba cor tab let 100 mg, ül ke miz de
yok tur): Fle ca ini de de di ğer Sı nıf I ilaç lar gi bi
sod yum ka nal blo ke ri dir. Elek tro fiz yo lo jik et ki le -
ri en ca ini de ’ne ben zer, tüm kar di yak lif ler de ile-
 ti yi ya vaş la tır, yük sek doz lar da ya vaş ka nal la rı
da blo ke eder. Ak se su ar yol da an teg rad ve ret rog-
 rad ref rak ter li ği uza tır, nor mal sinüs oto ma ti si te -
si ne et ki siz dir, fa kat has ta sinüs sen dro mu
olan lar da sinüsu dep re se eder. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Fle ca ini de ’in bi yo -
ya rar lı lı ğı % 90’dır, plaz ma dü ze yi ne 3-4 sa at te ula-
 şır. Eli mi nas yon ya rı lan ma öm rü 13-20 sa at tir ve
ila cın % 85’i id rar la atı lır. Fle ca ini de, se rum di gok -
sin ve prop ra no lol dü zey le ri ni yük sel tir.

Doz ve kul la nı mı: Ağız da gün de 2 kez 50-200
mg ve ri lir. Baş la ma do zu 2x100 mg ol ma lı ve doz
dört gün de bir ted ri cen art tı rıl ma lı dır. İV yol dan
1-2 mg/kg bo lus şek lin de 10 da ki ka da ve ri lir ve
da ha son ra 0.15-0.25 mg/kg/sa at ol mak üze re in-
 füz yon şek lin de de vam edi lir. 

İn di kas yon la rı: Ya pı sal kalp has ta lı ğı ile bir-
 lik te ol ma yan at ri yal fib ri las yon da kul la nı lır. Ay-
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 rı ca WPW sen dro mu, AV no dal re en tran ta şi kar -
di ve at ri yal ta şi kar di de de et ki li dir. İla cın pro-
arit mik et ki si se be bi ile te da vi ye has ta ne de
baş lan ma lı dır.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Ge nel lik le iyi
to le re edi lir. Fle ca ini de ’nin yan et ki le ri ara sın da
pro-arit mik et ki si en önem li si dir. Sol kalp ye ter -
siz li ği bu lu nan has ta lar da pro-arit mik et ki ye da -
ha sık rast la nı lır. İla cın ne ga tif inot rop et ki si
mev cut tur. İle ti bo zuk luk la rı nı art tı ra bi lir ve
sinüs fonk si yon la rı nı bo za bi lir. Has ta la rın %
20’sin de baş dön me si, gör me bo zuk luk la rı, bu-
 lan tı, ağız da pa res te zi, tre mor, hal siz lik, ka bız lık
ve ka le vi fos fa taz yük sel me si gö rü le bil di ği bil di -
ril miş tir. 

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Fle ca ini de be ta-blo -
ker ler, ve ra pa mil, dil ti azem ve di gi ta lis ile bir lik -
te kul la nıl dı ğın da, sinüs ve AV fonk si yo nu nu
da ha faz la in hi be eder. Be ta-ad re ner jik blo ker ler,
ve ra pa mil ve di sop yra mi de ile bir lik te kul la nıl -
dı ğın da ne ga tif inot ro pik et ki çok be lir gin ha le
ge lir. İlaç, qu ini di ne ve pro ca ina mi de ile bir lik te
kul la nıl dı ğı za man His-Pur kin je sis te mi ne et ki si
çok ba riz le şir, ile ti yi ile ri de re ce de ya vaş la ta bi lir.
An ti-arit mik ilaç kom bi nas yon la rı kul la nı lır iken
bu nok ta la rın göz önün de bu lun du rul ma sı ge rek-
 li dir. 

Pro pa fe no ne (Rytmo norm tab let, 150 ve 300 mg;
Rytmo norm amp, 20 ml=70 mg): Pro pa fe no ne, Sı -
nıf I-C an ti-arit mik ilaç la rın bir çok özel lik le ri ne
sa hip tir. Hız lı sod yum ka nal la rı nı blo ke eder ve
kuv vet li bir mem bran sta bi li ze edi ci et ki si var dır.
Bu su ret le ek si ta bi li te eşi ği ni yük sel tir, ile ti yi ya-
 vaş la tır, mem bran ak si yon po tan si ye li nin amp li -
tü dü nü azal tır. So nuç ta sinüs fonk si yo nu nu
in hi be eder, AH, HV, PR ve QRS re sep tör le ri ve
ya vaş kal si yum ka nal la rı nı blo ke edi ci özel lik le ri
de var dır.

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Ağız yo lu ile alı-
 nan pro pa fe no ne ’nun yak la şık % 95’i sü rat le ab-
 sor be olur, ila cın plaz ma dü ze yi 2-3 sa at te
mak si mu ma ula şır. İla cın bi yo ya rar lı lı ğı % 40-50
olup, do za bağ lı dır. İlaç alın dık tan son ra, ila cın
ve an ti-arit mik et ki li me ta bo lit le ri nin (hydroxy -
pro pa fe no ne ve N-de salyt pro pa fe no ne) plaz ma
se vi ye le ri is tik rar lı bir du ru ma ula şır, ila cın ya rı -
lan ma öm rü 2-32 sa at ara sın da de ği şe bi lir, or ta -
la ma 5-8 sa at tir. Ki şi den ki şi ye fark lı plaz ma
dü zey le ri ve plaz ma ya rı lan ma öm rü, ka ra ci ğer
me ta bo liz ma sı nın ge ne tik fark lı lık la rı ile açık la -
na bi lir. Pro pa fe no ne, prop ra no lo l’ un % 2.5-5.0’i
ka dar be ta-ad re ner jik blo ker, ve ra pa mi lin % 1’i
ka dar kal si yum an ta go nis ti et ki le ri ne sa hip tir. 

Doz ve kul la nı mı: Oral yol dan te da vi do zu 2-
3x150-300 mg'dır. Gün lük do zu ba zı has ta lar da

iki de fa ba zı has ta lar da da gün de 4 de fa ver mek
ge re ği ola bi lir. İV yol dan, ön ce 2 mg/kg’ lık bir bo-
 lu s’ ü ta ki ben 2 mg/dk şek lin de in füz yo na ge çi lir. 

İn di kas yon la rı: Pro pa fe no ne ven tri kü ler arit-
 mi le rin (ven tri kü ler eks tra sis tol ler, “co up le t” ler,
ven tri kü ler ta şi kar di ler) ile sup ra ven tri kü ler ta-
 şi arit mi le rin (AV no dal re en tran ta şi kar di, WPW
sen dro mun da ki ta şi arit mi ler, at ri yal fib ri las yon)
te da vi sin de et ki li dir. At ri yal fib ri las yo nun pro fi -
lak si sin de de kul la nı la bi lir. 

Yan et ki le ri ve kon trin di kas yon la rı: Nis bi
kon trin di kas yon lar ara sın da has ta sinüs sen dro -
mu, AV blok lar, dal blok la rı, sol ven tri kül dis-
 fonk si yo nu sa yı la bi lir. İla cın yan et ki le ri çok de fa
do za bağ lı dır. Kar di yak yan et ki le ri (%13) ara sın -
da AV blok lar, QRS komp lek sin de ge niş le me,
sinüs dis fonk si yo nu, kon jes tif kalp ye ter siz li ği,
pro-arit mi, eks tra kar di yak yan et ki le ri (%14) ara-
 sın da ise gas tro in tes ti nal şi ka yet ler ve gör me bo-
 zuk lu ğu ile çok na di ren he pa tit sa yı la bi lir.

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Pro pa fe no ne ’un bir-
 lik te kul la nıl dı ğı tak tir de, di gok sin, prop ra no lol
ve war fa ri n’in plaz ma dü zey le ri ni yük selt ti ği bi-
 lin mek te dir.

Mo ri zi ci ne (Eth mo zi ne, ül ke miz de yok tur): Mo ri -
zi ci ne bir phe not hi azi ne tü re vi dir. İla cın elek tro fiz -
yo lo jik özel lik le ri hem Sı nıf I-A (de po la ri zas yo nun
O Fa zın da hız lı Na+ gi ri şi ni blo ke eder), hem de Sı -
nıf I-B (Pur kin je lif le rin de mem bran ak si yon po tan-
 si ye li nin sü re si ni ve re po la ri zas yo nu kı sal tır)
ilaç la rı ka rı şı mı şek lin de dir. Ay rı ca, Sı nıf I-C’ ye
ben ze yen (ile ti yi ya vaş la tır, PR uzar) et ki le ri de var-
 dır. Sinüs oto ma ti si te si üze ri ne et ki si yok tur, te tik -
le nen ak ti vi te yi ve anor mal oto ma ti si te yi in hi be
eder.

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Mo ri ci zi ne ka ra -
ci ğer de sü rat le me ta bo li ze olur, ya rı lan ma öm rü
1.5-3.5 sa at tir. İla cın et ki le ri ile plaz ma kon san -
tras yo nu ara sın da bir iliş ki yok tur. Mo ri ci zi ne ’ın
bi yo ya rar lı lı ğı % 35-40 olup, mak si mum plaz ma
se vi ye si ne 0.5-2 sa at te ula şır. 

Doz ve kul la nı mı: İla cın or ta la ma gün lük do -
zu 600-900 mg olup oral yol la üçe bö lü ne rek ve-
 ri lir. 

İn di kas yon la rı: Kli nik ola rak ven tri kü ler ve
sup ra ven tri kü ler ta şi arit mi le rin te da vi sin de et ki -
li dir. AV no dal re en tran ta şi kar di ler de ret rog rad
ile ti yi ya vaş la ta rak, WPW sen dro mun da gö rü len
sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler de hem an teg rad,
hem de ret rog rad ref rak ter li ği art tı ra rak et ki li
olur. Mo ri ci zi ne, ven tri kü ler eks tra sis tol le rin te-
 da vi ve pro fi lak si sin de, qu ini di ne ve di sop yra -
mi de ka dar et ki li dir. Ven tri kü ler ta şi kar di
te da vi sin de ise et ki si az dır. 
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Yan et ki ler ve kon trin di kas yon la rı: Mo ri ci zi ne -
’in sol kalp fonk si yo nu üze ri ne ne ga tif inot ro pik et-
 ki si az dır. Pro-arit mik et ki si var dır ve ani ölü me yol
aça bi lir. Kalp dı şı yan et ki le ri ne da ha sık rast la nır.
Bun la rın baş lı ca la rı, tre mor, nis tag mus, baş ağ rı sı
ve dön me si gi bi nö ro lo jik be lir ti ler, bu lan tı, kus ma
ve dia re gi bi gas tro in tes ti nal yan et ki ler dir.

Lor ca ini de (Ül ke miz de yok tur): Sup ra ven tri kü -
ler ta şi kar di ler de ve ven tri kü ler arit mi ler de et ki -
li bir ilaç tır. Ne ga tif inot rop et ki si, ile ti sis te mi ne
olum suz yan et ki le ri ve cid di nö ro lo jik yan et ki -
le ri ne de ni ile kli nik kul la nı mı sı nır lı dır. Lor ca -
ini de ka ra ci ğer de me ta bo li ze olur, plas ma
ya rı lan ma öm rü 7-13 sa at tir, % 80-85’i plaz ma
pro te in le ri ne bağ la nır. İlaç ağız yo lu ile gün de 2-
3 de fa 50-200 mg ve ri lir. İn tra ve nöz yol dan ön ce
2 mg/kg to tal doz da ki ka da 2 mg ol mak üze re in-
 füz yon şek lin de ve ri lir. Bu nu ta ki ben 8 mg/sa at
şek lin de in füz yo na de vam edi lir (mak si mum doz
200 mg’ı aş ma ma lı dır).

SSıı  nnııff  IIII  AAnn  ttii--aarriitt  mmiikk  İİllaaçç  llaarr
((BBee  ttaa--bblloo  kkeerr  lleerr))

Be ta-blo ker ler özel lik le ka te ko la min faz la lı ğı na
bağ lı sup ra ven tri kü ler ve ven tri kü ler ri tim bo-
 zuk luk la rı nın te da vi sin de kul la nı lır. Si nüs ta şi -
kar di sin de, ank si ye te ye bağ lı pa rok sis mal at ri yal
ta şi kar di ler de, ak se su ar yo la bağ lı ta şi kar di ler de
kalp ye ter siz li ği nin ol ma dı ğı eg zer siz le or taya çı -
kan ven tri kü ler ri tim bo zuk luk la rın da, fe ok ro -
mosi to ma arit mi le rin de (al fa-blo ker ler ile bir lik te)
te da vi edi ci ve pro fi lak tik ola rak et ki li dir. QT in-
 ter va li ni önem li de re ce de et ki le me dik le ri için,
uzun QT sen dro mun da kullanılır. An gi na pek to -
ris ve hi per tan si yon bu lu nan arit mi li has ta lar da
be ta-blo ker ler ter cih edil me li dir.

Be ta-blo ker ler ka te ko la min le rin et ki le ri ni
kom pe tisyon yo lu ile blo ke eder ler. Çok yük sek
doz lar da ki ni din gi bi mem bran sta bi li ze edi ci et -
ki de gös te rir ler. Si nüs dü ğü mü ve Pur kin je lif le -
rin de oto ma tik ak ti vi te yi ya vaş latır lar, di gi ta li s’ e
bağ lı geç ard-de po la ri zas yon amp li tüd le ri ni az-
al tır lar. Prop ra no lol, Pur kin je lif le rin de, at ri yal ve
ven tri kü ler kas lif le rin de mem bran ak si yon po-
 tan si ye li sü re si ni kı sal tır, fa kat uzun sü re li ve ril -
di ğin de bu sü re uzar. Be ta-ad re ner jik re sep tör
blo ker le ri, PR ve AV ile ti sü re le ri ni uza tır lar, His-
Pur kin je sis te mi nin ile ti ve ref rak ter li ği üze ri ne
et ki et mez ler. Ven tri kü ler kas için de de ile ti yi et-
 ki le me dik le rin den, QRS komp leks le rin de ge niş -
le me ye se bep ol maz lar.

Doz ve Kul la nı mı: Be ta-blo ker ler du ru ma gö -
re oral yol dan ve ya pa ren te ral ola rak dik kat li bir
şe kil de kul la nı la bi lir ler. Sup ra ven tri kü ler ve ak-
 se su ar yol ta şi kar di le ri nin acil te da vi sin de, ka te -

ko la min faz la lı ğı na bağ lı de vam lı ven tri kü ler fib-
 ri las yon da İV yol dan prop ra no lol 3-5 da ki ka için -
de 1-2 mg ve ri lir. Top lam doz 0.1-0.2 mg/kg
olun ca ya ka dar de vam edi le bi lir. Oral yol dan te-
 da vi do zu di ğer kul la nım alan la rın da ol du ğu gi-
 bi dir. Bu amaç la, ha len ül ke miz de bu lu nan, İV
me top ro lol (Be loc amp 5 ml, 1 ml=1mg) da kul la -
nı la bi lir. Me top ro lol İV ola rak 1 mg/dk ol mak
üze re top lam 5 mg zerk edi le bi lir. Bu doz ye ter li
ce vap alı nın ca ya ka dar be şer da ki ka ara ile tek-
 rar la nır. Top lam doz 20 mg’ı geç me me li dir. Arit -
mi kon trol al tı na alın dı ğı tak dir de, son İV zerk ten
4-6 sa at son ra, gün de 1x50-200 mg me top ro lo le
ağız yo lu ile de vam edi lir. An ti-arit mik ola rak di -
ğer be ta-blo ker ler de kul la nı la bi lir. Kar di yo se -
lek tif li ğin ve ISA’ nın an ti-arit mik et ki gü cün de
önem li bir et ki si yok tur.

İn di kas yon la rı: Akut mi yo kard in fark tü sü ge-
 çi ren has ta lar da, uzun sü re li be ta-ad re ner jik re-
 sep tör blo ke ri te da vi si nin ölüm ora nı nı azalt tı ğı
dik ka ti çek miş tir. Bu olumlu sonuçta hem an ti-
arit mik et ki si nin, hem de is ke mi yi dü zelt me si nin
ro lü var dır. 

Yan et ki le ri ve kon trin di kas yon la rı: Be ta re-
 sep tör blo ker le ri nin en önem li yan et ki le ri ne ga -
tif inot rop et ki gös ter me le ri dir. Hi po tan si yon,
bra di kar di, kalp ye ter siz li ği, AV blok, bron ki yal
as tım ve kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı nın
ağır laş ma sı, pe ri fe rik vas kü ler ye ter siz lik, Ray na -
ud fe no me ni, men tal dep res yon, sek sü el dep res -
yon ve ha lü si nas yon lar gi bi yan et ki le re yol
aça bi lir ler. Di abe tes mel li tus lu has ta lar da hi po-
gli se mi be lir ti le ri ni mas ke le ye bi lir ler.

Beta-blokerler ile daha ayrıntılı bilgi Bölüm
20’de verilmiştir.

SSıı  nnııff  IIII  II  AAnn  ttii--aarriitt  mmiikk  İİllaaçç  llaarr

Bu sı nıf ta yer alan ilaç lar ami oda ro ne, so ta lol,
brety li um tosy la te, ibu ti li de, do fe ti li de ve dro ne -
da ro ne ’dur. Bu ilaç lar mem bran ak si yon po tan si -
ye li ni ve efek tif ref rak ter pe ri odu uza tır lar. Et ki li
doz da kul la nıl dık la rı tak dir de QT-in ter va lin de
uza ma ya ne den olur lar. Mem bran ak si yon po tan-
 si ye li nin re po la ri zas yon fa zı üze ri ne et ki li olan Sı -
nıf II I ilaç la rı nın ile ti me et ki le ri nin ol ma ma sı
ge rek ti ği hal de, bun lar dan ami oda ro ne ay rı ca
hız lı sod yum ka na lı in hi bi tö rü, so ta lol be ta-ad re -
ner jik blo ker özel lik le re sa hip tir ler. Brety li um
tosy la te da bir ta raf tan ad re ner jik nö ron la rı blo ke
ede rek, di ğer ta raf tan ka te ko la min le rin sa lın ma -
sı nı art tı ra rak ile ti mi et ki ler ler. Sı nıf II I an ti-arit -
mik ilaç lar, bü tün mi yo kard da mem bran ak si yon
po tan si yel le ri uni form ha le ge ti rir ler. Bu et ki le ri
so nu cu, ba zı cid di ven tri kü ler arit mi le re se bep
olan bir bi ri ne zıt elek tro fiz yo lo jik he te ro je ni te yi
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or ta dan kal dı ra bi lir ler. Bu sı nıf ta ki ilaç la rın (so -
ta lol ha riç), ne ga tif inot ro pik et ki le ri yok tur. Müş-
 te rek elek tro fiz yo lo jik özel lik le ri ne rağ men, bu
ajan la rın kim ya sal ya pı la rı, far ma ko ki ne tik ve
elek tro fiz yo lo jik özel lik le ri bir bi rin den ta ma men
fark lı dır. Ami oda ro ne ’nun an ti-arit mik te sir le ri
di ğer an ti-arit mik ler den da ha kuv vet li dir. Arit-
 mo je nik et ki le ri nin da ha az ol ma sı ve özel lik le
ref rak ter arit mi ler de de et ki li ol ma la rı, bu grup
ilaç la rın git tik çe da ha yay gın kul la nı mı na yol aç-
 mak ta dır.

Ami oda ro ne (Cor da ro ne tab let 200 mg; Cor da ro -
ne amp 3 ml, 150 mg): Ami oda ro ne ön ce le ri an ti-
an gi nal ilaç ola rak kul la nıl mış, da ha son ra da
an ti-arit mik özel lik le ri fark edil miş tir. Kim ya sal
ya pı sı ti rok si ne ben zer, ak se su ar yol lar da hil, kal-
 bin bü tün bö lüm le rin de mem bran ak si yon po tan -
si ye li sü re si ni ve efek tif ref rak ter pe ri odu uza ta rak
(Sı nıf III et ki) et ki si ni gös te rir. Ay rı ca, ami oda ro ne
kuv vet li bir Sı nıf I an ti-arit mik et ki ye sa hip tir, hız -
lı sod yum ka nal la rı nı in hi be eder. Bun dan baş ka
al fa ve be ta-ad re ner jik re sep tör le ri blo ke eder, ha -
fif bir kal si yum an ta go nis ti et ki si de mev cut tur.
Ami oda ro ne di yas to lik de po la ri zas yon hı zı nı ve
ya vaş Ca++ ka nal la rı nın iyon akı şı nı in hi be et ti ği
için oto ma ti si te yi azal tır (sinüs bra di kar di si, AV
no dal in hi bis yon). Bu ila cın et ki si ile His-Pur kin je
ile ti mi ya vaş lar, AH, HV in ter val le ri ile PR ve QT
in ter val le ri uzar, AV ve His-Pur kin je ile tim za ma -
nı uzar, QRS komp lek si ge niş ler. Özet le, ami oda -
ro ne, kar ma şık bir an ti-arit mik ajan olup, dört
an ti-arit mik ilaç sı nı fı nın her bi ri nin ba zı özel lik le -
ri ne sa hip tir. He mo di na mik ola rak, pe ri fe rik vas-
 kü ler di ren ci dü şü rür, pe ri fe rik ve ko ro ner
va zo di la ta tör et ki gös te rir. Mu tad doz lar da ne ga -
tif inot ro pik et ki si yok tur, fa kat İV ve ril di ği za man
ven tri kül fonk si yon la rı nı bo za bi lir.

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Ağız yo luy la ve ri -
len ami oda ro ne ’un % 35-65’si ab sor be olur, fa kat
ila cın bi yo ya rar lı lı ğı va ka dan va ka ya çok fark lı ola-
 bi lir. Ağız yo lun dan ve ri len ila cın et ki si ni el de et -
mek için ay lar ge re ke bi lir. Bü yük yük le me doz la rı
ile bu sü re 10-14 gü ne in di ri le bi lir. Ami oda ro ne
yağ da eri yen bir ilaç tır, plaz ma da % 95’ten faz la
pro te ine bağ lı ola rak ta şı nır. İlaç, ka ra ci ğer, ak ci -
ğer, mi yo kard, kor ne a ve bir çok do ku da sü rat le,
yağ do ku sun da ise da ha ya vaş bir şe kil de bi rik me -
ye baş lar. He men ta ma men ka ra ci ğer de me ta bo li -
ze olan ami oda ro ne, de seth yla mi oda ro ne isim li
an ti-arit mik et ki li bir me ta bo li te de ği şir. Ami oda -
ro ne ve me ta bo li ti id rar yo luy la atıl maz lar, di ya liz
sı vı sı na da geç mez ler. İlaç ve me ta bo li ti nin baş lı ca
atı lım yo lu saf ra yo lu olup, tü kü rük bez le ri ve de -
ri yo luy la da bir mik tar atıl mak ta dır. Ami oda ro ne
ve me ta bo li ti pla sen ta yo lu ile fe tu sa ve an ne sü tü -
ne ge çer. İla cın kli nik et ki le ri ile se rum kon san tras -

yon la rı ara sın da di rekt bir iliş ki gös te ri le me miş tir.
Te ra pö tik (an ti-arit mik) se rum dü ze yi nin 1-2.5
µg/ml ol du ğu bil di ril mek te dir. Ami oda ro ne ’nun
plaz ma eli mi nas yon ya rı-öm rü çok uzun dur (25-
110 gün). İV zerk ten son ra, ila cın plaz ma eli mi nas -
yon ya rı lan ma öm rü 4.8-68.2 sa at tir. Baş lan gıç ta
plas ma kon san tras yo nun da ki bu sü rat li azal ma nın
se be bi, ila cın do ku lar ta ra fın dan sü rat le tu tul ma sı -
dır. Da ha, kro nik kul la nım da, plaz ma eli mi nas yon
ya rı lan ma-öm rü ya vaş la mak ta dır.

Doz ve kul la nı mı: Ami oda ro ne, nis pe ten ça -
buk et ki el de et mek için, baş lan gıç ta yük le me do-
 zun da (iki eşit doz da ve ril mek su re tiy le to tal
800-1600 mg/gün) 1-2 haf ta ve ri lir. Da ha son ra
doz ted ri cen azal tı lır (2-3 haf ta 400-600 mg/gün, 2
haf ta 200-400 mg/gün) ve ida me do zu na (200
mg/gün, 1 de fa da) ge çi lir. 

Ami oda ro ne acil du rum lar da ve ya da ha kı sa
sü re de ön le yi ci et ki sağ la mak ama cıy la İV yol dan
da kul la nı la bi lir. Bu nun için 5 mg/kg ami oda ro ne
20 da ki ka zar fın da İV ola rak zerk edi lir. Ge re kir -
se bu doz 20 da ki ka da bir tek rar la nır (mak si mum
1000 mg/24 sa at). Da ha son ra oral yol dan ida me
te da vi si ne ge çi lir. 

İn di kas yon la rı: Ami oda ro ne, ha ya tı teh dit
eden ven tri kü ler arit mi le rin son lan dı rıl ma sın da
ve ön len me sin de en et ki li ilaç lar dan bi ri si dir.
Ami oda ro ne, ke za, pa rok sis mal at ri yal fib ri las -
yon ya hut flut ter, WPW sen dro mun da gö rü len -
ler da hil, bü tün pa rok sis mal sup ra ven tri kü ler
ta şi arit mi le rin son lan dı rıl ma sın da ve ön len me -
sin de çok et ki li dir. Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti,
akut mi yo kard in fark tü sü ve an gi na pek to ris ile
bir lik te gö rü len ven tri kü ler ve sup ra ven tri kü ler
ta şi arit mi ler de ba şa rı ile kul la nı la bi lir. Ami oda -
ro ne at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da di ğer AV blo-
 kan ajan lar et ki li ol ma dı ğın da ven tri kül ce va bı nı
ya vaş lat ma da et kin bir ilaç tır.

Yan et ki le ri ve kon trin di kas yon la rı: Ami oda -
ro ne en bü yük avan ta jı kalp ye ter siz li ği olan has-
 ta lar da da kul la nı la bil me si ve pro-arit mi ris ki nin
az ol ma sı dır. Dü şük doz kul la nıl dı ğın da cid dî yan
et ki le ri nin or ta ya çık ma ih ti ma li azal tı la bi lir. Ami -
oda ro ne, özel lik le yük sek doz lar da uzun sü re kul-
 la nıl dı ğı tak dir de bir çok cid dî yan et ki le rin
çık ma sı na se bep ol mak ta dır. Baş lı ca kar di yak yan
et ki ler sinüs bra di kar di si, AV ve in tra ven tri kü ler
blok lar, QT in ter va lin de uza ma dır. QT in ter va lin -
de uza ma ile bir lik te hi po po ta se mi bu lun du ğu
tak dir de “tor sa des de po in te s” ih ti ma li ar tar. İV ami -
oda ro ne hi po tan si yo na se bep ola bi lir. Ami oda ro ne
kar di yo ver si yon ve de fib ri las yon eşi ği ni yük sel te -
rek bu gi ri şim le rin ba şa rı şan sı nı azal ta bi lir. 

Non-kar di yak yan et ki le ri nin ba şın da in ters -
tis yel pnö mo ni ve pul mo ner al ve oler fib roz gel-
 mek te dir. Bu komp li kas yo na % 5-10 ora nın da
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rast lan dı ğı bil di ril mek te dir. Pul mo ner komp li -
kas yon er ken fark edi le rek ilaç ke si lir ve kor ti -
kos te ro id ile te da vi ye baş la nır sa, ta ma men
dü ze le bi lir. Ak si hal de öl dü rü cü ola bi lir. Ami o-
da ro ne ’nun di ğer önem li bir grup yan et ki le ri ti-
 ro ide ait olan lar dır. İlaç ti rok sin (T4)’ün
pe ri fe ri de, tri-iyo do ti rok si ne (T3)’e dö nü şü mü nü
in hi be eder, böy le ce se rum da T4 dü ze yi yük se lir.
Yük sek ida me do zun da, uzun sü re kul la nıl dı ğı
tak dir de ami oda ro ne % 3-5 va ka da hi per ti ro idi
ya hut hi po ti ro idi ye se bep ola bi lir. Kli nik ola rak
ses siz de ol sa, ami oda ro ne alan va ka la rın yak la -
şık % 10’un da ti ro id fonk si yon de ği şik lik le ri tes-
 pit edi le bi lir. Has ta la rın % 10-20’in de ka ra ci ğer
en zim le ri nin plaz ma se vi ye le ri nin art mış ol ma sı
(% 10-20) ve bu lan tı (% 50) ami oda ro ne ’nun sık
rast la nı lan gas tro in tes ti nal yan et ki le ri dir. Uzun
sü re ilaç kul la nan lar da kor ne al mik ro de po zit ler,
çok na di ren ma kü ler de je ne rans, va ka la rın yak-
 la şık % 10’un da, de ri de ışı ğa du yar lı gri-ma vi
renk li renk de ği şik lik le ri ge li şe bi lir. Bu sa yı lan
yan et ki le ri, ba zı ile ri pul mo ner al ve oler fib roz
ha riç, ila cın ke sil me si ile ta ma men dü ze lir. 

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Ami oda ro ne, QT in-
 ter va li ni uza tan di ğer ilaç lar la (Sı nıf IA an ti-arit -
mik ler, phe not hi azi n’ ler, tri sik lik an ti dep re san lar,
thia zid di üre tik le ri, so ta lol) bir lik te kul la nıl dı ğı
tak dir de, arit mo je nik et ki si ar tar. Ami oda ro ne ay-
 rı ca, prot rom bin za ma nı nı uza tır, bu ne den le ka-
 na ma yı ön le mek için bir lik te kul la nı lan war fa ri n’ in
uy gun şe kil de azal tıl ma lı dır. Ami oda ro ne, plaz ma
di gok sin se vi ye si ni at tır dı ğın dan, di gi ta lis ze hir -
len me si ni ön le mek için di gok sin do zu ya rı ya rı ya
azal tıl ma lı dır.

Brety li um tosy la te (Brety lol am pul 500 mg, ül ke-
 miz de yok tur):  Brety li um, di ğer bü tün an ti-arit -
mik ler den fark lı bir ilaç tır. İlaç İV ve ril dik ten
he men son ra sem pa tik gang li yon lar ve post-
gang li yo nik ter mi nal sem pa tik nö ron lar da bi ri -
ke rek ön ce de po lan mış no rad re na li ni bo şal tır,
son ra no rad re na lin sa lı nı mı nı in hi be eder. Baş lan-
 gıç ta bir mik tar no rad re na li nin sa lı nı mı ba zı arit-
 mi le re ya hut mev cut arit mi nin ağır laş ma sı na
se bep ola bi lir. İla cın an ti-arit mik et ki si baş lı ca
kim ya sal sem pa tek to mi ye bağ lı ola bi lir. Çün kü
brety li um’ un Sı nıf II I an ti-arit mik fa ali ye ti, da ha
çok Pur kin je lif le ri üze ri ne et ki li dir, ven tri kül ka-
 sı na et ki si da ha az dır. At ri yum ka sı üze ri ne et ki -
si yok tur. At ri yo ven tri kü ler kav şak ya hut ile ti
sis te mi üze ri ne et ki le ri çok ha fif tir. Bu elek tro fiz -
yo lo jik özel li ği ne de niy le, brety li um ven tri kü ler
fib ri las yon eşi ği ni yük sel tir ve de fib ril las yo na ce-
 va bı ko lay laş tı rır.

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: İV yol dan ve ri len
brety li um bü tün do ku la ra da ğı lır ve ak tif tu bü ler
sek res yon ile ta ma men böb rek yo lu ile atı lır. İla-

 cın ka ra ci ğer me ta bo liz ma sı yok tur. Brety li umun
eli mi nas yon ya rı lan ma öm rü 5-10 sa at tir, bu sü re
böb rek ye ter siz li ğin de çok ar tar. 

Doz ve kul la nı mı: Brety li um, 5-10 mg/kg do-
 zun da, 50-100 ml %5 dex troz çö zel ti si için de 10-20
da ki ka zar fın da zerk edi lir. İlaç sü rat li zerk edil-
 di ği tak dir de hi po tan si yon, bu lan tı ve kus ma ya
se bep ola bi lir. Bu doz ge re kir se, 1-2 sa at son ra
tek rar la na bi lir. Çok acil du rum lar da, ilaç do zu,
da ha sü rat li ya hut su lan dı rıl ma dan da ya pı la bi -
lir. Bu tak dir de cid di hi po tan si yon mey da na ge-
 le bi le ce ği göz önün de bu lun du rul ma lı dır.
Yük le me do zun dan son ra 0.5-2.0 mg/dk ol mak
üze re in füz yon şek lin de ida me te da vi si ne ge çi lir.
Brety li umun gün lük to tal do zu 30 mg/kg’ı geç-
 me me li dir. İn tra ve nöz yol dan ve ri len Brety li -
umun et ki si bir kaç da ki ka da baş lar, fa kat tam
et ki si 30-120 da ki ka son ra gö rü lür. Brety li umun
yük le me do zu in tra müs kü ler ola rak da ve ri le bi -
lir, fa kat et ki si ne gü ve ni le mez.

İn di kas yon la rı: Brety li um akut mi yo kard in-
 fark tü sün de li do ca ine ve DC şok la ya pı lan kar di -
yo ver si yo na ref rak ter ven tri kü ler fib ri las yon
te da vi sin de ve ven tri kü ler ta şi kar di le rin en gel -
len me sin de kul la nı lır. İlaç yo ğun ba kım üni te le -
rin de ve mo ni tör al tın da ve ril me li dir.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Brety li umun
baş lı ca yan et ki si hi po tan si yon dur. Va zop res sör -
le re ve prot riptylin’ e iyi ce vap ve rir. İla cın yük le -
me do zun da İV ve ril di ği sı ra da bu lan tı, kus ma
gi bi şi ka yet ler ve ka te ko la min sa lı nı mı na bağ lı
ola rak hi per tan si yon, ta şi arit mi ve mev cut arit-
 mi nin da ha kö tü leş me si gö rü le bi lir.

So ta lol (Da rob tab let 80-160 mg, Da rob amp. 20-
40-80 mg): So ta lol ilk de fa an gi na pek to ris ve hi-
 per tan si yon te da vi si için kul la nıl mış, bu sı ra da
an ti-arit mik et ki le ri mü şa he de edil miş tir. So ta lol
Sı nıf II ve Sı nıf II I an ti-arit mik et ki le re sa hip bir
ilaç tır. So ta lo l’ ün Sı nıf II I an ti-arit mik et ki si d-izo -
me r’ inde (d-So ta lol) mev cut tur. So ta lol sod yum
ka nal la rı nı blo ke et mez, bu ne den le mem bra nı
sta bi li ze edi ci et ki si yok tur. Mem bran ak si yon
po tan si ye li eğ ri si nin pla to fa zın da K+ ka nal la rı nı
blo ke eder, böy le ce at ri yal ve ven tri kü ler ak si yon
po tan si ye li sü re si ni uza tır. At ri yal, ven tri kü ler,
AV no dal do ku lar da ve ak se su ar yol lar da, hem
an teg rad hem de ret rog rad yön ler de ol mak üze -
re ref rak ter lik sü re si ni uza tır. So ta lo l’ un et ki si ile
sinüs rit mi ya vaş lar, AV no dal ile ti ya vaş lar, AH,
HV ve QT in ter val le ri uzar. He mo di na mik ola rak
bu ilaç mi yo kard kon trak ti li te si ni azal tır (ne ga tif
inot ro pik et ki). Kalp hı zı nı ya vaş la tır, kan ba sın -
cı nı ve kalp de bi si ni dü şü rür. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral yol dan ve ri -
len so ta lo lun bi yo ya rar lı lı ğı % 90-100 ara sın da dır.
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İlaç mak si mum plaz ma se vi ye si ne 2-4 sa at te ula-
 şır. So ta lol plaz ma pro te in le ri ne bağ lan maz, ka-
 ra ci ğer de me ta bo li ze ol maz, ila cın ta ma mı böb rek
yo lu ile de ğiş me miş ola rak ıt rah edi lir. So ta lo lun
eli mi nas yon ya rı lan ma öm rü 10-15 sa at tir.

Doz ve kul la nı mı: An ti-arit mik ola rak so ta -
lol’un baş lan gıç do zu 2x80 mg/gün olup, is tik rar -
lı bir an ti-arit mik et ki ye 2-3 gün de ula şır. Alı nan
ce vap ye ter li ol maz sa ila cın do zu gün de 2x160
mg’ a ve ted ri cen 2x240 mg’ a ya hut ba zı ha ya tı
teh dit edi ci ta şi arit mi ler de 2x320 mg/gü n’ e ka dar
art tı rı la bi lir. Her doz art tır ma dan ön ce QTc me-
 sa fe si nin öl çü le rek, re po la ri zas yon za ma nı nın
teh li ke li ola bi le cek şe kil de uza ma dı ğın dan (>550
msan) emin ol ma lı dır. Böb rek ye ter siz li ği bu lu -
nan va ka lar da ilaç do zu azal tı la rak, gün de doz
ara lık la rı uza tıl ma lı dır.

İn di kas yon la rı: So ta lol ven tri kü ler ta şi arit mi -
ler, at ri yal fib ri las yon ve di ğer sup ra ven tri kü ler ta-
 şi arit mi le rin (at ri yal ta şi kar di, at ri yal flut ter, AV
no dal re en tran ta şi kar di, AV re en tran ta şi kar di)
son lan dı rıl ma sı ve ön len me sin de kul la nıl mak ta dır. 

So ta lol be ta-ad re ner jik blo ker ve an ti-arit mik
te da vi nin bir lik te kul la nıl ma sı nın avan taj sağ la dı -
ğı bil di ği miz du rum lar da (post-in fark tüs arit mi -
ler, hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ve hi per tan si yon
ile bir lik te gö rü len arit mi ler) ba şa rı ile kul la nı la bi -
lir. Elek tro fiz yo lo jik ola rak baş la tı la bi len ven tri -
kü ler ta şi kar di ve ven tri kü ler fib ri las yon da
so ta lo lun  di ğer be ta-ad re ner jik blo ker le re ve pro-
 ca ina mi de üs tün ol du ğu gös te ril miş tir.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: So ta lo lun en
önem li yan et ki si “tor sa des de po in te s” dir. “Tor sa -
des de po in te s” sık lı ğı % 2-7 ara sın da olup, bra di -
kar di si, kon jes tif kalp ye ter siz li ği, hi po ka le mi si
olan lar da, di üre tik ve QT in ter va li ni uza tan di ğer
bir an ti-arit mik ilaç (qu ini di ne, pro ca ina mi de, di-
 sop yra mi de) kul la nan lar da da ha sık rast la nı lır.
So ta lo lun pro-arit mik et ki si ila ca baş la dık tan son -
ra bir haf ta zar fın da ya hut ilaç do zu nun art tı rıl -
dı ğı sı ra da ve ya çok yük sek doz la ra çı kıl dı ğı
sı ra da or ta ya çı kar. 

So ta lo lun di ğer yan et ki le ri, be ta-ad re ner jik
re sep tör blo ke ri kul la nan lar da rast la nı la bi len yan
et ki ler dir (bron kos pazm, kon jes tif kalp ye ter siz -
li ği, hal siz lik, bra di kar di vs.). İla cın kon trin di -
kas yon la rı be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le ri için
bil di ri len kon trin di kas yon lar dır. Bun lar dan baş -
ka, hi po ka le mi ve uzun QT in ter va li bu lu nan lar -
da, QT in ter va li ni uza tan di ğer bir an ti-arit mik
ilaç ile bir lik te so ta lol kul la nıl ma ma lı dır. Uzun
QT sen dro mun da kon trin di ke dir.

İbu ti li de: Ül ke miz de bu lun ma yan bir grup III an -
ti arit mik olan ibu ti li de, grup et ki si ola rak ak si -
yon po tan si ye li sü re si ni – EK G’ de QT sü re si ni-

uza tır. Ay rı ca sinüs hı zı nı ya vaş la tır, AV ile ti ve
QRS sü re si üze ri ne önem li bir et ki si yok tur. He-
 mo di na mik  et ki si de yok de ne cek ka dar az dır. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Ya rı lan ma öm rü
or ta la ma 6 (2-12 sa at) sa at tir. Ka ra ci ğer de me ta -
bo li ze edi lir ve  te mel atı lış yo lu böb rek le dir. 

Doz ve kul la nı mı: Te da vi de 1 mg’ lık ilk do zu
10 da ki ka için de in füz yon şek lin de ve ri lir, ri tim
bo zuk lu ğu de vam edi yor ise, 2. bir do za da ha de -
vam edi lir. Ven tri kü ler arit mi gi bi yan et ki ola sı -
lı ğı na kar şı, 6-8 sa at ka dar has ta iz len me li dir.

İn di kas yon la rı: Sa de ce da mar yo lun dan ve
hız lı en jek si yon tar zın da kul la nı lan ibu ti li de,
uzun sü ren at ri yal fib ri las yon ve flut ter atak la rı -
nın si nüs rit mi ne dön dü rül me sin de % 60-70 ora-
 nın da et ki li dir. Uzun sü re li ko ru yu cu amaç la
kul la nıl maz.  Ay rı ca ak se su ar yol ref rak ter li ği ni
de uzat tı ğı için an teg rad ile ti li ak se su ar yol ta şi -
kar di le rin de kul la nı la bi lir. 

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: En önem li
yan et ki si de QT uza ma sı so nu cu “tor sa des de po-
 in te s” tar zın da ven tri kü ler ri tim bo zuk lu ğu ola sı -
lı ğı dır (% 4-8). Bu ne den le has ta lar ilaç verildikten
sonra bir sü re yakından iz len me li dir. Hi po po ta -
se mik has ta lar da ve QT uza ma sı olan has ta lar da
ve has ta ne dı şı şart lar da kul la nıl ma ma sı uy gun -
dur. Ge be ler ve süt ve ren an ne ler üze rin de et ki -
le ri ye te rin ce bi lin me mek te dir. 

Do fe ti li de (Tür ki ye ’de yok tur.): Sı nıf II I an ti-arit -
mik ilaç lar dan dır. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral yol dan emi-
 li mi çok iyi, bi yo ya rar lı lı ğı % 90’dır. % 60’ı böb-
 rek ler, ge ri si ka ra ci ğer yo lu ile atı lır. Ya rı lan ma
öm rü 7-13 sa at ka dar dır.

Doz ve kul la nı mı: Gün de 2 kez 0.125-0.5
mg’lik do zu ağız yo lu ile ve ril me li ve  EKG de QT
uza ma sı ba kı mın dan ya kın ta kip edil me li dir. 

İn di kas yon la rı: İbu ti li de gi bi, at ri yal fib ri las yon
ve at ri yal flut te r’ ın  si nüs rit mi ne çev ril me sin de ve
pro fi lak si sin de oral ola rak kul la nı lan bir ilaç tır.
Ami oda ro ne gi bi kalp ye ter siz li ği olan has ta lar da
ge li şen ri tim bo zuk luk la rın te da vi sin de kul la nı la -
bi lir. Mi yo kard in fark tü sü son ra sın da kul la nı mın -
da mor ta li te ye olum suz bir et ki si yok tur. 

At ri yal fib ri las yon ve flut ter dı şın da, di ğer
sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler de de de ne ne bi lir.
Mo no mor fik ven tri kü ler ta şi kar di ler de de de ne -
ne bi lir. 

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: En önem li
yan et ki si, bek len di ği gi bi QT uza ma sı ve % 3-4
ora nın da “tor sa des de po in te s” tar zın da ven tri kü -
ler arit mi le ri dir. Bu ne den le ila ca has ta ne ko şul -
la rın da baş lan ma lı dır. Hi po po ta se mi, cid di
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böb rek ve ka ra ci ğer ye ter siz li ğin de kli ren si dü şe -
ce ği için dik kat li olun ma lı dır. 

İlaç et ki le şim le ri: Ci me ti di ne, sul fo na mi de,
ve ra pa mil ve ba zı an ti-mi ko tik ler le bir lik te ve ril -
me me li dir.

Dro ne da ro ne (Dagibatran tablet 400 mg. Tür ki -
ye ’de yok tur.): Ye ni ge liş ti ri len Sı nıf III an ti-arit -
mik ilaç lar dan dır. Elek tro fiz yo lo jik et ki le ri
ami oda ro ne ’na ben zer. He mo di na mik et ki le ri mi-
 ni mal dir. 

Far ma ko ki ne tik özel lik le ri: Oral yol dan emi-
 li mi çok iyi, bi yo ya rar lı lı ğı % 70-90’dır. 3-4 sa at te
pik kon san tras yo na ula şır. Ya rı lan ma öm rü 13-19
sa at ka dar dır.

Doz ve kul la nı mı: Gün de 2 kez oral yol dan
400 mg ve ri lir. Pa ren te ral for mu yok tur.

İn di kas yon la rı: At ri yal flut ter ve fib ri las yo -
nun sinüs rit mi ne dön dü rül me sin de ve nüks le rin
ön len me sin de et kin bir ilaç tır. Be lir gin kalp ye ter-
 siz li ği olan has ta lar da –geç miş te böy le bir öy kü
ol sa bi le- mor ta li te yi art tı ra ca ğı için kul la nıl ma -
ma lı dır. 

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Ami oda ro ne
ak si ne ti ro id, nö ro lo jik ve ak ci ğe re tok sik et ki le ri
ol ma ma sı en bü yük avan ta jı dır. Be lir gin kalp ye-
 ter siz li ği (FK: IV) olan has ta lar da –geç miş te böy -
le bir öy kü ol sa bi le- mor ta li te yi art tı ra ca ğı için
kul la nıl ma ma lı dır. Se rum kre ati nin yük sel me si -
ne yol aça bi lir. Cid di ka ra ci ğer ye ter siz li ği olan lar
ila cı kul lan ma ma lı dır. Sağ lık lı ki şi ler de de özel-
 lik le ilk ay lar da ka ra ci ğer en zim le ri ya kın dan iz-
 len me li dir. Pro-arit mik et ki si sey rek gö rü lür. QT
in ter va li uza tır, an cak “tor sa des de po in te s” ih ti -
ma li son de re ce dü şük tür. Rash, fo to sen si ti vi te,
bu lan tı-kus ma ve dia re ge li şe bi lir. 

SSıı  nnııff  IIVV  AAnn  ttii--aarriitt  mmiikk  İİllaaçç  llaarr
((KKaall  ssii  yyuumm  aann  ttaa  ggoo  nniisstt  llee  rrii))

Kal si yum an ta go nist le ri için de ve ra pa mil ve dil-
 ti aze m’ in be lir gin an ti-arit mik et ki le ri var dır.

Ve ra pa mil (İsoptin tablet 40-80-120-240 mg. İsop-
tin ampul 5 mg): Ve ra pa mil, ya vaş ka nal lar dan
iyon gi ri şi ni blo ke ede rek, pla to fa zı nı et ki ler, müs-
 kü ler ak si yon po tan si ye li sü re si ni kı sal tır. Pur kin -
je lif le rin de ise bu sü re yi uza tır. Ve ra pa mil, ya vaş
kal si yum ka nal la rı na ta bi olan ile ti üze ri ne (sinüs
dü ğü mü ve AV dü ğüm) da ha et ki li dir. Ve ra pa mil
bu böl ge ler de di yas to lik de po la ri zas yo nu ya vaş la -
tır, ak si yon po tan si ye li nin amp li tü dü nü (Vmax)
azal tır, ile ti za ma nı nı ve ref rak ter pe ri odu uza tır.
Ay rı ca, te tik le nen ak ti vi te ye yol açan er ken ve geç
ard-de po la ri zas yon la rı bas kı lar. In vi vo ola rak ve-
 ra pa mil AH in ter va li ni, AV dü ğüm ref rak ter li ği ni

uza tır, PA, HV ve QRS in ter val le ri ne et ki si ol maz.
Si nüs hı zı nı ha fif de re ce de ya vaş la tır ve ya et ki le -
mez, çün kü pe ri fe rik al fa blo ka jı ve va zo di la tas yon
yap tı ğı için ba ro ref leks yo lu ile sinüs hız la na bi lir.
Ve ra pa mil, at ri yal ve ven tri kü ler ref rak ter lik ile ak-
 se su ar yol la rın an teg rad ve ret rog rad ref rak ter lik -
le ri ne di rekt et ki gös ter mez. Bu nun la bir lik te,
ref leks sem pa tik sti mü las yon, at ri yal fib ri las yon la
bir lik te olan WPW sen dro mun da ven tri kül hı zı nı
art tı ra bi lir. Ve ra pa mi lin önem li he mo di na mik et-
 ki le ri de var dır. Vas kü ler düz kas lar da kon trak si -
yo nu en gel le dik le rin den ko ro ner ve pe ri fe rik
va zo di la tas yon ya par lar. Yük sek doz lar da mi yo -
kard üze ri ne di rekt ne ga tif inot rop et ki gös te rir ler.
Bu ne den le, özel lik le ven tri kül dis fonk si yo nu olan
has ta lar da dik kat li ol mak ge re kir.

Doz ve kul la nı mı: Pa rok sis mal sup ra ven tri -
kü ler ta şi kar di le rin son lan dı rıl ma sı ama cıy la 5-
10 mg ve ra pa mil İV ola rak, 2-5 da ki ka da zerk
edi lir, ge re kir se bu doz 5-10 da ki ka son ra tek rar -
la nır. İla cın gün lük oral do zu 240-480 mg’ dır. Bu
mik tar gün de 3 de fa da ya hut uzun et ki li form la -
rın da gün de 1-2 de fa da kul la nı lır.

İn di kas yon la rı: Ve ra pa mil AV no dal re en tran
ta şi kar di ler de ve at ri yal ta şi kar di le rin son lan dı -
rıl ma sın da se çi le cek ilk ilaç tır. Pa rok sis mal at ri -
yal fib ri las yon ve flut ter'da AV ile ti yi ya vaş la ta rak
ven tri kül ce va bı nı azal ta bi lir. Ve ra pa mil, sup ra -
ven tri kü ler ta şi arit mi le rin pro fi lak si sin de de et-
 ki li dir. WPW sen dro mun da gö rü len an tid ro mik
ta şi kar di ler de ve at ri yal fib ri las yon da, ven tri kü -
ler ce va bı hız lan dı ra bi le ce ğin den ve ra pa mil kul-
 la nıl ma sı kon trin di ke dir.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Ve ra pa mi l’ -
in hi po tan si yon, bra di kar di, si no-at ri yal blok, AV
ile ti bo zuk luk la rı ve ne ga tif inot rop et ki gi bi kar-
 di yak yan et ki le ri var dır. Eks tra kar di yak ola rak
gas tro in tes ti nal yan et ki ler (ka bız lık) en sık gö rü -
le ni dir. Ve ra pa mi le bağ lı he pa tik tok si si te, na dir
de ol sa gö rü le bi lir. Baş lı ca kon trin di kas yon la rı,
has ta sinüs sen dro mu, AV blok ve kon jes tif kalp
ye ter siz li ği dir.

İlaç et ki le şim le ri: Ve ra pa mil di gok sin atıl ma -
sı nı % 30 azal tır, kan di gok sin dü ze yi ni yük selt -
ti ği için dik kat li ol mak ge re kir. 

Dil ti azem (Diltizem tablet 30-60-90 mg, Diltizem
ampul 25 mg): Sup ra ven tri kü ler ta şi arit mi le rin
akut te da vi sin de 0.25-0.30 mg/kg dil ti azem İV
yol dan 1-2 da ki ka da zerk edi lir, ge re kir se bu doz
ya rım sa at son ra tek rar la nır. Dil ti azem ağız yo-
 luy la gün de üç eşit doz da ya hut uzun et ki li form-
 la rın da gün de 1-2 de fa da ve ri lir.

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Dil ti aze min
hi po tan si yon, bra di kar di, si no-at ri yal blok, AV
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ile ti bo zuk luk la rı ve ne ga tif inot rop et ki gi bi kar-
 di yak yan et ki le ri var dır. Eks tra kar di yak ola rak
gas tro in tes ti nal yan et ki ler (ka bız lık) en sık gö rü -
le ni dir. Dil ti aze m’ in baş lı ca kon trin di kas yon la rı,
has ta sinüs sen dro mu, AV blok ve kon jes tif kalp
ye ter siz li ği dir.

DDii  ğğeerr  AAnn  ttii--aarriitt  mmiikk  İİllaaçç  llaarr

Di gi ta lis: Di gi ta lis gli ko zid le ri nin üç önem li et-
 ki le ri var dır: a) Kalp atım sa yı sı nı ve ven tri kü ler
ce va bı azalt ma la rı, ven tri kü ler do luş za ma nı nı
uza ta rak, ven tri kü ler do lu şu dü zelt me le ri, b) Po-
 zi tif inot ro pik et ki le ri ve c) Sem pa to li tik et ki le ri. 

Di gi ta li sin kal bin de ği şik böl ge le ri üze ri ne
fark lı elek tro fiz yo lo jik et ki le ri var dır. Si nüs dü-
 ğü mün de spon tan oto ma ti si te yi azal tır, AV dü-
 ğüm de ile ti yi ya vaş la tır ve ref rak ter pe ri odu
uza tır. Bu ne den le, at ri yal fib ri las yon da ven tri kül
ce va bı nı azal tır, sinüs rit min de PR in ter va li ni
uza tır. Di ğer ta raf tan, di gi ta lis gli ko zid le ri at ri yal
ve ven tri kü ler mi yo kar dın da ref rak ter pe ri odu ve
re po la ri zas yon sü re si ni kı sal tır. Pur kin je lif le rin -
de spon tan oto ma ti si te yi ve do la yı sıy la, ek si ta bi -
li te yi art tı rır. Ay rı ca, geç ard-de po la ri zas yo na
se bep ola rak te tik le nen ak ti vi te ye ve arit mi le re
yol aça bi lir.

İn di kas yon la rı: Di gi ta lis gli ko zid le ri yük sek
ven tri kü ler ce vap lı at ri yal fib ri las yon ve at ri yal
flut ter ile kon jes tif kalp ye ter siz li ği ile bir lik te
olan at ri yal fib ri las yo nun acil te da vi sin de ilk ter-
 cih sı ra sın da yer alır lar. Bu du rum lar da, AV ge çi -
şi ya vaş la ta rak ven tri kül hı zı nı ya vaş la tır lar. Bu
amaç la di gi ta lis gli ko zid le ri nin pa ren te ral form la -
rı kul la nı lır. Ge rek ti ği tak tir de, 4-6 sa at lik ara ile
tek rar la na bi lir. Bek le nen ce vap alın dık tan son ra,
oral di gok sin ile ida me te da vi si ne ge çi lir. 

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: Di gi ta lis in-
 tok si kas yo nun da gö rü len sup ra ven tri kü ler ta şi -
arit mi ler de, di gi ta lis gli ko zid le ri kon trin di ke dir.
WPW sen dro mun da rast la nı lan sup ra ven tri kü ler
ta şi arit mi ler de, özel lik le at ri yal fib ri las yon da ak-
 se su ar yol lar da an teg rad ile ti yi hız lan dı ra rak
ven tri kü ler ta şi kar di ve ven tri kü ler fib ri las yo na
se bep ola bi lir ve kul la nıl ma ma lı dır. Has ta sinüs
sen dro mu ve AV ile ti bo zuk lu ğun da kul la nıl ma -
sın dan sa kın ma lı dır.

Ba zı sis te mik has ta lık ve bo zuk luk la rın (böb -
rek ye ter siz li ği, kro nik ak ci ğer has ta lı ğı, mik sö -
dem, akut hi pok si), elek tro lit bo zuk luk la rın
(hi po ka le mi, hi po mag ne se mi, hi po kal se mi), ba zı
kalp has ta lık la rın (akut mi yo kard in fark tü sü,
akut mi yo kar dit), ba zı ilaç lar (K+ kay bet ti ri ci di ü-
re tik ler, SA ve AV dü ğüm le ri ne et ki ya pan an ti-
arit mik ler) di gi ta li se du yar lı lı ğı art tı ra ca ğı ve
ze hir len me ye yol aça bi le ce ği dik ka te alın ma lı dır. 

İlaç et ki le şim le ri: AV blo ka se bep ola bi le cek
di ğer ilaç lar la (be ta-ad re ner jik re sep tör blo ker le -
ri, dil ti azem, ve ra pa mil, ami oda ro ne, re ser pi ne,
methy ldo pa, clo ni di ne) ile bir lik te di gi ta lis kul la -
nıl ma ma lı ve ya çok dik kat le has ta ne ko şul la rın da
baş lan ma lı dır. Ay rı ca ba zı ila cın (qu ini di ne, ve-
 ra pa mil, ami oda ro ne, pro pa fe no ne) di gi ta li sin
kan se vi ye si ni yük sel te rek tok si si te ye ne den ola-
 bi le ce ği ha tır lan ma lı dır.

Ade no si ne (Ade no card flakon, ül ke miz de yok tur):
Ade no si ne, vü cut ta ade no si ne trip hosp ha te ’ın de-
 fos fo ri las yo nu so nu cu ya hut S-adenosylhomocy-
ste ine’ in hid ro li zi so nu cu in tra sel lü ler ve
eks tra sel lü ler ola rak te şek kül eder. Hüc re için de,
ade no si ne de ami naz va sı ta sıy la ino si ne par ça la nır
ya hut fos fo ri las yon yo lu ile ade no si ne mo nophos-
pha te ’a de ği şe rek sü rat le et ki si ni kay be der. Ade no -
si ne re sep tör le ri nin A1 ve A2 ol mak üze re iki alt
gru bu var dır A1 re sep tör le ri mi yo kard hüc re le rin -
de dir, ade no si ne ’nin ne ga tif inot ro pik (kon trak ti li -
te yi azal ta rak), ne ga tif dro not ro pik (ile ti nin
ya vaş la ma sı), ne ga tif kro not ro pik (kalp atım sa yı sı -
nın azal ma sı) et ki le rin den so rum lu dur lar. A2 re sep-
 tör le ri ise en do tel ve vas kü ler düz kas hüc re le rin de
mev cut tur, sis te mik ve ko ro ner va zo di la tas yon
mey da na ge ti rir ler. Ade no si ne ’in pa rok sis mal sup-
 ra ven tri kü ler ta şi kar di ler de ki et kin li ği, A1 ade no si -
ne re sep tör le ri nin fa ali ye tiy le il gi li dir. Bu nun
so nu cu, si no-at ri yal dü ğüm hüc re le ri nin hi perp la -
zi si ve SA dü ğü me de uya rı sa yı sı nın azal ma sı, at-
 ri yal hüc re ler de ak si yon po tan si ye li sü re si nin
kı sal ma sı ve AV dü ğüm de ile ti hı zı nın ya vaş la ma sı
ile pa rok sis mal sup ra ven tri kü ler ta şi kar di de et ki li
ol mak ta dır. Ade no si ne ek to pik at ri yal ta şi kar di ya -
hut flut te r’ da et ki li de ğil dir.

Doz ve kul la nı mı: Ade no si ne 6 mg’ lık İV bo -
lus şek lin de çok sü rat li (1-2 sa ni ye de) ola rak zerk
edi lir; eğer bu doz ye ter li ol maz sa 1-2 da ki ka son -
ra 12 mg’ lık bo lus ya pı lır, ge re kir se bir de fa da ha
tek rar la na bi lir. İla cın ya rı lan ma öm rü çok kı sa dır
(10-30 san), bu ne den le yan et ki le ri de kı sa za-
 man da ge çer.

İn di kas yon la rı: Ade no si ne AV no dal re en tran
ta şi kar di ler ile WPW sen dro mun da gö rü len AV ta-
 şi kar di le rin en seç kin ila cı dır. Ge niş QRS komp -
leks li sup ra ven tri kü ler ya hut ven tri kü ler ta şi kar di
ara sın da ayı rım ya pı la ma yan ta şi kar di ler de kul la -
nı la bi lir. Eğer ta şi kar di sup ra ven tri kü ler ise bu nu
dü zel tir, ven tri kü ler ise her han gi bir kö tü et ki si ol -
maz. 

Yan et ki ve kon trin di kas yon la rı: İla cın baş lı ca
yan et ki le ri bron kos paz ma bağ lı ne fes dar lı ğı, gö -
ğüs ağ rı sı ve yüz de va zo di la tas yo na bağ lı kı za -
rık lık, sı cak lık ve baş ağ rı sı dır. Sey rek ola rak
bu lan tı, ter le me, çar pın tı, hi po tan si yon ve gör me
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bu la nık lı ğı da hu su le ge le bi lir. Si nüs bra di kar di -
si ve AV no dal in hi bis yon da gö rü le bi lir. Ade no -
si ne ’in baş lı ca kon trin di kas yon la rı ast hma
bronc hi ale, ikin ci ve üçün cü de re ce AV blok ile
has ta sinüs sen dro mu dur. 

Di ğer ilaç lar la et ki le şim: Ka fe in ve te ofi lin ila-
 cın et ki si ni azal tır, dip yri da mo le ve car ba ma ze -
pi ne İla cın et ki si ni art tı rır.
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Ka te ter ab las yo nu ilk kez doğ ru akım (DC) ener ji -
si kul la nı la rak sup ra ven tri kü ler ve ven tri kü ler ta-
 şi kar di le rin te da vi si ama cı ile kul la nıl ma yan
baş lan mış tır. An cak da ha son ra özel bir je ne ra tör
va sı ta sı ile oluş tu ran rad yof re kans (RF) akı mı sa-
 ye sin de “RF ka te ter ab las yo nu ” me to du “doğ ru
akım ab las yo nu ”nun ye ri ni al mış tır. RF akı mı özel
ab las yon ka te ter le ri ile mi yo kard do ku su na ulaş tı-
 ğın da, elek tri ki ener ji ısı ener ji si ne dö nüş mek te ve
olu şan do ku nek ro zu arit mi oda ğı nın or ta dan
kalk ma sı nı sağ la mak ta dır. RF ab las yo nu nun nis-
 pe ten ağ rı sız ol ma sı ne de ni ile ge nel anes te zi ge-
 rek tir me me si, ba rot rav ma oluş tur ma ma sı,
komp li kas yon ris ki nin dü şük ol ma sı, ka te ter de na-
 di ren ha sa ra yol aç ma sı, ve ri len ener ji mik ta rı nın
kon tro lü nü müm kün kıl ma sı, ke nar la rı kes kin,
düz ke nar lı ve ho mo gen ve kü çük nek roz ala nı

oluş tur ma sı ve pro arit mi in si den si nin dü şük ol ma -
sı gi bi avan taj la rı sa ye sin de ta ma men DC ab las yo -
nu nun ye ri ni al mış tır (Şe kil 51-1).

Rad yof re kans ka te ter ab las yo nu sup ra ven tri -
kü ler ta şi kar di le rin (at ri yal ta şi kar di, at ri yal flut-
 ter, AV no dal re en tran ta şi kar di, AV re en tran
ta şi kar di ve at ri yal fib ri las yon) te da vi sin de yay-
 gın ola rak kul la nı lan ve çok yük sek oran da (> %
90) şi fa sağ la yan bir me tod dur. 

Ven tri kü ler ta şi kar di le rin te da vi sin de ka te ter
ab las yo nu için ay nı yo ru mu yap mak müm kün
de ğil dir. 1994 yı lın da ya yın la nan NAS PE ve ri le -
ri ne gö re RF ab las yo nu uy gu la nan top lam 10.228
has ta dan 429’u na (% 4) ven tri kü ler ta şi kar di ne-
 de ni ile ab las yon ya pıl mış tır. NAS PE ve ri le ri ne
gö re ven tri kü ler ta şi kar di ab las yo nun da ba şa rı
ora nı % 71, komp li kas yon ora nı % 3 iken hiç bir

KATETER ABLASYONU

Prof. Dr. Kâmil Adalet

Şekil 51-1. A (Sol-üst): Radyofrekans akımı üreten cihaz. B. (Sağ-üst): Kalp içinde özel ablasyon kateteri ucunda radyofre-
kans enerjisi ısı enerjisine dönüşmekte ve dokuyu ısıtmaktadır. C (Sol-alt): Endokardda kateter ablasyonu ile oluşan homo-
jen nekroz görülmektedir. D. (Sağ-alt): Ablasyon kateteri ucunda bazen pıhtı oluşabilmektedir.
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has ta iş le me bağ lı komp li kas yon lar ne de ni ile
kay be dil me miş tir. 2000 yı lın da ye ni den ya yın la -
nan NAS PE ve ri le ri ne gö re 232 ven tri kü ler ta şi -
kar di li has ta ya RF ab las yo nu uy gu lan mış, ba şa rı
ora nı % 73, komp li kas yon ora nı % 3 ve nüks ora -
nı % 14 ola rak bil di ril miş tir. Ba şa rı şan sı ven tri -
kü ler ta şi kar di nin et yo lo ji si ne gö re fark lı lık lar
gös te re bil mek te dir. Ni te kim NAS PE ve ri le ri ne
gö re idi yo pa tik ven tri kü ler ta şi kar di li 137 has ta -
nın 113’ün de (% 82), or ga nik kalp has ta lı ğı da bu-
 lu nan 95 ven tri kü ler ta şi kar di li has ta nın ise an cak
57’sin de (% 60) ba şa rı sağ la na bil miş tir. Ada let ve
ark.’nın se ri sin de ise ba şa rı oran la rı idi yo pa tik
ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da % 94 (97/103 va -
ka), se kon der ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da %
85 (47/55 va ka) ola rak bil di ril miş tir. İs tan bul Tıp
Fa kül te si ’n de ab las yon uy gu la nan ven tri kü ler ta-
 şi arit mi li 158 va ka da (30 ka dın ve 128 er kek, yaş
or ta la ma sı 35 ± 15 yıl, yaş ara lı ğı 10-75 ay, ta kip
sü re si 90 ± 34 ay) pri mer ba şa rı ora nı % 91, cid di
komp li kas yon ora nı % 1 ve nüks ora nı % 19 ola-
 rak be lir len miş tir.

Ab las yon Komp li kas yon la rı

De ği şik se ri ler de ki ab las yon komp li kas yon la rı
Tab lo 51-1’de gö rül mek te dir.

Ye ni Ab las yon Ka te te ri Sis tem le ri

Elek trod ucu nun ısı sı nın art tı rıl ma sı do la yı sı ile
nek roz ala nı nın art tı rı la bil me si için ısı ile ti mi yük-
 sek me tal kul la nı mı na gi dil miş, ni te kim pla tin uc
ye rin, al tın kul la nıl dı ğın da nek roz ala nı nın da ha
ge niş ola bi le ce ği gös te ril miş tir. Di ğer yan dan ay nı
amaç la se rum fiz yo lo jik ile ir ri gas yo na im kan ve -
ren özel ka te ter ler (“c hil le d” ve ya “co oled” RF ab-

 las yo nu) kul la nıl dı ğın da da da ha ge niş lez yon
oluş tur mak müm kün ola bil mek te dir. Ni te kim çok
mer kez li bir ça lış ma nın so nuç la rı na gö re “co ole d”
ab las yon tek ni ği kul la nı la rak, or ga nik kalp has ta -
lı ğı da bu lu nan ven tri kü ler ta şi kar di li 146 has ta nın
% 75’in de ba şa rı lı so nuç alı na bil miş tir.

Ye ni Ener ji Kay nak la rı

Rad yof re kans akı mı na al ter na tif ola rak “cr yo ab la ti -
on”, mik ro dal ga, ul tra son ve la ser gi bi ener ji kay-
 nak la rı kul la nı la rak de ği şik al ter na tif ab las yon
me tod la rı ge liş ti ril me ye ça lı şıl mak ta dır. Bu ye ni
ener ji kay nak la rı ile da ha de rin lez yon lar ya rat ma
im ka nı nın ol du ğu nun gös te ril me si ba şa rı şan sı nın
da yük se le ce ği bek len ti si ni do ğur mak ta dır. 

Ye ni “map pin g” Tek nik le ri

Son yıl lar da ge liş ti ri len ye ni “map pin g” tek nik le ri
sa ye sin de RF ab las yo nu ile da ha iyi so nuç lar alı na -
bi le ce ği gö rül mek te dir. Bu tek nik ler içer sin de ko ro-
 ner ar ter ya da ven içer si ne özel ve çok in ce
ka te ter ler so ku la rak ya pı lan ha ri ta la ma (“map -
ping”), pe ri kard içer si ne ko nu lan elek trot lar ile ya-
 pı lan epi kar di yal “map pin g”, bas ket ka te ter ile
ya pı lan “map pin g” ve elek tro ana to mik ha ri ta la ma
(“e lec tro-ana to mi cal map pin g”, CAR TO) ya da te mas-
 sız ha ri ta la ma (“non-con tact map pin g”, EN SI TE)  gi -
bi non-flu ros ko pik “map pin g” sis tem le ri sa yı la bi lir.
Özel lik le non-flu ros ko pik “map pin g” sis tem le ri nin
hem ba şa rı şan sı nı art tır ma sı, hem de da ha ön ce
mü da he le im ka nı ol ma yan ta şi arit mi le rin te da vi si -
ne im kan sağ la ya bi le ce ği gö rül mek te dir. Ni te kim
bu CAR TO ve EN SI TE me tod la rı ven tri kü ler ta şi -
kar di li has ta lar da ba şa rı ile kul la nıl ma ya baş lan -
mış tır. EN SI TE sis te mi tek ven tri kü ler er ken vu ru
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Komplikasyon MERFS NASPE-1995 Adalet ve ark.
N: 2222 N: 5427 N: 1000*

Komplet AV blok % 0.63, 5.07, 0, 0.31 % 0.17, 0.11, 0, 0 % 0.5
Kapak hasarı % 0.05, 0, 0.11, ? % 0.11, 0, 0, ? % 0
Koroner arter hasarı % 0, 0, 0, 0 % 0.06, 0, 0, 0 % 0.2
Miyokard infarktüsü % 0, 0, 0, 0 % 0, 0, 0.05 % 0
Tamponad % 0.72, 0.24, 0.11, 0.31 % 0.13, 0.33, 0.1, 0.71 % 0.3
Venöz trombus % 0.18, 1.11, 1, 0 % ?, 0.09, 0, 0 % 0.2
Pulmoner emboli % 0.09, 0.24, 0.22, 0.63 % ?, 0, 0, 0, ? % 0.1
Periferik emboli % 0, 0, 0, 0.63 % 0, 0, 0, 0.36 % 0
Arteriyel trombus % 0.18, 0, 0, 0.31 % 0, 0, 0, 0.12 % 0.1
CVA,Geçici iskemik atak % 0.49, 0.12, 0, 1.26 % 0.15, 0, 0.1,? % 0
Pnömotoraks % 0, 0, 0, 0 % 0, 0.09, 0, 0 % 0
Ponksiyon yerinde kanama,hasar % 0.32, 0.24, 0, 0.63 % 0.06, 0.06, 0,? % 0.2
Ölüm % 0.13, 0, 0.22, 0.31 % 0.08, 0, 0.35, 0 % 0

*: Tüm vakalar, ?: Yüzde belirtilmemiş., CVA: Serebrovasküler aksidan, MERFS: Multicenter European
Radiofrequeny Survey, NASPE: North American Society of Pacing and Electrophysiology

Tablo 51-1. Sırasıyla Aksesuar Yol, Yavaş-hızlı yol, AV Düğüm ve VT Ablasyonu Esnasında Gelişen
Komplikasyonların Yüzdeleri



ile “map pin g” im ka nı ver me si hem güç in dük le nen
ve ka lı cı ol ma yan, hem de he mo di na mik ola rak to-
 le re edi le me yen ven tri kü ler ta şi kar di le ri ha ri ta la -
ma im ka nı nı ver me si gi bi önem li bir avan ta jı
var dır. CAR TO sis te mi ni kul la nı la rak, kon ven si -
yo nel me tod lar la “map pin g” ya pıl ma sı müm kün ol-
 ma yan has ta lar da, elek tri ki ha ri ta la ma ya pı la rak
skar do ku su bo yun ca oluş tu ru lan li ne er lez yon lar
ile ba şa rı lı ol mak müm kün ola bi lir. 

İs tan bul Tıp Fa kül te sin de 64 has ta ya (42 er kek
ve 22 ka dın) “non-con tact map pin g” yo luy la sup-
 ra ven tri kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler ta şi kar di
ne de niy le ab las yon ya pıl mış tır. Bu has ta lar içe ri -
sin de 30 has ta da ven tri kü ler ta şi kar di ne de niy le
ab las yon uy gu lan mış tır. Sağ ven tri kül çı kış yo lu
ta şi kar di li 11 has ta nın, 10’un da (% 91), is ke mik
ven tri kü ler ta şi kar di li 12 has ta nın 11’in de (% 92),
arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi li (ARVD) 3 has-
 ta nın 3’ün de (% 100), di la te kar di yo mi yo pa ti li 2
has ta nın 2’sin de (% 100), pos to pe ra tu ar ven tri kü -
ler ta şi kar di li 1 has ta da (% 100) ve idi yo pa tik sol
ven tri kü ler ta şi kar di li bir has ta da (%100) ba şa rı lı
so nuç alın mış tır. 

SSuupprraavveennttrriikküülleerr  TTaaşşiikkaarrddiilleerr

Fo kal At ri yal Ta şi kar di

Cid di semp to ma tik ve me di kal te da vi ye di renç li
ya da uzun sü re ilaç kul la nıl ma sı nın is ten me di ği
du rum lar da RF ab las yo nu ya pıl ma lı dır. Ta şi kar di
es na sın da en er ken at ri yal en do kar di yal ak ti vas -
yon be lir le nen nok ta ya ab las yon uy gu la nır. Ab las-
 yon et ki li ve gü ven li bir te da vi me to dur. Ba şa rı
ora nı % 77-100 ara sın da de ğiş mek te dir. Son yıl lar -
da elek tro ana to mik ve “non-con tact map pin g” me-
 tod la rı kul la nıl ma sı ba şa rı şan sı nı art tır mış, ay rı ca
şu a sü re si ve ha ri ta la ma za ma nı nı azalt mış tır.

Mul ti fo kal At ri yal Ta şi kar di

Cid di semp to ma tik ve me di kal te da vi ye di renç li
va ka lar da özel lik le sol ven tri kül fonk si yon la rı da
bo zul ma ya baş la mış sa AV no de ab las yo nu ve pa-
 ce ma ker imp lan tas yo nu uy gu lan ma sı, semp tom -
la rı azal tır, ya şam ka li te si ni art tı rır ve sol
ven tri kül fonk si yon la rı nı dü zel tir.

At ri yal Flut ter

As lın da at ri yal flut ter he men dai ma enin de so-
 nun da nüks ede cek tir. Bu ne den le ist hmu s’ a ba-
 ğım lı at ri yal flut ter da, ab las yo nun ba şa rı şan sı nın
çok yük sek (> % 95) ve komp li kas yon ih ti ma li nin
çok dü şük ol ma sı ne de niy le ka te ter ab las yo nu en
önem li se çe nek tir.

Bu amaç la ti pik at ri yal flut te r’ da ren tran sik lus
ha ri ta la ma sı ya pı lır ve ist hmus ola rak ad lan dı rı lan
ya vaş ile ti ala nı be lir le nir. Bu alan tri küs pid anu-
 lus, ve na ka va in fe ri or ve ko ro ner si nüs os ti umu
ara sın da yer alır. İst hmus ala nın da ab las yon iş le mi
re en tran sik lu sun bü tün lü ğü nü or ta dan kal dı rır ve
at ri yal flut ter son la nır (Şe kil 51-2). 

Da ha son ra ko ro ner si nüs os ti umu ve sağ at ri-
 yum la te ra lin den “pa cin g” ya pı la rak bi la te ral blok
ol du ğu te yid edil me li, ay rı ca isup rel son ra sı
prog ram lı uya rı lar ile ta şi kar di nin ye ni den baş la -
ma dı ğı or ta ya ko nul ma lı dır. Ba şa rı şan sı % 95-
100 cı va rın da dır. Komp li kas yon ih ti ma li son
de re ce dü şük tür. Özel lik le nüks va ka lar da ga p’ -
le rin be lir len me sin de “non-con tact map pin g”
önem li avan taj sağ lar.    

İst hmu s’ a bağ lı ol ma yan at ri yal flut ter da ise
ka te ter ab las yo nu ile kür sağ la ma ih ti ma li da ha
dü şük tür, tek nik ola rak da ha zor dur, bu ne den le
an ti-arit mik ilaç lar et ki siz ka lın dı ğın da ve ya to le -
re edil me di ğin de ka te ter ab las yo nu uy gu lan ma -
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Şekil 51-2. İsthmusa bağlı atriyal flutter’da isthmus ablasyonu (web).

Pre-ablasyon Post-ablasyon



sı da ha doğ ru ola cak tır. An cak elek tro ana to mik
ha ri ta la ma ve “non-con tact map pin g” me tod la rı nın
kul la nıl ma ya baş lan ma sı ile bu tür at ri yal flut ter -
da da ba şa rı şan sı be lir gin art mış tır. Sol at ri yal
flut te r’ da ab las yon iş le mi li ne er hat oluş tu ru la rak
sol at ri yum da ya pı lır.

En komp li ke ola nı skar la iliş ki li at ri yal flut ter
va ka la rı dır. Elek tro-ana to mik ha ri ta la ma ve “non-
con tact map pin g” me tod la rı skar la iliş ki li at ri yal
flut ter da da ba şa rı yı be lir gin art tır mış tır (Şe kil 51-
3 ve 51-4).

Ab las yon ile si nüs rit mi sağ la na ma mış sa, ven-
 tri kül hı zı da me di kal te da vi ile kon trol al tı na alı-
 na mı yor sa, cid di semp to ma tik ve me di kal

te da vi ye di renç li va ka lar da özel lik le sol ven tri kül
fonk si yon la rı da bo zul ma ya baş la mış sa AV no de
ab las yo nu ve pa ce ma ker imp lan tas yo nu uy gu -
lan ma sı, at ri yal flut ter da da semp tom la rı azal tır,
ya şam ka li te si ni art tı rır ve sol ven ri kül fonk si -
yon la rı nı dü zel tir.

At ri yal Fib ri las yon

Ka te ter ab las yo nu ile pa rok sis mal, per sis tan ve
per ma nan at ri yal fib ri las yon da pul mo ner ven
izo las yo nu ya pı la rak si nüs rit mi ve kür sağ la na -
bi lir. An cak iş lem sık ol ma sa da cid di komp li kas -
yon lar ola bi lir. Ba şa rı şan sı pa rok sis mal ve
per sis tan at ri yal fib ri las yon da % 70-80, per ma nan
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Şekil 51-3. Fallot tetralojisi nedeniyle opere edilen hastada operasyondan yıllar sonra ortaya çıkan skarla ilgili kesintisiz sup-
raventriküler taşikardi vakası. A (üst): İşlem öncesi EKG’de atriyal flutter, B (alt): Başarılı ablasyon sonrası sinüs ritmi (Adalet).

Şekil 51-4. A (sol): Yukardaki vakada “non-contact mapping” ile sağ atriyumda 2 adet flutter halkası (Figure of 8) belirlendi.
B (sol): Sağ atriyum skarı ile ilişkili olarak crista terminalis boyunca lineer hat oluşturuldu, AFL konfigürasyonu değişti. Bu
kez isthmus ablasyonu yapıldı, kalıcı sinüs ritmi sağlandı (Adalet).



at ri yal fib ri las yon da ise % 50 cı va rın da dır. Yük-
 sek nüks ne de niy le has ta la rın % 40-50’sin de ikin -
ci se ans ge rek mek te dir. Me to dun ay rın tı la rı
at ri yal fib ri las yon bö lü mün de (Bö lüm 56) an la tıl -
mış tır.

AV No dal Re en tran Ta şi kar di

Sık ve cid di semp to ma tik AV no dal re en tran ta şi-
kar di li has ta lar da atak lar me di kal te da vi ye di renç -
liy se ve ya uzun sü re li ilaç kul la nıl ma sı
is ten mi yor sa RF akı mı ile ya vaş yol ve ya hız lı yol
ab las yo nu ya pıl ma lı dır. AV blok ris ki ol du ğu için
ya vaş yol ab las yo nu ter cih edil me li dir. Ba şa rı şan -
sı % 100’e ya kın dır. Ya vaş yol ab las yo nu için ka te -
ter tri küs pid anu lus bo yun ca ko ro ner si nüs
os ti umu böl ge si ne çe ki lir (Şe kil 51-5). Si nüs rit mi
es na sın da A/V ora nı: 1:5 olan böl ge ye akım ve ri lir,
ba zen bu böl ge de ya vaş po tan si yel ler kay de di le bi -
lir. RF akı mı 55 de re ce ısı ile 10-15 san ile uy gu la nır,
ba şa rı lı olur sa no dal ri tim (INR) olu şur, akı ma 60
san de vam edi lir. INR oluş maz ise akım ke si lir, ka-
 te te rin ye ri de ğiş ti ri lir ve ge re kir se ka te ter mid ve
an te ri or böl ge le re iler le ti lir. An cak an te ri or böl ge ye
yak laş tık ça hız lı yol ab las yo nu ih ti ma li ar tar, bu es-
 na da PR uzar sa he men akım ke si lir. Hız lı yo la yak-
 laş tık ça AV blok ris ki (% 5) ar tar. Bu ne den le bu
du rum lar da RF ab las yo nu ye ri ne “cr yo ab las yon”
ter cih edil me li dir. Cryo ab las yon da RF ab las yon ak-
 si ne il gi li alan so ğu tul mak ta dır. İlk ka dem de ısı -
30 de re ce ye ka dar in di ri lir, is ten me yen şe kil de AV
blok ge li şir se ka te ter tek rar nor mal ısı ya ge ti ri lir,
bu tak dir de AV blok dü ze lir. Komp li kas yon (AV
blok) ol ma dan is te nen et ki sağ la nır sa, ka lı cı do ku
nek ro zu için ısı -30’dan -70 de re ce ye ka dar in di ri lir
ve 5 dk ka dar don dur ma ya de vam edi lir. Koch üç-
 ge ni kü çük olan va ka lar da ve ya ço cuk lar da “cr yo -
ab las yo n” ter cih edil me li dir. RF Ab las yo nu ile nüks
ih ti ma li % 5 iken, “cr yo ab las yo n” da bu ih ti mal biraz
da ha yük sek tir.

AV Re en tran Ta şi kar di (WPW Sen dro mu)

Semp to ma tik WPW sen drom lu has ta la ra RF ka te-
 ter ab las yo nu ya pıl ma lı dır. Özel mes lek ler de (po -
lis, as ker, pi lot vb) asemp to ma tik ol sa lar da hi
ab las yon ya pı la bi lir. Sağ ta raf ta ki ak se su ar yol la -
ra fe mo ral ven ve ya ju gu ler ven ler den gi ri le rek
RF ab las yo nu ya pı lır. Sol ta raf ta ki ak se su ar yol-
 lar da ise fe mo ral ar ter-aor ta dan ret rog rad yol la
ve ya sağ ta raf tan trans sep tal yol la mit ral anu lu sa
ula şı la bi lir. Ste erab le ab las yon ka te te ri ile tri küs -
pid anu lus ve ya mit ral anu lus cı va rın da ay rın tı lı
“map pin g” ya pı lır: Si nüs rit mi es na sın da en kı sa
AV me sa fe si ve en uzun lo kal V dal ga sı-yü ze yel
del ta baş lan gı cı me sa fe si ara nır (Şe kil 51-6).

Ba zen de AV re en tran ta şi kar di ve ya ven tri -
kü ler “pa cin g” es na sın da ise en er ken lo kal VA
me sa fe si he def le nir.

Bu alan la ra 60 de re ce ısıy la akım 10-15 sa ni ye
uy gu la nır, ak se su ar yol da ile ti ko par sa 60 san
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Şekil 51-5. Yavaş yol ablasyonu.

Şekil 51-6A. İntrakardiyak kayıt. Atriyuma ait A dalgası ile
ventriküle ait V dalgası bitişik. Ayrıca lokal V-yüzeyel EKG
delta dalgası arasındaki mesafe -25 msan. Bu kayıtlar ab-
lasyon kateterinin aksesuar yol üzerinde olduğunu kanıtla-
maktadır. Bu alana akım verilmiştir (Adalet).

Şekil 51-6B. Yukardaki hastadan intrakardiyak kayıt. RF
akımı uygulandıktan sonra aksesuar yolda ileti koptuğu için
atriyuma ait A dalgası ile ventriküle ait V dalgası birbirin-
den ayrıldığı ve ablasyonun başarılı olduğu görülmektedir
(Adalet).

Ablasyon
kateter

Triküspid
kapak anulusu



akım ver me ye de vam edi lir, et ki li ol maz ise ha fif -
çe ka te ter ye ri de ğiş ti ri lir ve ay nı iş lem tek rar edi-
 lir. Giz li ak se su ar yol lar da “map pin g” sa de ce AV
re en tran ta şi kar di ve ya ven tri kü ler “pa cin g” es na -
sın da müm kün olur. İş le min ba şa rı lı ka bul edil me -
si için ak se su ar yol da ne an teg rad, ne de ret rog rad
ile ti kal ma ma lı dır. İş le mi ta ki ben isop ro te re nol ön -

ce ve son ra sın da prog ram lı uya rı lar ile re en tran ta-
 şi kar di olup ol ma dı ğı kon trol edil me li dir.

WPW sen dro mun da ge li şen at ri yal fib ri las yon
ani ölü me yol aça bi lir. Bu has ta lar da RF ab las yo nun
ba şa rı lı ol ma sı ha yat kur ta rı cı ola bi lir (Şe kil 51-7).

WPW sen dro mun da ka te ter ab las yo nu nun
ba şa rı ora nı % 95’in üze rin de dir. En önem li
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Şekil 51-7A. On altı yaşındaki erkek hastaya pre-eksite atriyal fibrilasyon esnasında (üst) kontrindike olduğu halde İV di-
goksin, verapamil ve beta-bloker yapılmış,  AV  iletide blok nedeniyle atriyal fibrilasyon, ventriküler fibrilasyona (alt-VF) de-
jenere olmuştur. Defibrilasyon sonrası sinus ritmi sağlandığında EKG’de delta dalgası olduğu dikkati çekmektedir.

Şekil 51-7B. Aynı hastada yüzeyel EKG’de (sol-üst) sol lateral bölgede aksesuar yol (V1’de yüksek R, delta, kısa PR,
geniş QRS) olduğu görülmektedir. Retrograd yaklaşım ile kateter ablasyonu mitral anulusa ilerletilmiş, “mapping” sonra-
sında aksesuar yolun sol anterolateral bölgeye lokalize olduğu belirlenmiştir (sol-alt). Başarılı ablasyon sonrası yüzeyel
EKG (sağ-alt) normale dönmüştür. Delta dalgası kaybolmuş ve PR mesafesi normale dönmüştür (Adalet). 



komp li kas yon özel lik le pa ra hi si an ve ya an te ro -
sep tal böl ge ye lo ka li ze ak se su ar yol lar da AV tam
blok ge liş me si dir (Şe kil 51-8). Ak se su ar yol risk li
alan la ra ya kın sa RF ab las yo nu ye ri ne cryob las -
yon ter cih edil me li dir. Ba şa rı lı ab las yon son ra -
sın da do ku nun ken di ni onar ma sı ne de niy le nüks
ge liş me ih ti ma li % 5 cı va rın da dır. Nüks olur sa iş -
lem tek rar gü ven le tek rar edi le bi lir.

VVeenn  ttrrii  kküü  lleerr  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  lleerr

Ven tri kü ler ritm bo zuk luk la rı or ga nik kalp has ta lı -
ğı ol ma dan olu şa bi le ce ği gi bi he men her tür lü kalp
has ta lı ğın da or ta ya çı ka bi lir (Tab lo 51-2). Bun lar içe-
 ri sin de en önem li ye ri ko ro ner kalp has ta lı ğı (% 80)
ve kar di yo mi yo pa ti ler (% 10-15) tu tar. Ven tri kü ler
ta şi kar di le rin yak la şık % 10’u idi yo pa tik tir.
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İdiyopatik ventriküler taşiaritmiler • İdiyopatik ventriküler çıkış yolu taşikardileri
- Sağ ventrikül çıkış yolu taşikardisi
- Sol ventrikül çıkış yolu taşikardisi* 

• İdiyopatik sol ventrikül taşikardisi 
- Sol posterior fasiküler ventriküler taşikardi
- Sol anterior fasiküler ventriküler taşikardi
- Üst septal fasiküler ventriküler taşikardi
- İnter-fasiküler ventriküler taşikardi

Sekonder ventriküler taşiaritmiler • Akut miyokard infarktüsü
• Kronik iskemik kalp hastalığı
• Hipertansif kalp hastalığı
• Non-iskemik dilate kardiyomiyopati 
• Hipertrofik kardiyomiyopati
• Aritmojenik sağ ventrikül displazisi
• Konjenital kalp hastalıklarında post-operatuar geç dönem aritmiler
• Chagas hastalığı

Kanalopatiler • Konjenital uzun QT sendromu
• Kısa QT sendromu
• Brugada sendromu
• Ailevi katekolaminerjik ventriküler taşiaritmiler
• WPW sendromu

*Sol ventriküler taşikardiler başlığı altında da sınıflandırılabilir.

Tablo 51-2. Ventriküler Taşiaritmilerin Sınıflandırılması

Şekil 51-8. WPW sendromlu hastada intrakardiyal kayıt. Ablasyon kateteri tam aksesuar yol üzerindedir. A ile V dalgası
bitişiktir, lokal V-delta mesafesi -40 msan’dir (solda). Ancak dikkatle bakıldığında A ile V arasında saklanmış His kaydı gö-
rülmektedir. 2. vuruda (sağda) aksesuar yoldan ileti ortadan kalktığında belirgin His kaydı olması aksesuar yolun para-Hi-
sian yerleşimli olduğunu göstermektedir (Adalet).



Ven tri kü ler ta şi kar di le rin RF ab las yo nu me to -
du ile te da vi si için ön ce lik le arit mi oda ğı nın bu-
 lun ma sı ge re kir. Bu nun için in tra kar di yak ka yıt lar
ve özel “pa cin g” ma nev ra la rı ya pı la rak kal bin elek-
 tri ki ha ri ta sı nın çı ka rıl ma sı (“map ping”) ge re kir.
Bu nun için kul la nı lan tek nik ler Tab lo 51-3’de sı ra -
lan mış tır. Sö zü edi len tek nik le rin hep si her tür
ven tri kü ler ta şi kar di de kul la nı la maz. Ör ne ğin oto-
 ma tik ya da te tik le nen ak ti vi te ile olu şan ven tri kü -
ler ta şi kar di ler de da ha çok “pa ce map pin g” ve
en do kar di yal ak ti vas yon sı ra la ma sı de ğer len di ri -
le rek “map pin g” ve ab las yon ya pı la bi lir.

Ka te ter ab las yo nu sağ ven tri kül çı kış yo lu, idi-
 yo pa tik sol ven tri kül ta şi kar di si ve bund le-branch
re en tran ta şi kar di de son de re ce yük sek ba şa rı
ora nı ile uy gu lan mak ta dır ve ter cih edi le cek te-
 da vi yön te mi dir. 

Or ga nik kalp has ta lı ğı olan lar da ise akut ba şa -
rı ora nı % 71 iken, % 33 gi bi yük sek oran da nüks
et mek te dir. Ab las yon in di kas yo nu bu lun ma sı na
rağ men se kon der ven tri kü ler ta şi kar di li has ta la -
rın önem li bir kıs mı RF ab las yo nu ya pıl ma sı na
uy gun ol ma ya bi lir. Mo no mor fik, de vam lı, hı zı
ya vaş, he mo di na mik ola rak iyi to le re edi le bi len
ve elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da ko lay lık la oluş-
 tu ru la bi len ya da ke sin ti siz (“in ces san t”) idi yo pa -
tik ven tri kü ler ta şi kar di ler en do kar di yal
ha ri ta la ma ve do la yı sıy la RF ab las yo nu ab las yo -
nu ya pıl ma sı na en uy gun va ka lar dır. An cak po li -
mor fik, hız lı, elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da
prog ram lı ko lay lık la oluş tu ru la ma yan ve kı sa za-
 man da he mo di na mik kol lap sa yol açan ven tri kü -
ler ta şi kar di ler RF ab las yo nu ya pıl ma sı için
uy gun de ğil dir. An cak ye ni “non-con tac t” ve ya
elek tro ana to mik “map pin g” tek nik le ri sa ye sin de
arit mi oda ğı nın çok kı sa sü re de bu lu na bil me si bu
tür has ta la ra da ab las yon im ka nı ya rat mış tır. Sol
ana ko ro ner ar ter lez yo nu, uns tab le an gi na pek to-
 ris ve aort ste no zu gi bi has ta lık la rı da olan has ta -
lar da da RF ab las yo nu ya pıl ma sı risk li ol du ğu
ha tır lan ma lı dır. Ab las yon imp lan te edi le bi lir kar-
 di yo ver ter de fib ri la tör (ICD)’lü has ta lar da sık şo -
ku azal tıp ya şam ka li te si ni art tı ra bi lir. 

İdi yo pa tik Ven tri kü ler Ta şi kar di ler

Ba zı ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da or ga nik
kalp has ta lı ğı bu lun ma ya bi lir, bu tak dir de “i di yo -
pa tik ven tri kü ler ta şi kar di ” adı ve ri lir. İdi yo pa tik
ven tri kü ler ta şi kar di ler de ken di ara la rın da alt
grup la ra ay rı la rak de ğer len di ril me li dir. Ven tri -
kü ler çı kış yo lu ta şi kar di le ri sağ ven tri kül ve ya
sol ven tri kül den kay nak la nır. Kli nik tak dim şe-
 kil le ri ve oluş me ka niz ma la rı ben zer. İdi yo pa tik
ven tri kü ler ta şi kar di de ği şik me ka niz ma lar ile
hu su le ge le bi lir. Va ka la rın önem li bir kıs mın da
“pa ce-map pin g” ve en er ken en do kar di yal ak ti -
vas yon (ba zen “Pur kin je ” po tan si ye li ile bir lik -
te)’un de ğer len di ril me si RF ab las yo nu ba şa rı sı
için ye ter li ol mak ta dır. 

a. Ven tri kü ler Çı kış Yo lu Ta şi kar di le ri: Çı kış yo -
lu ta şi kar di le ri ço ğu kez sal vo lar ha lin de ve ya sü-
 rek li ol ma yan (“non-sus ta ine d”) ven tri kü ler
ta şi kar di şek lin de tak dim olur:

Sağ ven tri kül çı kış yo lu ven tri kü ler ta şi kar -
di si (RVOT): İdi yo pa tik sağ ven tri kül ta şi kar di si
ile arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si (ARVD)
ayı rı mı son de re ce önem li dir. Bu amaç la kul la nı -
la cak ve ri ler ARVD bö lü mün de an la tıl mış tır.
RVO T’ le rin ço ğun lu ğu (% 80) sağ ven tri kü lün
üst, sep tal ve ya an te ri or (pul mo ner ka pak al tı)
du va rın dan kay nak la nır. Kü çük bir kıs mı baş ka
böl ge ler den (Sağ ven tri kül gi ri şi, mid ven tri kü ler
sep tum) olu şa bi lir. EK G’ de sol dal blo ku pa ter ni
ve in fe ri or aks gö rü nü mün de ven tri kü ler ta şi -
kardi var dır. RVOT ta şi kar di si na dir de ol sa pul-
 moner ka pak üze rin de kal mış mi yo kard
do ku la rın dan kay nak la na bi lir. Ven tri kü ler ta şi -
kar di, EK G’ de yi ne LBBB pa ter nin de dir. Pre kor -
di yal ge çiş V2 ve ya son ra sın da dır. Ço ğu has ta da
ba şa rı lı ab las yon böl ge sin de kes kin “p re-sis to lik
elek trik sel po tan si ye l” gö rü nür.

Sol ven tri kül çı kış yo lu ta şi kar di si (LVOT):
Kli nik özel lik le ri sağ ven tri kül çı kış yo lu ta şi kar -
di si ne ben zer. LVOT ta şi kar di si sol ven tri kül ba-
 za lin den (sep tal-pa ra hi si an böl ge, aor ta-mit ral
bir le şim, üst mit ral anu lus), aort ka pa ğı üs tün de
sol ven tri kül epi kar di yal böl ge sin den ve sol ya da
sağ aort küs pis le rin den kay nak la na bi lir. Na di ren
baş ka böl ge ler den (mit ral anu lus la te ral ve in fe -
ro la te ral yü zü, sol ven tri kül in fe ro api kal bö lü mü)
de olu şa bi lir.

Te da vi

İdi yo pa tik ven tri kü ler ta şi kar di ler de ani ölüm ih-
 ti ma li se kon der ven tri kü ler ta şi kar di ler ak si ne
son de re ce dü şük ol du ğu için ab las yon her va ka -
da ge rek mez. Na dir or ta ya çı kan ve ha fif semp-
 tom la ra yol açan atak lar söz ko nu su ise sü rek li
an ti-arit mik te da vi uy gu lan ma ya bi lir. Has ta
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• Yüzeyel EKG algoritması
• Pace mapping
• Endokardiyal aktivasyon sıralaması
• Gizli ‘’entraintment’, ventriküler taşikardi “resetting”
• Erken ya da mid-diyastolik potansiyel kaydı
• Devamlı (ʻʼcontinousʼʼ) aktivite
• Post-pacing interval (PPI)
• (S-QRS) intervali-(EKG-QRS) intervali < 20 msan
• PPI-VTCL < 30 msan
• S-QRS x VTCL < 0.7

VT: Ventriküler taşikardi, S: Stimulus, VTCL: Ventriküler ta-
şikardinin siklus uzunluğu, PPI: Post-pacing interval

Tablo 51-3. Konvensiyonel ‘’Mapping’’ Teknikleri



semp to ma tik ise ön ce be ta-blo ker ler de nen me li,
et ki li de ğil se kal si yum ka nal blo ker le ri ve ril me li -
dir. Di renç li va ka lar da di ğer an ti-arit mik ler (sı nıf
I ve/ve ya sı nıf II I), sü rek li (“sus ta ine d”) ven tri kü -
ler ta şi kar di söz ko nu su ol du ğun da ab las yon uy-
 gu lan ma lı dır.

Ha ri ta la ma ve Ab las yon: Ab las yon he de fi nin be-
 lir len me sin de sağ ven tri kül çı kış yo lun da ki ben-
 zer kri ter ler kul la nı lır. Ka te ter ab las yo nu
ama cıy la he de fin be lir len me si için 2 esas pren si -
pe da ya nı lır:

En er ken en do kar di yal ak ti vas yon ye ri nin be lir -
len me si: Bu nun için sağ ven tri kül apek si ve ya sağ
ven tri kül çı kış yo lun dan prog ram lı uya rı lar (S1/S4)
ve ya “burst pa cin g” ile ven tri kü ler ta şi kar di oluş-
 tu rul ma ya ça lı şı lır. Ven tri kü ler ta şi kar di oluş ma sı
için sık ola rak yük sek doz isop ro te re nol kul la nıl -
ma sı ge re kir. Akım ve ril me si için “en er ken lo kal
ven tri kü ler ak ti vas yo n” ile yü ze yel QRS ara sın da
en az -30 msan me sa fe ol ma lı dır (Şe kil 51-9). 

Pa ce “map pin g”: Ön ce kli nik ven tri kü ler ta şi kar -
di yu kar da ta nım lan dı ğı şe kil de in dük le nir ve bu
es na da 12-de ri vas yon lu EKG çe ki lir. Da ha son ra
muh te mel oda ğa ya kın yer ler den ven tri kü ler ta-
 şi kar di hı zı na ya kın bir hız da “de vam lı pa cin g” ya-

 pı lır ken 12-de ri vas yon lu EKG çe ki lir. Bu iki
EKG’ nin ben zer li ği araş tı rı lır. En az 11 de ri vas -
yon da (ter ci han 12/12 uyum-“matc h”) tam bir
ben zer lik var sa bu ala na akım ve ri lir. De vam lı
ven tri kü ler ta şi kar di nin in dük le ne me di ği du-
 rum lar da ven tri kü ler er ken vu ru lar da esas alı na-
 rak “pa ce map pin g” ya pı la bi lir.

İdi yo pa tik ven tri kül çı kış yo lu ven tri kü ler ta-
 şi kar di ler de ço ğu kez stan dart 4-mm uç lu rad yof-
 re kans ka te ter ab las yon ka te te ri kul la nıl ma sı
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Şekil 51-9A. 35 yaş kadın hasta. İdiyopatik sağ ventrikül çıkış yolu taşikardisi. Yüzeyel EKG’de LBBB paterninde ventri-
küler taşikardi görülmektedir (Adalet).

Şekil 51-9B. Etkili ablasyon yerinde ablasyon kateterinin
sağ ventrikül çıkış yolunda görülmektedir (Adalet).

Şekil 51-9C. Şekil b’de görülen ablasyon kateterinden yapı-
lan intrakardiyak kayıtlarda yüzeyel QRS’den 40 msan önce
erken ventriküler aktivasyon oluştuğu görülmektedir (Adalet).

Şekil 51-9D. En erken lokal endokardiyal aktivasyon kay-
dedilen bölgeye verilen radyofrekans akımı ile ventriküler
taşikardinin sonlandığı görülmektedir (Adalet).



ye ter li ol mak ta dır. Sağ ven tri kül çı kış yo lu ve ya
sol ven tri kül ba zal böl ge sin den kay nak la nan ven-
 tri kü ler ta şi kar di ler de rad yof re kans ısı sı 60ºC ve
ener ji 50 Wat t’ a ayar la na rak 60 sa ni ye akım ve ril -
me li dir. Arit mi oda ğı aort küs pi sin de ise 10-15
WaA ile baş la nıp, ener ji ka de me li ola rak art tı rı lıp
(5-10 Wat t’ lık ar tış lar) 45-52ºC de re ce lik ısı sağ-
 lan ma lı dır. Akım son ra sı yük sek doz isop ro te re -
nol al tın da prog ram lı uya rı lar ve ya “burst pa cin g”
ile ven tri kü ler ta şi kar di oluş mu yor sa iş lem ba şa-
rı lı ka bul edi lir. De ği şik ça lış ma lar da rad yofre-
kans ka ta ter ab las yo nu ile ba şa rı oran la rı % 90-95,
komp li kas yon ora nı (sol dal blo ku, sağ dal blo ku,
aort ye ter siz li ği, sol ana ko ro ner ar ter ha sa rı vb)
% 0-3 ara sın da de ğiş mek te dir. Ba şa rı lı iş lem son-
 ra sı nüks ih ti ma li de dü şük tür. Nüks ge liş ti ği tak-
 dir de ye ni den ya pı lan ab las yon ile kür
sağ la na bi lir. 

Na dir ol ma ya rak ven tri kü ler ta şi kar di elek-
 tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da baş la tı la maz. Sa de ce
eks tra sis tol ler iz le nir. Bu tak dir de tek vu ru ile ha-
 ri ta la ma yap ma yı sağ la yan “non-con tact map ping”
me to du ya rar lı ola bi lir. Elek tro fiz yo lo jik in ce le -
me es na sın da sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di in dük-
 le ne me yen bir has ta mız da tek bir er ken vu ru nun
“non-con tact map pin g” ile ha ri ta lan ma sı ve su ret -
le ba şa rı lı ab las yon ya pıl ma sı Şe kil 51-10’de gö-
 rül mek te dir.

b. İdi yo pa tik Sol Ven tri kül Ta şi kar di si: İdi yo -
pa tik sol ven tri kül ta şi kar di si “re ent ry” me ka niz -
ma sı ile mey da na ge lir. Ve ra pa mi l’ e du yar lı dır.
Sa de ce ven tri kül den de ğil, at ri yum dan da prog-
 ram lı uya rı lar ile oluş tu ru la bi lir ve son lan dı rı la -
bi lir. “En tra in men t” müm kün dür. Si nüs rit mi
es na sın da His (H) po tan si ye lin den son ra, yü ze -
yel QRS ve in tra kar di yal ven tri kül (V) kay dın dan
ön ce Pur kin je (P) po tan si ye li gö rü le bi lir. İdi yo -
pa tik sol fa si kü ler ven tri kül ta şi kar di si 4 fark lı tü -
rü ta nım lan mış tır:

Sol Pos te ri or Fa si kü ler Ven tri kü ler Ta şi kar di:
Yü ze yel EK G’ de RBBB pa ter ni ve su pe ri or aks ile
ka rak te ri ze dir. Va ka la rın % 90’ın dan so rum lu dur.
Di yas to lik po tan si yel (P1) ven tri kü ler ta şi kar di
dev re si nin kri tik kom pe nen ti ol du ğu için bu po-
 tan si yel ab las yon için he def ola rak alın ma lı dır.

Sol An te ri or Fa si kü ler Ven tri kü ler Ta şi kar -
di: Yü ze yel EK G’ de RBBB pa ter ni ve sağ aks de-
 vi as yo nu ile ka rak te ris tik tir. Sey rek gö rü lür.
Ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da en er ken ak ti vas -
yo nun bu lun du ğu an te ro la te ral böl ge de fü ze
Pur kin je po tans iye li he def le ne rek akım ve ri lir.
Ba şa rı lı ab las yon ala nın da Pur kin je po tan si ye li,
yü ze yel QRS’ den en az -20/30 msan ön ce kay de -
di lir. 

Üst Sep tal Fa si kü ler Ven tri kü ler Ta şi kar di:
Yü ze yel EK G’ de QRS dar dır, aks nor mal ve ya sa -
ğa sap mış ola bi lir. Çok na dir ola rak or ta ya çı kar.
Ab las yon sol ven tri kül sep tum üst bö lü mü ne uy-
 gu la nır.

İn ter-Fa si kü ler Ven tri kü ler Ta şi kar di: Ven tri -
kü ler ta şi kar di es na sın da an teg rad ba cak ön fa si -
kül, ret rog ra de ba cak pos te ri or fa si kül dür. EK G’ de
RBBB kon fi gü ras yo nu ve sağ aks de vi as yo nu var-
 dır. Ya ni sol an te ri or fa si kü ler ven tri kü ler ta şi kar -
di ye ben zer ve ayı rım güç ola bi lir. Fa si kül
ab las yo nu ile şi fa sağ la na bi lir.

İdi yo pa tik sol ven tri kül ta şi kar di sin de prog-
 noz ge nel lik le iyi dir. Sık ve semp to ma tik ta şi kar -
di atak la rı ge li şen va ka lar da ka te ter ab las yo nu
ya pıl ma lı dır. Stan dart 7F, 4-mm uç lu rad yof re -
kans ka te te ri kul la nı lır. Mak si mal güç 40 WaA ve
ısı 60-65ºC ola cak şe kil de ci haz prog ram la nır. Sol
ve ya sağ fa si kü ler ven tri kü ler ta şi kar di de ta şi -
kar di es na sın da akım ve ri lir, 15 sa ni ye için de ven-
 tri kü ler ta şi kar di ya vaş lar ve ya son la nır ise 60-120
sa n’ ye uza tı lır. Ka te ter ab las yo nu ile ba şa rı oran-
 la rı % 80-100,  komp li kas yon ora nı % 3 ve nüks
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Şekil 51-10. Sustained ve medikal tedaviye dirençli RVOT atakları olan bir hastamızda (B.U.) tek bir ventriküler erken vuru
esas alınarak tüm taşikardi siklusunun seyri (en erken ventriküler aktivasyon ve çıkış yeri) belirlenerek başarılı ablasyon
sağlanmıştır (Adalet).



ih ti ma li % 5-12 cı va rın da dır. En sık gö rü len
komp li kas yon lar (LBBB) ve AV tam blok tur.

Se kon der Ven tri kü ler Ta şi kar di ler

Aşa ğı da da ha ay rın tı lı bi çim de tar tı şı la ca ğı gi bi
özel lik le or ga nik kalp has ta lı ğı na bağ lı ven tri kü ler
ta şi kar di ler de RF ab las yo nu nun he nüz pal ya tif bir
me tod ol du ğu nu ka bul et mek ge re kir. Ni te kim
Marc hlink si ve ark. ta ra fın dan ya pı lan ça lış ma da,
is ke mik kalp has ta lı ğı bu lu nan 65 has ta ya RF ab-
 las yo nu ya pıl mış, iş lem so nun da has ta la rın %
43’ün de ven tri kü ler ta şi kar di ya da ven tri kü ler fib-
 ri las yon in dük le ne mez ha le gel miş, % 25’in de he -
def ven tri kü ler ta şi kar di den fark lı bir ven tri kü ler
ta şi kar di in dük len miş, % 14’ün de fark lı mor fo lo ji -
de ya vaş ven tri kü ler ta şi kar di oluş tu rul muş, %
17’si ne ba şa rı sız ka lın mış tır. Bu has ta la rın or ta la -
ma 28 ay lık ta ki bin de ven tri kü ler ta şi kar di/ven tri -
kü ler fib ri las yon oluş ma yan va ka la rın % 43’ün de,
hız lı ven tri kü ler ta şi kar di li le rin % 68’in de ve fark -
lı-ya vaş ven tri kü ler ta şi kar di li le rin % 43’ün de
nüks ge liş miş tir. Ay rı ca ilk nük sün ani ölü me yol
aça bi le ce ği ha tır lan ma lı dır.

a. İs ke mik Ven tri kü ler Ta şi kar di
Ven tri kü ler ta şi kar di nin en sık gö rü len ne de ni
ko ro ner kalp has ta lı ğı dır. Bu tür has ta la rın te da -
vi sin de ko ro ner re vas kü la ri zas yon ve en do kar di -
yal re zek si yon ani ölüm ris ki ni azalt mak ta dır.
Ay rı ca özel lik le mi yo kard in far kü sü öy kü sü olan
has ta lar da be ta-b lo ker, an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü
en zim (ACE) in hi bi tö rü, sta tin ve as pi rin ve ril -
me si te mel te da vi yak la şı mı dır. Özel lik le be ta-
blok er ler is ke mik kalp has ta lı ğı na bağ lı
ven tri kü ler arit mi olan has ta lar da ani ölüm ve to -

tal mor ta li te ris ki ni azal tır. Ami oda ro ne ani ölüm
ris ki ni azal tır sa da, to tal mor ta li te ye et ki si sı nır lı -
dır, ay rı ca ço ğu has ta da 2 yıl içe ri sin de yan et ki -
le rin ila cın kul la nıl ma sı im ka nı nı or ta dan
kal dı rır. Sı nıf I an ti-arit mik ilaç lar ise ani ölüm ih-
 ti ma li ni –ö zel lik le sol ven tri kül dis fonk si yo nu bu-
 lu nan lar da- art tı rır ve kul la nıl ma ma lı dır. Bu
ne den le is ke mik “sus ta ine d” ven tri kü ler ta şi kar -
di de ani ölüm ve to tal mor ta li te ris ki nin azal tıl -
ma sı için stan dart te da vi ICD ta kıl ma sı dır. An cak
sık ola rak ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı ve do la -
yı sıy la semp tom la rın azal tıl ma sı için an ti-arit mik
ilaç la rın da kul la nıl ma sı ge re ke cek tir. ICD imp -
lan te edi len has ta lar da sık or ta ya çı kan ven tri kü -
ler ta şi kar di atak la rı prog ram lı uya rı lar ile
son lan mı yor ve sık şok la ra yol açı yor ise ka te ter
ab las yo nu ta mam la yı cı bir te da vi me to du ola rak
dü şü nül me li dir (Şe kil  51-11). 

Ba şa rı lı ab las yon son ra sı ven tri kü ler ta şi kar -
di atak la rı ta ma men or ta dan kal ka bi lir ve ya ven-
 tri kü ler ta şi kar di atak la rı mo di fi ye (da ha sey rek
ve/ve ya da ha ya vaş ven tri kü ler ta şi kar di) ola bi -
lir. Ba zen de ICD ta kıl ma sı ge re ken is ke mik kalp
has ta lı ğı bu lu nan şa hıs lar da ke sin ti siz (“in ces -
sant”) ven tri kü ler ta şi kar di ve ya çok sık ven tri -
kü ler ta şi kar di ICD ta kıl ma sı nı im kan sız kı la bi lir.
Bu tak dir de ön ce ab las yon ya pıl ma sı, da ha son ra
ICD ta kıl ma sı da ha uy gun ol mak ta dır. 

Arit mik subs trat ge nel lik le akut mi yo kard in-
 fark tü sü son ra sı 2 haf ta içer sin de ted ri cen ge li şir
ve ka lı cı olur. İyi leş me sü re ci içer sin de nek ro tik
do ku fib roz do ku ile yer de ğiş ti rir. Olu şan fib roz
do ku ve cı var da ki ha sar lı do ku la rın ile ti özel lik -
le ri sağ lam do ku ya gö re fark lı dır, ya vaş la mış ve
ke sin ti li dir. Bu ile ti anor mal lik le ri ven tri kü ler ta-
 şi kar di nin olu şu mu için ge rek li elek tro fiz yo lo jik
subs tra tı sağ lar. İs ke mik skar la iliş ki li ven tri kü -
ler ta şi kar di ta nı kri ter le ri aşa ğı da özet len miş tir: 

Ha ri ta la ma ve Ab las yon: İs ke mik ven tri kü ler ta-
 şi kar di le rin –de ği şik ne den ler le- an cak % 10’u ay-
rıntılı haritalama sonrası ab las yo na mü sa it tir. En
önem li ne den ven tri kü ler ta şi kar di nin sü rat le
VF’ e de je ne re ol ma sı ve “map pin g”, do la yı sıy la
ab las yo na izin ver me me si dir. Mul tipl mor fo lo ji li
ven tri kü ler ta şi kar di ler is ke mik ven tri kü ler ta şi -
kar di de ab las yon şan sı nı azal tan di ğer bir fak tör -
dür. Ba zen ay nı ven tri kü ler ta şi kar di dev re si,
çı kış yer le ri (“e xit si te ”) fark lı ol du ğu için de ği şik
ven tri kü ler ta şi kar di mor fo lo ji le ri ne ne den ola bi -
lir. Elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da prog ram lı uya-
 rı lar ile kli nik ven trikü ler ta şi kar di den fark lı
ven tri kü ler ta şi kar di le rin oluş tu ru la bil me si baş -
ka bir sı nır la yı cı fak tör dür. An cak üç-bo yut lu ha-
 ri ta la ma tek nik le ri sa ye sin de es ki den ab las yon
im ka nı ol ma yan ven tri kü ler ta şi kar di le re ab las -
yon ya pı la bil me si ab las yon im ka nı bu lan va ka la -
rın ora nı nı bi raz da ha yük selt miş tir. Ab las yon

715

Şekil 51-11. Eski miyokard infarktüsü, sol ventrikül dis-
fonksiyonu ve koroner by-pass öyküsü olan bir hastamıza
“kardiyak arrest” sonrası ICD takılmıştır. ICD takıldıktan 2
yıl sonra kesintisiz ventriküler taşikardi ve çok sık şokları
olan hastada aritmi odağı sol ventrikül inferior duvarındaki
anevrizma yakınında olduğu belirlenmiş ve ablasyon son-
rası 5 yıllık takip süresinde ventriküler erken vuru dahi be-
lirlenmemiştir (Adalet).



için ide al ven tri kü ler ta şi kar di tü rü nis pe ten ya -
vaş ve mo no mor fik ven tri kü ler ta şi kar di ler dir.

Ha ri ta la ma için de ği şik stra te ji ler uy gu la na -
bi lir: 1. He mo di na mik ola rak to le re edi le bi len
ven tri kü ler ta şi kar di için “en tra in ment map pin g”,
2. Uns tab le ven tri kü ler ta şi kar di için “subs tra te
map pin g” ve 3. Po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di
için “te tik le yi ci le rin map pin g”i ya pıl ma lı dır.

En tra in ment Map ping: “En tra in men t” iş le mi için
ta şi kar di sik lus hı zın dan bi raz da ha hız lı ola rak
ven tri kül den ge çi ci uya rı ve ri lir. “En tra in men t”
es na sın da ta şi kar di dev re si (“cir cu it”) re set olur.
Uya rı la bi len bir boş luk (“ex ci tab le ga p”) es na sın -
da uya rı dal ga sı dev re ye gi rer ve nor mal dev re

çı kı şın dan (“e xit si te ”) çı kar. Bu ne den le QRS, “en -
tra in men t” es na sın da, kıs men uyar ma (“pa cin g”),
kıs men de ta şi kar di dev re sin den kay nak la nan
kar di yak ak ti vas yo nun füz yo nu ile olu şur. Stab -
le ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da de ği şik yer ler -
den “pa cin g” ya pı la rak bu na alı nan ce vap ve
ak ti vas yon de ğer len di ri lir. Amaç ven tri kü ler ta-
 şi kar di dev re si ni or ta dan kal dı ra cak kri tik nok ta -
yı-ala nı bul mak tır. Bu ven tri kü ler ta şi kar di
dev re si için de ko run muş ve gö re ce li ola rak dar
bir ist hmus ve ya ka nal var dır. Ko run muş ist hmus
in fark tüs ala nı için de dir ve ti pik ola rak bi po lar
elek trog ram vol ta jı 0.5 mV al tın da dır. 

Elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da ön ce prog ram -
lı uya rı lar ile kli nik ven tri kü ler ta şi kar di oluş tu -
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Şekil 51-12. İskemik ventriküler taşikardi esnasında middiyastolik potansiyel. Sol ventrikül kaydında, QRS den 156 msan
önce middiyastolik potansiyel olduğu görülmektedir. Kısaltmalar: RV: Sağ ventrikül, LV: sol ventrikül (15).

Şekil 51-13. Ventriküler taşikardi (VT) ablasyonu algoritması (15).

Sinüs ritmi: Anormal bölgeyi belirle.
(EKG, pace mapping)

VT başlat

Entrainment-Mapping yerinde pacing

VT esnasında ablasyon Yeni bölgelere yönel!

BitirDiğer VT’leri başlat.
Haritalamaya uygun mu?

RF lezyonunu büyüt

VT sonlandı mı?

Reentry siklus yerinde miyiz?

Evet
Uygun, VT

VT yok

Hayır

Hayır

Evet



rul ma lı dır. Son ra ka de me ka de me “map pin g” ta-
 mam lan ma lı dır (Şe kil 51-12, 51-13, 51-14): Ven tri -
kü ler ta şi kar di es na sın da yü ze yel 12-de ri vas yon lu
EKG ven tri kü ler ta şi kar di il gi li böl ge ka ba ca da ol -
sa be lir le nir. İn fark tüs böl ge sin de “mid-di yas to lik
po tan si ye l” (yük sek fre kans lı, izo le po tan si yel) ve -
ya “de vam lı ak ti vas yo n” (“con ti no us ac ti vit y”) ara nır.
Bu lo kal ak ti vas yon ile yü ze yel QRS ara sın da ki
iliş ki sa bit tir, ta şi kar di sik lus uzun lu ğun da ki spon-
 tan de ği şik ler den ve ya uzak böl ge den ya pı lan “pa -
cin g” son ra sı dö nüş sik lu sun dan et ki len mez.

Ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da ven tri kü ler ta-
 şi kar di hı zın dan bi raz hız la (20 msan) uya rı ve ri lir.
Amaç ven tri kü ler ta şi kar di dev re si için de gö re ce -
li ola rak ko run muş “ya vaş ile ti böl ge si ”nin bu lun -

ma sı dır. Bu ne den le de ği şik yer ler den (ön ce ki ka-
 de me ler de ye ri kıs men or ta ya ko nul muş alan dan)
“pa cin g” ya pı lır. İde al böl ge den (ko run muş ist h-
mus) “pa cin g” ya pı lı yor sa şu ve ri ler el de edil me li -
dir. a) En tra in ment es na sın da ki yü ze yel
12-de ri vas yon lu EKG ile ven tri kü ler ta şi kar di es-
 na sın da ki 12-de ri vas yon lu EKG bir bi ri ne tı pa tıp
(12/12 match) ben ze me li dir. Bu na “giz li en tra in -
men t” de ni lir. Ko run muş ist hmus dı şın dan ya pı -
lan pa cin g’ de ise QRS füz yon ni te li ğin de dir.
Ko run muş ist hmus dan uya rı ve ril di ğin de, ven tri -
kü ler ta şi kar di çı kış ye ri va sı ta sıy la kalp uya rıl dı -
ğı için füz yon da oluş ma ya cak tır. b) Pa cing
dur du rul du ğun da ven tri kü ler ta şi kar di de vam
ede cek tir. Son pa cing uya rı sı ile ven tri kü ler ta şi -
kar di ’in ilk vu ru su ara sın da sü re (“post-pa cing in-
 ter val= PPI ” ve ya dö nüş sik lu su) de ğer len di ri lir.
Eğer ko run muş ist hmu s’ dan uya rı ve ri li yor sa PPI,
VTCL’ e çok ya kın dır (+30 msan). Giz li en tra in -
men t’ a rağ men PPI, VTCL’ den be lir gin fark lı ise
by-stan der böl ge den uya rı ve ril di ği an la şı lır. c) Pa-
 cing es na sın da ki sti mu lus-QRS in ter va li (S-QRS)
ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da ki lo kal elek trog -
ram-QRS in ter va li ne ben zer (+20 msan) ol ma lı dır.
d) Sti mu lus-QRS in ter va li VTCL’ nin % 30’un dan
az ise kri tik ist hmus çı kış ye ri ne, % 31-50 ise mer-
 ke ze, % 51-70 ara sın da ise prok si mal böl ge ye ve >
% 70 ise iç lo op’ a ya kın de mek tir. İde al ab las yon
böl ge sin de giz li en tra in ment be lir le nir, PPI=
VTCL’ dir, S-QRS VTCL’ den 60 msan uzun, an cak
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Şekil 51-14A. Açıklama için metine bakınız. Kısaltmalar: VT: Ventriküler taşikardi, PPI: Post-pacing interval, VTCL: VT sik-
lus uzunluğu (15).

Komşu by-stander

< % 30

Çıkış Merkezi Proksimal İç halka
Uzak by-
stander

Dış halka

% 31-50 % 51-70 > % 70

VT esnasında pacing

Gizli entraintment

PPI= VTCL ± 30 msan
veya

S-QRS= EGM-QRS süresi ± 20 msan
PPI= VTCL ± 30 msan

Entraintment ve QRS füzyonu

S-QRS/VTCL (%)

Hayır

Hayır

Evet

Evet

Şekil 51-14B. İnfarktüsün oluşturduğu nedbe alanındaki
elektriksel aktivasyon şematik olarak gösterilmiştir.

Giriş

İsthmus/kanal

By-stander

Çıkış

Dış halka



VTCL’ ın % 70’in den az dır. Ab las yon ye ri ni be lir -
le mek için tek ba şı na giz li en tra in ment ye ter li de-
 ğil dir, zi ra va ka la rın % 25’in de “by stan de r“
böl ge ler de de ay nı özel lik ola bi lir.

“En tra in ment map pin g” ya pa bil mek için kli nik
ven tri kü ler ta şi kar di ko lay lık la oluş tu ru la bil me -
li, he mo di na mi de ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da
ha ri ta la ma ya izin ve re cek ka dar stab le ol ma lı dır.
Bu da va ka la rın an cak % 10’un da müm kün ol-
 mak ta dır. Bu ne den le di ğer “map pin g” tek nik le ri
de bü yük önem  ta şı mak ta dır.

Subs tra te Map ping: Di ğer me tod lar la kri tik alan
ol du ğu tah min edi len böl ge den ya pı lan de vam lı
“pa cin g” ile kli nik ven tri kü ler ta şi kar di ara sın da,

12 de ri vas yon lu yü ze yel EK G’ de 12/12’de ben zer-
 lik ara nır. Bu ala na akım ve ri lir. An cak tek ba şı na
bu yak la şı mın ye ter li ol ma sı ih ti ma li dü şük tür. 

“E lek tro-ana to mik map pin g” (CAR TO) ile in far -
tüs ana to mi si doğ ru bir şe kil de be lir le ne bi lir (Şe -
kil 51-15). Bi po lar elek trog ram amp li tü dü nü nün
0.5 mV ve ya al tın da ol ma sı “yo ğun ska r” ı, 0.5-1.5
mV ara sın da ol ma sı “in fark tüs sı nır böl ge si ”ni ve
1.5mV’ dan faz la ol ma sı da “sağ lık lı ala n” la rı gös-
 te rir. En iyi “pa ce map pin g” (12/12 uyum-match)
sağ la nan böl ge baş lan gıç böl ge si (anc hor) alın mak
üze re, yo ğun skar dan, in fark tü sün sı nır böl ge si ne
ve ya ana to mik ba ri yer le re ya da nor mal mi yo -
kar da uza nan li ne er ab las yon hat la rı ab las yo nu
ba şa rı lı kı la bi lir. Bu yak la şım olu şa bi le cek tüm
ven tri kü ler ta şi kar di le rin or ta ya çık ma sı nı en gel -
le ye bi lir ve bu yö nü ile en tra in ment map pin g’ e
avan ta jı ol du ğu söy le ne bi lir.

Non-con tact map ping (EN SI TE) ven tri kü ler
ta şi kar di es na sın da ven tri kü ler ta şi kar di dev re -
sin de ki kri tik ka nal la rı gös te re bi lir (Şe kil 51-16). 

“Uns tab le ” ve ya sü rek siz (“non-sus ta ine d”) ven-
 tri kü ler ta şi kar di ler de tek vu ru ile bi le ha ri ta la ma
ya pıl ma sı yön te min  en önem li avan ta jı nı teş kil
eder. Bu şe kil de ba şa rı lı ab las yon ya pı la bi lir.

Şe kil 51-17 (EKG), Şe kil 51-18 (An ji yo) ve Şe -
kil 51-19 (Non-con tact map ping)’de es ki mi yo kard
in fark tü sü son ra sı çok sık ve sen ko pa yol açan
ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı me di kal te da vi kon -
trol al tı na alı na ma yan bir has ta mız da “non-con -
tact map pin g” ile ya pı lan ba şa rı lı ab las yon
so nuç la rı gö rül mek te dir.

Te tik le yi ci le rin Map pin g’ i: Po li mor fik ven tri kü -
ler ta şi kar di ler de elek tro fiz yo lo jik “map pin g” tek-
 nik le ri ni uy gu la ma im ka nı yok tur. Bu tür
va ka lar da “sub tra te map pin g” uy gu la bi lir se de,
“pa ce map pin g” ya pı la ma ya ca ğı için li ne er hat tın
baş lan gıç nok ta sı da sağ lık lı ola rak or ta ya ko nu -
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Şekil 51-15. Elektroanatomik mapping. Bipolar elektrog-
ram amplitüdününün 0.5 mV veya altında olması “yoğun
skar”ı (dense scar), 0.5-1.5 mV arasında olması “infarktüs
sınır bölgesi”ni (border zone) ve 1.5 mV’dan fazla olması
da “sağlıklı alan”ları (mor) gösterir (Adalet).

Şekil 51-16. Non-contact mapping ile iskemik ventriküler taşikardi devresindeki reentry devresinin tüm kritik kanalları gös-
terilebilir (www.medscape).



la maz. Bu has ta lar da ve hat ta idi yo pa tik ven tri -
kü ler fib ri las yon lu has ta lar da ven tri kü ler ta şi -
arit mi yi te tik le yen ven tri kü ler er ken vu ru lar esas
alı na rak ya pı lan “pa ce map pin g” ve ya “ak ti vas yon
map pin g” ba şa rı lı ab las yon im ka nı ve re bi lir. Mi-
 yo kard in fark tü sü son ra sın da in fark tüs çev re do-
 ku sun da sağ kal mış Pur kin je lif le ri arit mi nin
hu su lün de önem li bir rol oy na ya bi lir. Pur kin je
ak ti vas yo nu en er ken ven tri kü ler ak ti vas yo na ön-
 cü lük ede bi lir ve ab las yon için he def se çil me li dir.  

An cak tüm bu özel lik ler bu lun sa da ab las yon
ba şa rı sı en faz la  % 70-90 ara sın da dır. İs ke mik ven-
 tri kü ler ta şi kar di ler de yu ka rı da be lir ti len tüm
“map pin g” kri ter le ri kul la nıl ma sı na rağ men ba şa rı
şan sı nın ye te rin ce yük sek ol ma ma sı nın ne den le ri,
re en tran hal ka ya ve kri tik kom po nent le re nis pet le
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Şekil 51-17. Oniki derivasyonlu EKG’de sağ dal blok paterninde olan ventriküler taşikardi görülmektedir (Adalet).

Şekil 51-18. Aynı hastanın sol ventrikülografisinde sol ven-
trikül inferior duvarda anevrizma geliştiği görülmektedir
(Adalet).

Şekil 51-19. A (Sol-üst): Non-
contact mapping sistemi ile yapı-
lan aktivasyon mapping’de en
erken aktivasyonun anevrizma
yanından kaynaklandığı görül-
mektedir. Ayrıca kritik isthmus ve
çıkış yeri belirlenmiştir. B (Sağ-
üst): Non-contact mapping sis-
temi ile belirlenen alana 3 kez
radyofrekans akımı verildikten
sonra ventriküler taşikardi değişik
bir morfolojide devam etmiştir. C
(Sol-alt): Non-contact mapping
sistemi ile bu kez çıkış yerinin
farklı olduğu görülmüştür. D (Sağ-
alt): Non-contact mapping sistemi
ile belirlenen alana 4 kez daha
radyofrekans akımı verildikten
sonra ventriküler taşikardi son-
lanmış ve programlı uyarılar ile
herhangi bir ventriküler taşikardi
oluşmamıştır. 5 yıllık takip süre-
since de nüks olmamıştır (Ada-
let).



oluş tu ru la bi len lez yo nun kü çük ol ma sı, en do kar -
di yal ska rın ve ya trom bu sun et ki li ener ji ve ril me -
si ni kı sıt la ma sı, kri tik kom po nent le rin mi yo kar dın
de rin böl ge le rin de ve ya epi kard da lo ka li ze ol ma -
sı ve mul tipl ta şi kar di kon fi gü ras yon la rı nın bu lun-
 ma sı ola rak sı ra la na bi lir. 

Ab las yon için kla sik 4 mm uç lu rad yof re kans
ka te ter le ri kul la nı lır. Ba zı va ka lar da 8 mm uç lu ve -
ya “ir ri ga te d” ab las yon ka te ter le ri kul lan mak ge re -
ke bi lir. Ti pik ola rak 50 WaA ener ji kul la nı la rak
55-60°C ısı ile 60 sa ni ye akım uy gu la nır. İm pe dans
da çok ya kın dan iz len me li dir. İr ri ga ted ka te ter ler
ile da ha ge niş lez yon ve da ha ba şa rı lı so nuç sağ la -
ya bi lir. RF ener ji si ço ğu kez ven tri kü ler ta şi kar di
es na sın da uy gu la nır, ven tri kü ler ta şi kar di nin son-
 lan ma sı iyi bir gös ter ge dir, an cak ye ter li de ğil dir.
Prog ram lı uya rı lar ile ven tri kü ler ta şi kar di oluş ma-
 ya na ka dar iş le me de vam edil me li dir. Ba zı araş tı rı -
cı lar sa de ce kli nik ven tri kü ler ta şi kar di yi de ğil,
ha ri ta la ma im ka nı ve ren tüm ven tri kü ler ta şi kar -
di le rin ab las yo nu nu ge rek li gö rür ler.

İs ke mik ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da, ba-
 şa rı ora nı % 70-95 cı va rın da, nüks oran la rı ise 9-25
ay lık ta kip sü re le rin de, azım san ma ya cak nis pet te
% 30-40 ara sın da yük sek sey ret mek te dir. RF ab las-
 yo nu son ra sın da ya pı lan elek tro fiz yo lo jik in ce le -
me es na sın da va ka la rın önem li bir kıs mın da
non-kli nik ven tri kü ler ta şi kar di ler oluş tu ru la bi lir.
Nüks le rin ço ğun lu ğun dan da bu ven tri kü ler ta şi -
kar di ler so rum lu dur. Ay rı ca ilk nüks ata ğı ani ölü -
me ne den ola bi lir. Beş yıl lık ta kip te mi yo kard
in fark tü sü son ra sı ven tri kü ler ta şi kar di ab las yo nu
ge re ken has ta la rın yak la şık % 50’si nin de ği şik ne-
 den ler le (ya pı sal kalp has ta lı ğı nın iler le me si ne
bağ lı kalp ye ter siz li ği ve ani ölüm) öl dü ğü be lir -

len miş tir. Bu ne den le, -di ğer or ga nik kalp has ta lı -
ğı bu lu nan şa hıs lar da ol du ğu gi bi- is ke mik kalp
has ta lı ğı bu lu nan has ta lar da spon tan olu şan de-
 vam lı (“sus ta ine d”) ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar -
da AHA/ACC/ESC kri ter le ri ne gö re ke sin (I. sı nıf)
ICD imp lan tas yo nu in di kas yo nu var dır. Ke sin ti -
siz (“in ces san t”) ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da
pri mer ba şa rı ora nı nın yük sek ol ma sı na kar şın
nüks ora nı çok yük sek tir.

İs ke mik ven tri kü ler ta şi kar di ab las yo nu es na -
sın da komp li kas yon (stro ke, kar di yak per fo ras -
yon, aort ka pa ğı nın ha sa rı ve ölüm gi bi) ih ti ma li
di ğer elek tro fiz yo lo jik iş lem le re gö re yük sek tir.
NAS PE (1998) ve ri le ri ne gö re bu oran % 3.8’dir.
Da ha ye ni bir ça lış ma da ma jor komp li kas yon ora -
nı % 8 (ölüm % 2.7) ola rak bil di ril miş tir. 

b. Non-is ke mik Di la te Kar di yo mi yo pa ti

Non-is ke mik kar di yo mi yo pa ti baş lı ğı al tın da aşa-
 ğı da ki has ta lık lar da ab las yon an la tı la cak tır. 1.
Bund le branch re en tran ta şi kar di,  2. İdi yo pa tik
di la te kar di yo mi yo pa ti, 3. Arit mo je nik sağ ven-
 tri kül disp la zi si (ARVD) ve 4. Cha gas has ta lı ğı.
Non-is ke mik kar di yo mi yo pa ti ler de ab las yon de-
 ne yi mi –da ha az sık lık la gö rül me si ne de niy le-sı -
nır lı dır. Ka ta te ter ab las yo nu pal ya tif bir te da vi
me to du ola rak de ğer len dir me li dir. Has ta la rın ço-
 ğun lu ğun da ICD ta kıl ma sı ge re ke cek tir.

Bund le Branch RT (BBB-RT)

Elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da oluş tu ru lan sü rek -
li mo no mor fik ven tri kü ler ta şi kar di le rin yak la şık
% 5’i BBB-RT’ dir. Non-is ke mik kar di yo mi yo pa ti -
ler de or ta ya çı kan sü rek li mo no mor fik ven tri kü ler
ta şi kar di le rin  önem li bir kıs mın da ise so rum lu
me ka niz ma BBB-RT’ dir. BBB-RT ta şi kar di ço ğu
kez or ga nik kalp has ta lık la rı (di la te kar di yo mi yo -
pa ti, ko ro ner ar ter has ta lı ğı, aort ka pak rep las ma -
nı, mi yo to nik dis tro fi, mit ral ka pak pro lap su su,
Ebs te in ano ma li si, hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti) ile
bir lik te dir, sey rek ola rak ya pı sal kalp has ta lı ğı na
eş lik et me den de or ta ya çı ka bi lir.

Bund le branch re en tran ta şi kar di nin Şe kil 51-
20’da gö rül dü ğü gi bi de ği şik tip le ri var dır. a.
LBBB-RT, b. RBBB-RT, c. Fa si kü ler re entry ve d.
Oto ma tik fa si kü ler ta şi kar di. 

LBBB-RT: Bu mak ro re en tran ta şi kar di de, an teg rad
ile ti sağ dal dan, ret rog ra de ile ti sol dal dan ol mak -
ta dır. EK G’ de LBBB gö rü nü mün de ven tri kü ler ta-
 şi kar di olur. Nor mal aks ve ya sol aks sap ma sı
var dır. Sağ aks de vi as yo nu na di ren sa de ce si nüs
rit min de iken Sağ dal bloku (RBBB) bu lu nan has ta-
 lar da gö rü lür. En sık gö rü len tü rü dür.

RBBB-ven tri kü ler ta şi kar di: An teg rad ile ti sol
dal dan, ret rog ra de ile ti sağ dal dan ol mak ta dır.
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Şekil 51-20. Bundle branch reentran taşikardinin tipleri şe-
matik olarak gösterlmiştir. A. LBBB-RT, B. RBBB-RT, C.
Fasiküler reentry ve D. Otomatik fasiküler taşikardi (45).



Bu ne den le EK G’ de RBBB pa ter nin de ven tri kü ler
ta şi kar di gö rü lür. Ço ğun luk la sol aks sap ma sı
var dır, an cak nor mal aks ve ya sağ aks sap ma sı da
gö rü le bi lir. Da ha az sık lık la gö rü lür.

İn ter-fa si kü ler re entry: Bu tür ta şi kar di re en tri sik-
 lu su fa si kül ler ara sın da ta mam lan mak ta dır. EK G’ -
de RBBB pa ter ni var dır. Elek trik sel ak sı an teg rad
ba ca ğın ön ya da ar ka fa si kül ol ma sı be lir ler. Bu -
nun da iki alt tü rü var dır. i) An teg rad ba ca ğı sol ön
fa si kül, ret rog ra de ba ca ğı sol ar ka fa si kül oluş tu -
rur. ii) an teg rad ba ca ğı sol ar ka fa si kül, ret rog ra de
ba ca ğı sol ön fa si kül oluş tu rur.

Oto ma tik fa si kü ler ta şi kar di: Oto ma ti si te sağ ve -
ya sol fa si kü ler sis tem den kay nak la nır. En na dir
gö rü len tü rü dür. EK G’ de RBBB ve ya LBBB pa ter -
ni ola bi lir.

BBB-RT’ li has ta la rın he men hep sin de si nüs rit -
mi es na sın da in tra ven tri kü ler ile ti bo zuk lu ğu
(RBBB, LBBB ve ya non-spe si fik ge cik me) var dır.
LBBB ve RBBB var lı ğı tam bir blok ol du ğu an la mı
ta şı maz, sa de ce ile ti nin ya vaş ol ma sı na bağ lı dır.

Ha ri ta la ma ve Ab las yon: Si nüs rit mi es na sın da
ço ğu kez HV za ma nı (> 60 msan) uzun dur. Ven-
 tri kü ler ta şi kar di ti pik ola rak ven tri kü ler prog-
 ram lı uya rı lar la, ba zı has ta lar da da at ri yal
uya rı lar la oluş tu ru la bi lir. Ba zen de isop ro te re nol
kul lan mak ge re ke bi lir.

LBBB-RT’ de, ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da,
in tra kar di yak ka yıt lar da, sı ra sıy la RBB, ven tri kül,
LBB ve His ak ti vas yon la rı kay de di lir. 

RBBB-RT’ de, ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da,
in tra kar di yak ka yıt lar da, sı ra sıy la LBBB, ven tri -
kül, RBB ve His ak ti vas yon la rı kay de di lir. ven tri -
kü ler ta şi kar di es na sın da HV in ter va li si nüs
rit min de ki ne ben zer ve ya ha fif çe (10-20 msan)
uzun dur. Ta şi kar di (V-V) sik lus uzun lu ğun da ki
de ği şik lik ler H-H ve B-B in ter val le ri ne de  ay nen
yan sır. Ta şi kar di sağ ven tri kül apek sin den en tra -
in edi le bi lir ve PPI 30 msa n’ nin al tın da dır.

İn ter-fa si kü ler RT’ de, in tra kar di yak ka yıt lar -
da, sı ra sıy la sol ön (ve ya ar ka) fa si kül, ven tri kül,

His ve RB ak ti vas yon la rı kay de di lir. ven tri kü ler
ta şi kar di es na sın da HV in ter va li si nüs rit min de -
ki ne gö re da ha kı sa dır. Ta şi kar di (V-V) sik lus
uzun lu ğun da ki de ği şik lik ler H-H ve B-B in ter -
val le ri ne de  ay nen yan sır.

Oto ma tik fa si kü ler ta şi kar di ’de ven tri kü ler
ta şi kar di prog ram lı uya rı lar ye ri ne isop ro te re nol
ve ril me siy le in dük le nir. Kla sik en tra in ment kri-
 ter le ri gö rül mez. Ta şi kar di es na sın da sı ra sıy la
Pur kin je po tan si ye li, ven tri kü ler de po la ri zas yon,
His ve BB ak ti vas yon la rı kay de di lir. Ven tri kü ler
ta şi kar di es na sın da HV in ter va li de ğiş ken dir. 

Stan dart 4 mm uc lu rad yof re kans ka te ter le ri
kul la nı lır. 20-50 WaA ener ji ile he def 60 ºC ısı sağ-
 lan ma ya ça lı şı lır. Sağ dal ab las yo nu için tek akım
ye te bi lir, sol dal da ise da ha ge niş bir ala nı yak-
 mak ge re ke bi lir. Her iki dal için de ge re kir se li-
 ne er ab las yon de ne ne bi lir. Ab las yon son ra sı
has ta lar mev cut ile ti sis te mi bo zuk lu ğu ve alt ta
ya tan or ga nik kalp has ta lık la rı göz önü ne alı na -
rak pa ce ma ker ve ya ICD imp lan tas yo nu in di kas -
yo nu açı sın dan de ğer len di ril me li dir.

BBB-RT tür le rin de ki ab las yon he def le ri Tab lo
51-4’de gös te ril miş tir. Sağ dal ab las yo nu tek nik
ola rak da ha ko lay dır. Komp let an teg rad sol dal
blo ku var sa, sağ dal ab las yo nu pa ce ma ker ta kıl -
ma sı nı ge rek ti rir, bu tak dir de sol dal ab las yo nu
ter cih edil me li dir. 

Sağ dal ab las yo nu için ab las yon ka te te ri bü yük
bir His de me ti kay de dil dik ten son ra, sağ ven tri -
kül apek si ne doğ ru sağ dal kay dı ya pı la na ka dar
iler le til me li dir. İde al böl ge de at ri yal ak ti vas yon
yok tur ve ya mi ni mal ola rak gö rü lür, si nüs rit min -
de iken His-RBB in ter va li 15 msa n’ den bü yük tür
(Şe kil 51-21). 

Sol dal ab las yo nu ret rog ra de yol ile aort ka pa ğı
ge çi le rek ya pı lır. Ab las yon ka te te ri api kal sep-
 tum dan sol dal po tan si ye li ka yıt edi le ne ka dar
His de me ti ne doğ ru ge ri çe ki lir. Ana to mik ola rak
LB kay dı non-ko ro ner ve ya pos te ri or aort küs pi -
si al tın da, His kay dı nın 1.5-2 cm al tın da ya pı lır
(Şe kil 51-22). İde al ab las yon böl ge sin de sol dal
po tan si ye li-V ara lı ğı 20 msan ve ya al tın da dır ve
A/V ora nı < 1:10. 
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Tip Hedef

Bundle branch reentran taşikardi • Sağ dal-primer hedef
• Sol dal

BBB ve İnter-fasiküler VT • Sağ dal ve sol ön fasikül veya sol arka fasikül
• Sol ön fasikül ve sol arka fasikül birlikte

İnter-fasiküler RT • Sol ön fasikül veya sol arka fasikül

Otomatik fasiküler taşikardi • VT esnasında kaydedilen en erken Purkinje potansiyeli

VT: Ventriküler taşikardi, RT: Reentran taşikardi

Tablo 51-4. Bundle Branch Reentrant (BBB) Taşikardilerde Ablasyon Hedefleri



İn ter fa si kü ler RT’ de sol dal ab las yo nu ta şi kar di -
yi ön le mez. Bu ne den le sol ar ka ve ya ön fa si kül ab-
 las yo nu ya pıl ma lı dır. Ön fa si kül kay dı için sol dal
kay dın dan son ra ka te ter da ha dis ta le sep tum dan
apek se doğ ru iler le ti lir. Sol ar ka fa si kül ise in fe ri or
di yaf rag ma tik du va ra doğ ru ya yı lır (Şe kil 51-23). 

BBB’ de pri mer ba şa rı % 100’dür. An cak prog-
 no zu be lir le yen şey alt ta ya tan kalp has ta lı ğı dır.
Bu has ta la rın önem li bir kıs mı na bu ne den le ICD
ta kıl ma sı ge re ke cek tir. Bu has ta lar da da ha son ra
mi yo kar di yal ven tri kü ler ta şi kar di ler or ta ya sık
ola rak çık mak ta dır. İş le me bağ lı en sık gö rü len
komp li kas yon (% 10-30) AV tam blok tur.

İdi yo pa tik Di la te Kar di yo mi yo pa ti

Non-is ke mik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da, ko ro -
ner kalp has ta lı ğı ak si ne, ven tri kü ler ta şi arit mi ler
ço ğu kez oto ma tik me ka niz ma ile or ta ya çık tı ğı
için, arit mi ris ki nin be lir len me si ama cı ile ya pı lan
elek tro fiz yo lo jik in ce le me nin ye ri sı nır lı dır. An ti-
arit mik ilaç la rın et kin li ği nin no nin va zif test ler le
ya da elek tro fiz yo lo jik in ce le me ile be lir le me im-
 ka nı yok tur. Bir çok va ka da ven tri kü ler ta şi kar di
elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da oluş tu ru la maz, bu
ne den le “map pin g”, do la yı sı ile ka te ter ab las yo nu
ya pıl ma sı da müm kün ol ma ya bi lir. RF ab las yo -
nu sı nır lı sa yı da va ka ya uy gu lan mış tır ve ne ya -
zık ki ba şa rı şan sı idi yo pa tik ven tri kü ler
ta şi kar di le re gö re be lir gin ola rak dü şük tür. Ran-
 do mi ze ça lış ma lar ven tri kü ler ta şi arit mi si olan di-
 la te kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da, ami oda ro na
nis pet le, ICD imp lan tas yo nu nun ani ölüm ve
mor ta li te yi azalt tı ğı nı gös ter miş tir. Bu ne den le

ICD imp lan tas yo nu bu grup has ta lar da da ilk te-
 da vi yak la şı mı ol muş tur.

Ha ri ta la ma ve Ab las yon: Di la te kar di yo mi yo pa -
ti de ven tri kü ler ta şi kar di oda ğı sağ ven tri kül,
sep tum ve ya sol ven tri kül ola bi lir. Ay rı ca en do -
kar di yal, mi yo kard içi ya da epi kar di yal yer le şim
ola bi lir. Ven tri kü ler ta şi kar di oluş tu ru la bi lir ve
to le re edi lir se “ak ti vas yon map pin g” ve/ve ya “en -
tra in ment map pin g” tek nik le ri kul la nı la bi lir. Ak si
hal de “pa ce map pin g” kul la nı la bi lir. Skar ala nı nın
be lir len me si ama cıy la “e lek tro-ana to mik map pin g”
de ya rar lı ola bi lir. Kı sa sü re li ve ya uns tab le ven-
 tri kü ler ta şi kar di ler de ise “non-con tact map pin g”
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Şekil 51-23. Ablasyon kateteri (AB) retrograde olarak aor-
tadan geçilerek septuma konularak daha distale ilerletildi-
ğinde elde edilen sol arka fasikül kaydı. His-ön fasikül
(H-AF) mesafesi 42 msan, ön fasikül-ventrikül aktivasyonu
(AF-V) mesafesi 22 msan’dir. Siyah okla His kaydı, beyaz
okla LB kaydı işaretlenmiştir (45).

Şekil 51-21. Distal sağ dal blok kaydı. Kateter sağ ventri-
külde iken sağ dalın intrakardiyak kaydı. His aktivasyonu
siyah okla, sağ dal aktivasyonu beyaz okla gösterilmiş-
tir.His-RBB intervali 15 msan’dan büyüktür. Kısaltmalar:
AB: Ablasyon kateteri, D: Distal, P: Proksimal, RV: Sağ
ventrikül (45).

Şekil 51-22. Ablasyon kateteri (AB) retrograde olarak aor-
tadan geçilerek septuma konulduğunda elde edilen sol dal
kaydı. His-Sol dal (LB) mesafesi 24 msan, sol dal-ventrikül
(V) aktivasyonu mesafesi 20 msan’dir. Siyah okla His
kaydı, beyaz okla LB kaydı işaretlenmiştir (45).



sis tem le ri kul la nıl ma lı dır. Ba şa rı şan sı % 50 cı va -
rın da dır. An cak di ğer ya pı sal kalp has ta lık la rı na
eş lik eden ven tri kü ler ta şi arit mi ler de ol du ğu gi bi
te mel te da vi yak la şı mı ICD ta kıl ma sı dır. Ab las -
yon ge re ken va ka lar da ta mam la yı cı bir te da vi
ola rak dü şü nül me li dir.

Arit mo je nik Sağ Ven tri kül Disp la zi si (ARVD)

ARVD da ha çok sağ ven tri kü lü tu tan ge ne tik ola-
 rak or ta ya çı kan, an cak spo ra dik ola rak da ge li şe -
bi len bir has ta lık tır. Mi yo kard ade le si yağ do ku su
ve/ve ya fib röz do ku ile yer de ğiş tir miş tir. Da ha
çok sağ ven tri kü lün in fun di bi lu mun ön böl ge si,
apeks ve ba zal in fe ri or du var la rı et ki le nir. Sol ven-
 tri kü de tu tu la bi lir. Bu tak dir de prog noz da ha kö-
 tü dür. Has ta lı ğın ge nel lik le ol duk ça cid di bir sey ri
var dır. Ni te kim bir ça lış ma da, elek tro fiz yo lo jik in-
 ce le me kı la vuz lu ğun da te da vi uy gu lan ma dı ğı tak-
 dir de, 10 yıl içer sin de ARV D’ li has ta la rın %
20’si nin kay be dil di ği be lir len miş tir. 

Ta nı da man ye tik re zo nans (MR) ve kon trast
sağ ven tri kü log ra fi son de re ce ya rar lı dır. Mi yo -
kard bi op si si de ta nı ya önem li kat kı sağ lar. İdi yo-
 pa tik sağ ven tri kül çı kış yo lu ta şi kar di sin den
ayı rım önem ta şır. 

Ha ri ta la ma ve Ab las yon: Ko ro ner kalp has ta lı -
ğın da kul la nı lan tüm ha ri ta la ma tek nik le ri (“en -
tra in ment map pin g”, “subs tra te map pin g” ve “pa ce

map pin g”) kul la nı la bi lir. Ab las yon he de fi ni be lir -
len me sin de kul la nı la bi le cek kri ter ler Tab lo 51-
5’de gö rül mek te dir.

Ab las yon stan dart 4 mm uç lu ab las yon ka te -
ter le ri ile ısı 60ºC’ ye ayar la na rak ya pı la bi lir. Nok-
 ta sal ab las yon ve ya li ne er hat oluş tu rul ma sı
ge re ke bi lir. Ab las yon ol gu sa yı sı sı nır lı dır.
ARVD’li has ta lar da % 67-81 ba şa rı ora nı ile RF ab-
 las yo nu ab las yo nu müm kün ol mak la bir lik te has-
 ta lık prog re sif ol du ğu için -ba zen de sol ven tri kül
tu tu lu mu ile bir lik te- ye ni ven tri kü ler ta şi kar di
odak la rı ge li şe bi lir. Bu ne den le ba şa rı lı RF ab las -
yo nu son ra sın da nüks ih ti ma li yük sek tir. Bu gün
için tav si ye edi len yak la şım de vam lı ven tri kü ler ta-
 şi kar di atak la rı olan ARV D’ li has ta lar da ilk te da vi
yak la şı mı ola rak İCD imp lan te edil me si dir. 

Ab las yo nu güç (non-sus ta ined, po li mor fik ven-
 tri kü ler ta şi kar di ve ya he mo di na mik ola rak to le re
edi le me yen ven tri kü ler ta şi kar di) va ka lar da “non-
con tact map pin g” ya pıl ma sı avan taj sağ la ya bi lir.
Kon ven si yo nel ha ri ta la ma tek nik le ri ile ab las yon
im ka nı ba şa rı sız ka lı nan bir va ka mız da “non-con -
tact map pin g” ile ba şa rı lı so nuç alı nan bir has ta mı -
zın ve ri le ri Şe kil 51-24 (A-E)’de gö rül mek te dir. 

Cha gas Has ta lı ğı

Gü ney Ame ri ka gi bi Trypa no so ma cru zi in fek si -
yon la rı nın sık ol du ğu böl ge ler de gö rü len Cha gas
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• En erken presistolik ventriküler aktivasyon: <-40 msan olmalı
• VT esnasında gizli “entrainment”

- (Stimulus-QRS)-(EGM-QRS)< 20 msan
- PPI <30 msan
- Gizli entrainment

• Pace mapping: En az 10/12 uyum
• Sürekli diyastolik veya devamlı elektriksel aktivasyon kaydedilen alanlar
• Unstable VTde elektro-anatomik haritalama ile belirlenen elektriksel isthmus

Kısaltmalar: VT: ventriküler taşikardi, PPI: Post-pacing interval.

Tablo 51-5. ARVD’li Hastalarda Ablasyon Hedefinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Şekil 51-24A. ARVD’li bir hasta (16 yaş, PG). Sinüs ritmi. V1-3’de negatif T dalgaları ve RBBB paterni, QRS geniş (Adalet).
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Şekil 51-24D. ARVD’li bir hasta (16 yaş, PG). Aynı hastada
sağ ventrikül çıkış yolundaki (RVOT) balon kateter ve ab-
lasyon kateteri (RF) görülmektedir (Adalet).

Şekil 51-24B. ARVD’li bir hasta (16 yaş, PG) ventriküler taşikardi esnasında çekilen EKG. LBBB paterni, inferior aks (Adalet).

Şekil 51-24C. ARVD’li bir hasta (16 yaş, PG). Bu hastada değişik merkezlerde 4 kez konvensiyonel metodlarla denenen
ablasyon başarılı olmamıştır. Bu nedenle “non-contact mapping” sistemi kullanılmış, aritmi odağı, en erken aktivasyon,
çıkış yeri ve kritik isthmus (aritmi devresi) belirlenerek kalıcı başarı sağlanmıştır (Adalet).

Şekil 51-24E. ARVD’li bir hasta (16 yaş, PG). Aynı hastada
sağ ventrikül çıkış yoluna verilen akım ile ventriküler taşi-
kardi (VT)’nin sonlandığı (3. vurudan itibaren) izlenmekte-
dir (Adalet).



has ta lı ğın da önem li oran da (% 10-40) kro nik kalp
has ta lı ğı gö rü lür. Bu böl ge de ven tri kü ler ta şi kar -
di le rin azım san ma ya cak bir kıs mın dan so rum lu -
dur. Ak ti vas yon ve “en tra in ment map pin g”
tek nik le ri ile ab las yon ba şa rı sı sağ la na bi lir. Epi-
 kar di yal ab las yon da bir çok va ka da ge rek mek te -
dir. An cak ba şa rı şan sı % 50 cı va rın da dır. Bu
has ta lar da da te mel te da vi yak la şı mı ICD ta kıl -
ma sı dır.

Kon je ni tal Kalp Has ta lı ğı nın Ame li ya tı Son ra sı 
Ge li şen Ven tri kü ler Ta şi kar di

Cer ra hi mü da he le uy gu la nan kon je ni tal kalp has-
 ta lık lı has ta lar da mi yo kard ska rı çev re sin den
ven tri kü ler ta şi kar di olu şa bi lir. Bu tür ven tri kü ler
ta şi kar di ler ge nel lik le me di kal te da vi ye di renç li -
dir ve prog noz iyi de ğil dir. Ani ölüm le re ne den
ola bi lir.

Ha ri ta la ma ve Ab las yon: Re entry me ka niz ma sı
ile or ta ya çı kar. Bu ne den le ko ro ner kalp has ta lı -
ğın da kul la nı lan “map pin g” tek nik le ri kul la -
nılabi lir. Ge re ğin de ye ni map ping tek nik le ri
kul la nıl ma lı dır. An cak bu has ta lar da da te mel te-
 da vi ICD imp lan tas yo nu ol ma lı dır.

Ani ölü mün ön len me si kı la vu zu na (ACC/
AHA/ESC-2006) gö re ab las yon in di kas yon la rı
Tab lo 51-6’da gös te ril miş tir.
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İndikasyon Kanıt
Sınıfı Tanımlama Düzeyi

Sınıf I • Sürekli (“sustained”) ventriküler taşikardi atakları ilaca dirençli veya ilacı tolere C
edemeyen ya da uzun süreli ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ani ölüm riski
düşükse (idiyopatik ventriküler taşikardi) ablasyon yapılmalıdır.

• Bundle branch reentran taşikardide ablasyon yapılmalıdır. C
• Daha önce ICD takılmış olan hastalarda, sürekli ventriküler taşikardiler, cihazın C

yeniden programlanması veya anti-aritmik ilaçların değiştirilmesine rağmen (veya
uzun süreli anti-aritmik ilaç kullanmak istememeleri halinde) sık şoklara neden
oluyorsa ablasyon yapılmalıdır. 

• WPW sendromunda atriyal fibrilasyon esnasında hızlı ventrikül geçiş kardiyak B
arrest’e yol açmış ise ablasyon yapılması gereklidir.

Sınıf IIa • Semptomatik süreksiz (“non-sustained”) ventriküler taşikardi atakları ilaca dirençli C
veya ilacı tolere edemeyen ya da uzun süreli ilaç kullanmak istemeyen hastalarda
ani ölüm riski düşükse ablasyon yararlı olabilir.

• Semptomatik sık monomorfik ventriküler erken vuruları atakları ilaca dirençli veya ilacı C
tolere edemeyen ya da uzun süreli ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ani ölüm riski
düşükse ablasyon yararlı olabilir.

• Semptomatik WPW sendromlu hastalarda aksesuar yolun antegrad refrakter B
periyodu 240 msan’in altında olan hastalarda ablasyon yararlı olabilir.

Sınıf IIb • Ventrikül aritmi fırtınası olan hastalarda benzer morfolojideki ventriküler erken C
vuruların provoke ettiği düşünülüyorsa, Purkinje potansiyellerinin ablasyonu yapılabilir. 

• Asemptomatik çok sık ventriküler eken vuruların taşikardiyomiyopatiye yol açtığı veya C
açabileceği düşünülüyorsa  ablasyon yapılabilir.

Sınıf III • Asemptomatik göreceli olarak seyrek ventriküler erken vurularda ablasyon C
indike değildir.

Tablo 51-6. Ani Ölümün Önlenmesinde Ablasyonun Yeri (ACC/AHA/ESC)



7. Bib lo LA, Carl son MD. Trans cat he ter ra di of re qu ency
ab la ti on of ven tri cu lar tach ycar di a fol lo wing sur gi cal
cor rec ti on of tet ra logy of Fal lot. PA CE 1994; 17: 1556-
1560.

8. Blanck Z, Desh pan de S, Ja za ye ri MR, et al. Cat he ter ab-
 la ti on of the left bund le branch for the tre at ment of sus-
 ta ined bund le branch re en tran ven tri cu lar tach ycar di a.
J Car di ovasc Elec troph ysi ol 1995; 6:40-43.

9. Bux ton AE 11, Wax man HL, Marc hins ki FE, et al. Right
ven tri cu lar tacy car di a: Cli ni cal and ECG cha rac te rics.
Cir cu la ti on 1983; 69: 917-997.

10. Cal kins H, Kalb fle isch SJ, El-Atas si R, et al. Re la ti on
bet we en ef fi cacy of ra di of re qu ency cat he ter ab la ti on
and si te of ori gin of idi opat hic ven tri cu lar tach ycar di -
a. Am J Car di ol 1993; 71: 827-833.

11. Cal kins H, Reps te in A, Pac ker D, et al. Cat he ter ab la ti -
on of ven tri cu lar tach ycar di a in pa ti ents with struc tu -
ral he art di se ase using coo led ra di of re qu ency energy:
a pros pec ti ve mul ti cen ter study. Coo led RF Mul ti cen -
ter In ves ti ga tors Gro up. J Am Coll Car di ol 2000; 35:
1905-1914.

12. Cal kins H, Reps te in A, Pac ker D, et al. Cat he ter ab la ti -
on of ven tri cu lar tach ycar di a in pa ti ents with struc tu -
ral he art di se ase using coo led ra di of re qu ency energy:
a pros pec ti ve mul ti cen ter study. Coo led RF Mul ti cen -
ter In ves ti ga tors Gro up. J Am Coll Car di ol 2000; 35:
1905-1914.

13. Cal lans DJ, Jo seph son ME. Ven tri cu lar Tach ycar di a in
Pa ti ents with Co ro nary Ar tery Di se ase.  In: DP Zi pes,
J Ja li fe. Car di ac Elec troph ysi ology: From Cell to Bed si -
de: 4th ed. Phi la delp hi a, WB Sa un ders Co, 2004. pp.
569-574.

14. Cal lans DJ, Menz V, Schwatr zman D, et al. Re pe te ti ve
mo no morp hic tach ycar di a from the left ven tri cu lar outf-
 low tract: Elec tro car di og rap hic pat terns con sis tent with
a left ven tri cu lar outf low tract si te of ori gin. JACC 1997;
29: 1023-1027.

15. Cal lans DJ. Ab la ti on of Ven tri cu lar Tach ycar di a in Co-
 ro nary Ar tery Di se ase.In: SKF Hu ang, Mark A Wo od
(eds): Cat he ter Ab la ti on of Car di ac Arrhy thmi a. Sa un -
ders El se vi er. 2006; 511-534.

16. Cog gins DL, Le e RJ, Swee ney J, et al. Ra di of re qu ency
cat he ter ab la ti on as a cu re for idi opat hic tach ycar di a
of both left and right ven tri cu lar ori gin. J Am Coll Car-
 di ol 1994; 23: 1333-1341.

17. Crijns HIGM, Sme ets JLRM, Rod ri gu ez LM, et al. Cu -
re of in ter fas ci cu lar re en trant ven tri cu lar tach ycar di a
by ab la ti on of the an te ri or fas cic le of the left bund le
branch. J Car di ovas cu lar Elec troph ysi ol 1995; 7: 486-
492.

18. Dao ud EG. Bund le Branch Re entry. In: DP Zi pes, J Ja-
 li fe. Car di ac Elec troph ysi ology: From Cell to Bed si de:
4th ed. Phi la delp hi a, WB Sa un ders Co, 2004. pp. 683-
686. 

19. Del la Bel la P, De pon ti R, Uri ar te JA, et al. Cat he ter ab-
 la ti on and an ti arrh ytmic drugs for he mody na mi cally
to le ra ted post-in farc ti on ven tri cu lar tach ycar di a: Long-
term out co me in re la ti on to acu te elec troph ysi olo gi cal
fin dings. Eur He art J 2002; 23: 414.

20. Di xit S, Lin D, Marc hlins ki FE. Ab la ti on of Ven tri cu lar
Outf low Tract Tach ycar di as. In: SKF Hu ang, Mark A
Wo od (eds): Cat he ter Ab la ti on of Car di ac Arrhy thmi -
a. Sa un ders El se vi er. 2006; 474-490.

21. Ec kardt L, Bru ga da P, Mor gan J, Be it hardt G. Ven tri -
cu lar Tach ycar di a. In: The ESC Text bo ok of Car di ovas -
cu lar Me di ci ne. Eds: AJ Camm, TF Lüsc her, PW
Ser ruys. 2nd edi ti on. Ox ford Uni ver sity Press Co, 2009;
pp: 949-972.

22. El li son KE, Fri ed man PL, Ganz LJ et al. En tra in ment
map ping and ra di of re qu ency cat he ter ab la ti on of ven-
 tri cu lar tach ycar di a in right ven tri cu lar dyspla si a.
JACC 1998; 32: 724-728.

23. Far re J, Wel lens HJJ, Cab re ra JA, Bloms tröm-Lund qvist
C. Sup ra ven tri cu lar Tach ycar di as. In: The ESC Text bo -
ok of Car di ovas cu lar Me di ci ne. Eds: AJ Camm, TF
Lüsc her, PW Ser ruys. 2nd edi ti on. Ox ford Uni ver sity
Press Co, 2009; pp: 831-870.

24. Flo wers NC, Abild skov JA, Arms trong WF, et al. for
the Elec troph ysi ology/Elec tro car di og raphy Sub com -
mit te e, Ame ri can Col le ge of Car di ology. ACC po licy
sta te ment: re com men ded gu ide li nes for trai ning in
adult cli ni cal car di ac elec troph ysi ology. J Am Coll Car-
 di ol 1991;18:637-640.

25. Fol lans be e WP, Mic hel son EL, Mor gan roth J. Non sus -
ta ined ven tri cu lar tach ycar di a in am bu la tory pa ti ents:
cha rac te ris tics and as so ci ati on with sud den car di ac de -
ath. Ann In tern Med 1980; 92:741-747.

26. Geps te in L, Ha yam G, Ben-Ha yim SA. A no vel met hod
for non-flu oros co pic ca te her-ba sed elec tro ana to mi cal
map ping of the he art. Cir cu la ti on 1997; 95: 1611-1622.

27. Gons ka BD, Ca o K, Schau mann A et al. Cat he ter ab la -
ti on of ven tri cu lar tach ycar di a in 136 pa ti ents with co-
 ro nary ar tery di se ase: Re sults and long-term
fol low-up. J Am Coll Car di ol 1994; 24: 1506-1514.

28. Gre ens pon AJ, Hsu SS, Da tor re S. Suc cess ful ra di of re -
qu ency cat he ter ab la ti on of sus ta ined post myo car di al
in farc ti on in man gui ded by a mul ti elec tro de ‘’ bas ket’’
cat he ter. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 1997;8: 565-570.

29. Gür soy S, Chi la da kis I, Kuck KH. First les sons from ra-
 di of re qu ency cat he ter ab la ti on in pa ti ent with ven tri -
cu lar tach ycar di a. PA CE 1993; 16: 687-691.

30. Ha is sa gu er re M, Sho da M, Ja is P, et al. Map ping and
ab la ti on of idi opat hic ven tri cu lar fib ril la ti on. Cir cu la -
ti on 2002; 106: 962.

31. Ha ra da T, Ao nu ma K, Ya ma uc hi Y, et al. Cat he ter ab la -
ti on of ven tri cu lar tach ycar di a in pa ti ents with right ven-
 tri cu lar dyspla si a: Iden ti fi ca ti on of tar get si tes by
en tra in ment map ping tech ni qu es. Pa cing Clin Elec troph -
ysi ol 1998; 21: 2547-2550.

32. Ha ver kamp W, Borg gre fe M, Chen X, et al. Ra di of re -
qu ency cat he ter ab la ti on in pa ti ents with sus ta ined
ven tri cu lar tach ycar di a and arrhy thmo ge nic right ven-
 tri cu lar dyspla si a (abs tract). Cir cu la ti on 1992; 86: I-580.

33. Hin dricks G on be half of The Mul ti cen tre Eu ro pe an
Ra di of re qu ency (MERFS) In ves ti ga tors of The Wor-
 king Gro up on Arrhy thmi as of the Eu ro pe an So ci ety
of Car di ology. Eur He art J 1993; 14: 1644-1653.

34. Hsi a HH, Marc hlins ki FE. Cha rac te ri za ti on of the elec t-
ro ana to mic subs tra te for mo no morp hic ven tri cu lar
tach ycar di a in pa ti ents with no nisc he mic car dim yo -
pathy. Pa icng Clin Elect troph ysi ol 2002; 25: 1114-1127.

35. Ka na ga rat ham L 33, To mas so ni G, Schwi ekert R et al.
Ven tri cu lar tacy car di a ari sing from the aor tic si nus of
val sal va: An un der-re cog ni zed va ri ant of left outf low
tract ven tri cu lar tach ycar di a. JACC 2002; 37: 1408-1414.

36. Kim YH, So sa-Sua rez G, Trou ton TG, et al. Tre at ment
of ven tri cu lar tach ycar di a by trans cat he ter ra di of re qu -
ency ab la ti on in pa ti ents with isc he mic he art di se ase.
Cir cu la ti on 1994; 89: 1094-1102.

37. Kle in LS, Shih HT, Hac keA FK, Zi pes DP, Mi les WM.
Ra di of re qu ency cat he ter ab la ti on of ven tri cu lar tach y-
car di a in pa ti ents wit ho ut struc tu ral he art di se ase. Cir-
 cu la ti on 1992; 85:1666-1674.

38. KoA kamp H, Chen X, Hin dricks G, et al. Idi opat hic left
ven tri cu lar tach ycar di a: New in sights in to elec troph -
ysi olo gi cal cha rac te ris tics and ra di of re qu ency cat he ter
ab la ti on. PA CE 1995; 18: 1285-1297.

726



39. KoA kamp H, Hin dricks G, Chen, et al. Ra di of re qu ency
cat he ter ab la ti on of sus ta ined ven tri cu lar tach ycar di a
in idi opat hic di la ted car di om yo pathy. Cir cu la ti on
1995; 92: 1159-1168.

40. Lec lercq JF, Cho uty F, Ca uc he mez B, Le en hardt A, Cou-
 mel P, Sla ma R. Re sults of elec tri cal ful gu ra ti on in arrhy -
thmo ge nic righ tven tri cu lar di se ase. Am J Car di ol
1988;62:220-224.

41. Marc hlins ki FE, Za do ES, Cal lans DJ, et al. Hybrid the-
 rapy for ven tri cu lar arrhy thmi a ma na ge ment. Car di -
ology Cli nics 2000; 18: 391-406.

42. Marc hlins ki. F. The Tacc hyarrhy thmi as. In: Har ri so n’s
Car di ovas cu lar Me di ci ne. Eds: AS Fa ui ci, E. Bra un wa -
uld, DL Kas per, SL Hau ser, DL Lon go, JL Ja me son, J
Los cal zo. McGraw-Hill Co, 16th edi ti on. 2010; pp: 147-
177.

43. Marc hlins kki FE, Cal lans DJ, GoA li eb CD et al. Li ne ar
le si ons for con trol of un map pab le ven tri cu lar tach y-
car di a in pa ti ents with isc he mic and no nisc he mic car-
 di om yo pathy. Cir cu la ti on 2000; 101: 1288-1296.

44. Mar cus F, Tow bin JA, Zre ba W et al. Arrhy thmo ne gic
right ven tri cu lar dyspla si a/car di om yo pathy (ARVD/C):
A mul ti dis cip la nary study-De sign and pro to col. Cir cu -
la ti on 2003; 107: 2975-2978.

45. Meh di rad AA, Tcho u P. Cat he ter ab la ti on of bund le
branch re en tran ven tri cu lar tach ycar di a. In: Hu ang
SKS, Wil ber DJ (eds). Ra di of re qu ency Cat he ter Ab la ti -
on of Car di ac Arrhy thmi as. 2nd ed. Ar monk, Ny Fu tu -
ra. 2000; pp 653-667.

46. Me ri no JL, Pe ina do R, Fer nan dez-Lo za no I, et al. Bun-
d le-branch re entry and the post pa cing in ter val af ter
en tra in ment by right ven tri cu lar apex sti mu la ti on. Cir-
 cu la ti on 2001; 103: 1102-1108. 

47. Mil ler JM, Zi pes DP. The rapy for Car di ac Arrhy thmi -
as. In:  He art Di se ase. A Text bo ook of Car di ovas cu lar
Me di ci ne. Eds: RB Bo now, DL Mann, DP Zi pes, P
Libby, E Bra un wald. El se vi er Sa un ders Co, 9th edi ti on,
2012; pp: 710-744.

48. Mo rady F, Har vey M, Kalb fle isch SJ et al.:Ra di of re qu -
ency cat he ter ab la ti on of ven tri cu lar tach ycar di a in pa-
 ti ents with co ro nary ar tery di se ase. Cir cu la ti on 1993;
87: 363-372

49. Na ka ga wa H, Beck man KJ, McClel land JH, et al. Ra di -
of re qu ency cat he ter ab la ti on of idi opat hic left ven tri -
cu lar tach ycar di a gui ded by a Pur kin je po ten ti al.
Cir cu la ti on 1993; 88: 2607-2617.

50. Na ka ga wa H, WiA kampf FHM, Imai S, et al. Pul sed
cur rent de li very com bi ned with sa li ne ir ri ga ti on pro-
 du ces dee per ra di of re qu ency le si ons wit ho ut ste am.
Am Coll of Car di ol, Ane ha im March 16-19, 1997, Abs-
 tract Bo ok, p. 786.

51. O’ Don nell D, CoxD, Bo ur ke J et al. Cli ni cal and elec t-
roph ysi olo gic dif fe ren ces bet we en pa ti ents with arrhy -
thmo ge mic right ven tri cu lar dyspla si a and right
ven tri cu lar outf low tract tach ycar di a. Eur He art J 2003;
24: 801-810.

52. Onu fer JR, Ca in ME. Im pact of map ping and ab la ti on of
ven tri cu lar tach ycar di a on ma na ge ment stra te gi es for the
1990s. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 1991; 2: 77-91.

53. Ou yang F34, Fo tu hi P, Ho SY, et al. Re pe ti ti ve mo no -
morp hic ven tri cu lar tacy car di a ori gi na ting from the
aor tic si nus cusp. JACC 1999; 39: 500-508.

54. Pa ge RL, She na sa H, Evans JJ, et al. Ra di of re qu ency
cat he ter ab la ti on of idi opat hic re cur rent ven tri cu lar
tach ycar di a with right bund le branch block, left axis
morp ho logy. PA CE 1993; 16: 327-336.

55. Re it mann C, Hah ne feld A, Remp T, et al. Elec tro ana -
to mic map ping of en do car di al right ven tri cu lar ac ti va -

ti on as gui de for cat he ter ab la ti on in pa ti ents with arrh -
ytmo ge nic right ven tri cu lar dyspla si a. Pa cing Clin
Elec troph ysi ol 2003: 26: 1308-1316.

56. Sak se na S, Gi elc hinsky I, Tul lo NG. Ar gon la ser ab la ti -
on of ma lig nant ven tri cu lar tach ycar di a as so ci ated
with co ro nary ar tery di se ase. Am J Car di ol
1989;64:1298-1304.

57. Sche in man M, Mo rady F, Hess D, et al. Cat he ter in du -
ced ab la ti on of the at ri yo ven tri cu lar func ti on to con trol
ref rac tory sup ra ven tri cu lar arrhy thmi as. JA MA 1982;
248: 851-855.

58. Sche in man MM. Pat terns of cat he ter ab la ti on prac ti ce
in the Uni ted Sta tes: Re sults of the 1992 NAS PE Sur-
 vey. PA CE 1994; 17: 873-875.

59. Sche in mann MM, Hu ang S. The 1998 NAS PE pros pec -
ti ve cat he ter ab la ti on re gistry. Pa cing Clin Elec troph -
ysi ol 2000; 23: 1020-1028.

60. Schil ling RJ, Pe ters NS, Da vi es DW. A non-con tact
map ping cat he ter for si mul ta ne ous en do car di al map-
 ping int he hu man left ven tric le: Com pa ri son of con-
 tact and re cuns truc ted elec trog rams du ring si nus
rhythm. Cir cu la ti on 1998; 98: 887-898.

61. Schil ling RJ, Pe ters NS, Da vi es DW. Fe asi bi lity of a
non con tact cat he ter for en do car di al map ping of hu -
man ven tri cu lar tach ycar di a. Cir cu la ti on 1999;99:2543-
2552.

62. Schwart zman D, Ja do nath RL, Cal lans DJ et al. Ra di -
of re qu ency cat he ter ab la ti on for con trol of fre qu ent
ven tri cu lar tach ycar di a with hea led myo car di al in farc-
 ti on. Am J Car di ol 1995; 75: 297-299.

63. Sim mons WN, Mac key S, Mar cus FL. Com pa ri son of
gold ver sus pla ti num elec tro des on myo car di al le si on si -
ze ra di of re qu ency energy. Pa cing Clin Elec troph ysi ol
1996; 19: 398-402.

64. So eji ma K, Ste ven son WG, Mai sel WH, et al. Elec tri -
cally unex ci tab le scar map ping ba sed on pa cing thres-
 hold for iden ti fi ca ti on of the re entry cir cu it ist hmus:
fe asi bi lity for gui ding ven tri cu lar tach ycar di a ab la ti on.
Cir cu la ti on 2002; 106: 1678.

65. So eji ma K, Ste ven son WG, Sapp L, et al. En do car di al and
epi car di al ra di of re qu ency ab la ti on of ven tri cu lar tach y-
car di a with di al ted car di om yo pathy. JACC 2004; 43:
1834-1842.

66. So eji ma K, Su zu ki M, Mai sel WH, et al. Cat he ter ab la -
ti on in pa ti ents with mul tipl and uns tab le ven tri cu lar
tach ycar di as af ter myo car di al in fac ti on: Short ab la ti on
li nes gui ded by renrty cir cu it ist hmus and si nus rhytm
map ping. Cir cu la ti on 2001; 104: 664.

67. So sa E, Sca na vac ca M, D’ avi la A, Pi leg gi F. A new tech-
 ni qu e to per form epi car di al map ping in the elec troph -
ysi ology la bo ra tory: J Car di ovasc Elec troph ysi ol
1996;7:531-536.

68. So sa E, Sca na vac ca M, D” Avi la A, et al. En do car di al
and epi car di al ab la ti on gui ded by non sur gi cal trans t-
ho ra ric epi car di al map ping to tre at re cur rent cen tri cu -
lar tach ycar di a. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 1998; 9:
229-239.

69. Ste ven son W, Khan H, Sa ger P, et al. Iden ti fi ca ti on of
re entry cir cu it si tes du ring cat he ter map ping and ra-
 di of re uency ab la ti on of ven tri cu lar tach ycar di a la te af -
ter myo car di al in farc ti on. Cir cu la ti on 1993; 88: 1647.

70. Ste ven son WG, Fri ed man PL, Ko co vic D, Sa ger PT, Sa -
xon LA, Pav ri B. Ra di of re qu ency cat he ter ab la ti on of
ven tri cu lar tach ycar di a af ter myo car di al in farc ti on.
Cir cu la ti on 1998;98:308-314.

71. Ste ven son WG, Fri ed man PL, Sa ger PT, et al. Exp lo ring
pos tin farc ti on re en tran ven tri cu lar tacy car di a with en-
 tra in ment map ping. JACC 1997; 1929: 1180.

727



72. Ste ven son WG, We iss JN, Wei ner I, et al. Frac ti oned en-
 do car di al elec trog rams are as so ci ated with slow con-
 duc ti on in hu mans: Evi den ce from pa ce map ping.
JACC 1989; 13: 369. 

73. Ste ven son WG, We iss JN, Wei ner I, et al. Re set ting of
ven tri cu lar tach ycar di a: Imp li ca ti ons for lo ca li zing the
are a of slow con duc ti on. J Am Coll Car di ol 1988; 11:
522-529.

74. Ste ven son WG. Cat he ter Map ping of Ven tri cu lar Tach -
ycar di a. In: Car di ac Elec troph ysi ology. From Cell to
Be dis de. Eds: Zi pes DP, Ja li fe J, 2nd edi ti on, WB Sa un -
ders Co, 1995, p. 1093.

75. Strick ber ger SA, Knight BP, Mic ha ud GF, Pe lo si F, Mo-
 rady F. Map ping and ab la ti on of ven tri cu lar tacy car -
di a gui ded by vir tu al elec trog rams using a non con tact,
com pu ta ri zed map ping system. J Am Coll Car di ol
2000; 35: 414-421.

76. Strick ber ger SA, Man KC, Dao ud EG, et al. A pros pec -
ti ve eva lu ati on of cat he ter ab la ti on of ven tri cu lar tach -
ycar di a as ad ju vant the rapy in pa ti ents with co ro nary
ar tery di se ase and an imp lan tab le car di over ter-de fib -
ril la tor: Cir cu la ti on 1997; 96: 1525-1531.

77. Strick ber ger SA. Pe ri car di al spa ce exp lo ra ti on for ven-
 tri cu lar tach ycar di a map ping: Sho uld the co unt down
be gin? J Car di ovasc Elec troph ysi ol 1996; 7: 537-538.

78. Ted row UB, Ste ven son WG. Tre at ment of Car di ac
Arrhy thmi as with Cat he ter-Ab la ti ve Tech ni qu es. In:
Hurs t’s The He art. Eds: V. Fus ter, RW Ale xan der and
RA O’ Ro ur ke, Walsh, Poo le-Wil son. 12th edi ti on.
McGraw-Hill Co, 2008; pp: 1095-1101.

79. Tha kur RK, Kle in GJ, Si va ram CA, et al. Ana to mic
subs tra te for idi opat hic left ven tri cu lar tach ycar di a.

Cir cu la ti on 1996; 93: 497-501.
80. Van Ha re GF. Ven tri cu lar tacy hcar di a in pa ti ents af ter

sur gery of con ge ni tal he art di se ase. In: Car di ac Elec t-
roph ysi ology. From Cell to Bed si de. Ed: Zi pes J. 3th edi-
 ti on. WB Sa un ders, Co. 2000, pp: 579-585. 

81. Van der Brink BA, Gil bri de C, Aro no viB MJ, et al. Sa-
 fety and ef fi cacy of a stre eab le tem pe ra tu re mo ni to ring
mic ro wa ve cat he ter system for ven tri cu lar myo car di al
ab la ti on. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 2000; 11: 305-310.

82. Wen MS, Yeh SJ, Wang CC, et al. Ra di of re qu ency ab la ti -
on the rapy in idi opat hic left ven tri cu lar tach ycar di a with
no ob vi ous struc tu ral he art di se ase. Cir cu la ti on 1994; 89:
1690-1696.

83. Wil ber DJ, Ba er man J, Ols hansky B, et al. Ade no si ne-
sen si ti ve ven tri cu lar tach ycar di a-cli ni cal cha rac te ris -
tics and res pon se to cat he ter ab la ti on. Cir cu la ti on 1993;
87:126-134.

84. Wil ber DJ, Dopp DE, Glas cock DN, et al. Cat he ter ab-
 la ti on of the mit ral ist hmus of ven tri cu lar tach ycar di a
as so ci ated with in fe ri or in far ti on. Cir cu la ti on 1995; 92:
3481-3489.

85. Wil ber DJ, Ols hansky B, Mo ran JF, Scan lon PJ. Elec t-
roph ysi olo gi cal tes ting and non sus ta ined ven tri cu lar
tach ycar di a: Use and li mi ta ti ons in pa ti ents with co ro -
nary ar tery di se ase and im pa ired ven tri cu lar func ti on.
Cir cu la ti on 1990;82:350-358.

86. WiA kampf F, loh P, Derk sen R, et al. Re al-ti me, thre e-
di men si onal, nonf lu oros co pic lo ca li za ti on of the las so
cat he ter. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 2002; 13: 630.

87. Zar di ni M, Tha kur RK, Kle in GJ, et al. Cat he ter ab la ti on
of idi opat hic left ven ri cu lar tach ycar di a. PA CE 1995; 18:
1255-1265.

728



Pa ce ma ker Ta rih çe si

İlk kez 1930’lu yıl lar da kal bi uya ran me ka nik ci haz
Al bert Hyman ta ra fın dan kul la nıl mış olup yak la -
şık 7 kg ağır lı ğın da idi. Gö ğüs du va rın dan sağ at-
 ri yu ma iler le ti len uzun bir iğ ne elek trod ile kal bin
uya rı la bil di ği gö rül dü. Ta ma men imp lan te edi le -
bi len ci haz (je ne ra tör ve le ad) ise ilk kez 1958’de
Sen ning ta ra fın dan AV blok ne de ni ile Adams-Sto -
kes atak la rı ge li şen 43 ya şın da ki bir has ta da de-
 nen miş tir. Bu has ta da iki adet mi yo kard elek tro du
sol ven tri kü le di kil miş, je ne ra tör ise ka rın du va rı -
na yer leş ti ril miş tir. Ener ji kay na ğı ye ni den dol du -
ru la bi lir ni kel-kad mi yum pil ler di. Ve nöz ka te ter
yo lu ile en do kar dın uya rıl ma sı ise ay nı yıl Fur man
ve Schwe del ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş tir. AV
“se qu an ti al” ci haz lar 1950’li yıl lar da ge liş ti ril miş tir.
1970’ler de lit yum pil ler kul la nıl ma ya baş lan mış tır.
1980’ler de pil ler de hız adap tas yo nu müm kün ol -
du. Son yıl lar da ise ge rek je ne ra tör ler de (ener ji
kay na ğı, dev re ler), ge rek se pa ce ma ker in di kas -
yon la rı, pa cing mo d’ la rı, imp lan tas yon ve has ta ta -
kip tek nik le rin de baş dön dü rü cü ge liş me ler
sağ lan mış, ay rın tı lı prog ram la na bi len çok ha fif ve
kü çük ci haz lar ru tin kul la nı ma gir miş tir.

No menk la tür

Şu an da mev cut olan de ği şik pa ce ma ker sis tem -
le ri ni ta nım la mak ama cı ile “T he North Ame ri can
So ci ety of Pa cing and Elec troph ysi olog y”-He art

Rhythm So ci ety (NAS PE) ve “B ri tish Pa cing and
Elec troph ysi olog y” (BPEG) ta ra fın dan 1987’de tav-
 si ye edi len, 2000’de göz den ge çi ri le rek de ğiş ti ri -
len ve ha len kul la nı lan kod la ma sis te mi Tab lo
52-1’de gö rül mek te dir.

Her bir ko lon da bu lu nan O har fi sü tun lar da
be lir ti len özel lik ler den hiç bi ri si nin bu lun ma dı ğı -
nı gös te rir. 

Ko lon I: Uya rı ya pı lan (“pa cin g”) ya pı lan oda cık,
at ri yum (A), ven tri kül (V) ya da her iki si de (du -
al, D) ola bi lir.

Ko lon II: Al gı la nan (“sen sin g”) oda cık da at ri -
yum, ven tri kül ya da her iki si de ola bi lir. 

Ko lon II I: Al gı la ma ya ya nıt şek li de ğiş ken lik gös-
 te re bil mek te dir. Te tik le nen (T): Al gı la nan uya rı ya -
nıt ola rak kalp pi li ta ra fın dan uya rı ve ril me si
te tik le nir. İn hi be olan (I): Spon tan olu şan elek trik -
sel ak ti vi te nin al gı lan ma sı, kalp pi li ta ra fın dan
uya rı ve ril me si ni prog ram la nan za man sü re si ka -
dar en gel ler. Du al (Çif te, D): Her iki me ka niz ma -
nın da prog ram la na bi le ce ği ni gös te rir. Bu özel lik
sa de ce çift oda cık lı pil ler de var dır. At ri yum dan
al gı la nan elek trik sel ak ti vi te kalp pi li ta ra fın dan
at ri yal uya rı ve ril me si ni in hi be eder, an cak ven tri-
 kü ler uya rı ve ril me si ni te tik ler. 

Ko lon IV: Kalp pil le ri ba sit ya da da ha komp li ke
(mul tipl) prog ram lan ma özel lik le ri ne sa hip ola-
 bi lir. R: Kalp pi lin de mev cut özel al gı la yı cı lar
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I II II I IV V
Uya rı Ya pı lan Oda cık Al gı la nan Oda cık Al gı la ma ya Hız Dü zen le me Çok yer den Uyar ma
(Pa cing) (Sen sing) Ya nıt Şek li (Ra te Mo du la ti on) (Mul ti si te Pa cing)

O=Yok O=Yok O =Yok O=Yok O=Yok
A=At ri yum A=At ri yum T=Te tik le nen R=Hız ayar la ma P=At ri yum
V=Ven tri kül V=Ven tri kül I= İn hi be olan V=Ven tri kül
D=Du al (A+V) D=Du al (A+V) D=Du al (T+I) D=Du al (A+V) 
S=Sing le (A ve ya V) S=Sing le (A ve ya V)

NAS PE: The North Ame ri can So ci ety of Pa cing and Elec troph ysi ology, BPEG: Bri tish Pa cing and Elec troph ysi ology.

Tablo 52-1. NAS PE/BPEG. Kalp Pi li Kod la ma Sis te mi-An tib ra di kar dik Pa cing
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(“sen so r”) sa ye sin de in tren sek kar di yak ak ti vi te -
den ba ğım sız ola rak  kalp hı zı nın dü zen le ne bi le -
ce ği ni gös te rir.

Ko lon V: Ba zı özel pil ler de ise ta şi kar di nin ön-
 len me si ya da son lan dı rıl ma sı için de ği şik prog-
 ram la ma özel lik le ri var dır. Sup ra ven tri kü ler ya
da ven tri kü ler ta şi arit mi le rin son lan dı rıl ma sı için
şok ya pan ci haz lar (at ri yal de fib ri la tör ve ya ven-
 tri kü ler de fib ri la tör ya da her iki si gi bi) ge liş ti ril -
miş ve yay gın ola rak kul la nıl ma ya baş lan mış tır. 

NAS PE/BPED kalp pi li le ad ko d’ la rı da Tab lo
52-2’de özet len miş tir.

NAS PE ’nin spe si fik ko d’ la rı Tab lo 52-3’de gö-
 rül mek te dir.

Kalp Pi li Ta kıl ma sı nın İn di kas yon la rı

Aşa ğı da be lir ti len tab lo lar da be lir ti len kalp pi li
in di kas yon la rı, Ame ri kan Kalp Ko le ji (“A me ri can
Col le ge of Car di olog y”= ACC), Ame ri kan Kalp Ce-
 mi ye ti (“A me ri can He art As so ci atio n”= AHA), the
North Ame ri can So ci ety for Pa cing and Elec troph ysi -
ology (NAS PE-He art Rhythm So ci ety) il gi li ko mi -
te si ta ra fın dan be lir le nen in di kas yon lar esas
alı na rak su nul muş tur. 

Söz ko nu su ra por da ki tav si ye ler ka lı cı ve ya
ba zen ara lık lı ni te lik te olan kar di yak ritm ve ile ti
bo zuk luk la rı ile il gi li dir. Bu ritm ve ile ti bo zuk -
luk la rı, ilaç et ki si, elek tro lit bo zuk luk la rı, en dok -
rin den ge siz lik ler, in fek si yon ve mi yo kard
in fark tü sü nün akut fa zı gi bi kar di yak uya rı olu-
 şu mu nu ve ya ile ti yi ge çi ci ola rak bas kı la yan du-
 rum la rı içer me mek te dir. 

İn di kas yon la rın ta ri fin de sık ola rak kul la nı lan
“semp to ma tik bra di kar di ” de yi mi ya vaş kalp hı-
 zı na bağ lı ola rak ge li şen baş dön me si, ge çi ci ser-
 sem lik his si, pre sen kop ve ya aşi kar sen kop,
be lir gin eg zer siz in to le ran sı ve ya aşi kar kalp ye-
 ter siz li ği ni kap sa mak ta dır. 

BBrraa  ddii  aarriitt  mmii  lleerr

Bra di arit mi ler, uya rı olu şu mun da bo zuk luk luk -
la ra ya da at ri yo ven tri kü ler (AV) ile ti ye ter siz li -
ği ne bağ lı ola bi lir ler. Bra di arit mi se bep le ri şöy le
sı ra la na bi lir (Tab lo 52-6).

Bra di arit mi ler kar di yak ve non kar di yak fak-
 tör le re (ilaç lar, oto nom si nir sis te mi den ge siz li ği,
hi po ti ro idi, hi po ter mi ve hi per kal se mi) bağ lı ola-
 bi lir.
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PO TAN Sİ YEL I PO TAN Sİ YEL II PO TAN Sİ YEL II I PO TAN Sİ YEL IV
(Elek trod Kon fi gü ras yo nu) (Sa bit le me Me ka niz ma sı) (In sü las yon Ma ter ye li) (İlaç Sa lı nı mı)

U=Uni po lar A=Ak tif P =Po li üre tan S=Ste ro id
B=Bi po lar P=Pa sif S=Si li kon las tik N=Non-ste ro id
M=Mul ti po lar O=Yok D=Du al (P+S) O=Yok

NAS PE: The North Ame ri can So ci ety of Pa cing and Elec troph ysi ology, BPEG: Bri tish Pa cing and Elec troph ysi ology.

Tablo 52-2. NAS PE/BPEG. Kalp Pi li Le ad’ le ri Kod la ma Sis te mi

An ti-bra di kar dik Uya rı Fonk si yon Uyar ma ti pi Sin yal kay na ğı
Sem bol le ri

0=Yok T=Te tik le nen a=at ri yum
P=Pa ce (uyar ma) I=İn hi be olan b=ven tri kül
S=Sen se (al gı la ma) AK Tİ VAS YON
U=Un der dri ve X=Ek tra uya rı a=at ri yal al gı la ma
B=Burst C=Kar di yo ver si yon v=ven tri kü ler al gı la ma
R=Ramp D=De fib ri las yon e=eks ter nal

NAS PE: The North Ame ri can So ci ety of Pa cing and Elec troph ysi ology, BPEG: Bri tish Pa cing and Elec troph ysi ology.

Tablo 52-3. NAS PE Spe si fik Kod la rı

Si nüs bra di kar di si

Si no- at ri yal blok

İn tra at ri yal blok

AV blok lar
Bi rin ci de re ce de AV blok
İkin ci de re ce de AV blok

Mo bitz I (Wenc he bach)
Mo bitz II

İle ri de re ce de AV blok

İn tra ven tri kü ler Blok lar
Sağ dal blo ku
Sol dal blo ku
Sol an te ri or fa si kül blo ku
Sol pos te ri or fa si kül blo ku

Bi fa si kü ler blok lar

Tri fa si kü ler blok lar

İn tra mi yo kar di al blok

Tablo 52-4. Bra di arit mi Tür le ri



BBrraa  ddii  aarriitt  mmii  llee  rriinn  AAcciill  TTee  ddaa  vvii  ssii

Bra di arit mi ler de te da vi yak la şı mı nı be lir le yen en
önem li fak tör has ta nın semp to ma tik olup ol ma -
ma sı dır. Semp to ma tik de mek le kas de di len, kalp
atım sa yı sı nın düş me si ne bağ lı ola rak do ku per-
 füz yo nu ye ter siz li ği be lir ti le ri nin (hi po tan si yon,
şok, ven ti kü ler arit mi ler, kalp ye ter siz li ği, an gi na
pek to ris, se reb ral ve ya re nal per füz yon bo zuk lu -
ğu) or ta ya çık ma sı dır. 

Cid di semp to ma tik bra di arit mi te da vi sin de iz-
 le ne cek yol şu dur: Has ta düz ola rak ya tı rı lır ve ba-
 cak la rı 15 de re ce yu ka rı kal dı rı lır. Böy le ce sağ
at ri yu ma ve nöz dö nü şü ar ta cak, sağ at ri yum ge ri -
le cek ve si nüs dü ğü mü nün uya rıl ma sı ko lay la şa -
cak, va gal to nus ar tı şı or ta dan kal ka cak, ay rı ca
se reb ral do la şım ko lay la şa cak tır. Ge çi ci va go to ni -
le re bağ lı bra di kar di ler de ço ğu kez bu te da vi şek -
li ye ter li ola cak tır. Akut in fe ri yor mi yo kard
in fark tü sün de or ta ya çı kan semp to ma tik bra di -

731

İndikasyon
Sı nıfı Ta nım la ma

Sı nıf I • Asis tol
• AV tam blok 
• Akut mi yo kard in fark tü sü es na sın da ye ni or ta ya çı kan sağ dal blo ku + sol ön he mib lok  ve ya sağ dal

blo ku + sol ar ka he mib lok
• Akut mi yo kard in fark tü sü es na sın da ye ni or ta ya çı kan sol dal blo ku
• Tip II ikin ci de re ce de AV blok
• At ro pi ne ce vap ver me yen semp to ma tik bra di kar di

Sı nıf II • At ro pi ne ce vap ver me yen ve hi po tan si yo na yol açan Tip I 2. de re ce de AV blok
• At ro pi ne ce vap ver me yen ve hi po tan si yo na yol açan sinüs bra di kar di si
• At ro pi ne ce vap ver me yen ve tek rar eden sinüs "pau se"le ri
• De vam lı ven tri kü ler ta şi kar di ne de ni ile at ri yal ve ya ven tri kü ler "over dri ve pa cing” ge re ken has ta lar
• Ne za man or ta ya çık tı ğı bi lin me yen sol dal blo ku
• Ne za man or ta ya çık tı ğı bi lin me yen bi fa si kü ler blok

Sı nıf II I • Bi rin ci de re ce de AV blok
• He mo di na mik bul gu la rı et ki le me yen Tip I ikin ci de re ce de AV blok
• AV dis so si yas yo na yol açan idi yo ven tri kü ler ritm
• Akut mi yo kard in fark tü sün den ön ce mev cut ol du ğu ke sin ola rak bi li nen sol dal blo ku

Ka lı cı semp to ma tik has ta la ra ka lı cı pa ce ma ker (kalp pi li) ta kıl ma lı dır.

Tablo 52-5. Akut Mi yo kard İn fark tü sün de Ge çi ci Pa ce ma ker Ta kıl ma sı İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)

İn di kas yon Sı nı fı Ta nım la ma Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • Bra di kar di ve ya sık sinüs du rak la ma la rı na bağ lı semp tom la ra yol açan has ta C
sinüs sen dro mu

• Semp to ma tik kro not ro pik ye ter siz lik C
• Tıb bi ne den ler le kul la nıl ma sı zo run lu olan ilaç la rın yol aç tı ğı semp to ma tik C

sinüs bra di kar di si

Sı nıf II a • Spon tan ve ya kul la nıl ma sı zo run lu olan her han gi bir ilaç te da vi si ne bağ lı C
ola rak ge liş miş “sinüs dü ğü mü dis fonk si yo nu” ne de ni ile kalp hı zı nın
40/dk’ nın al tın da ol ma sı na kar şın, semp tom lar ile bra di kar di ara sın da ke sin
bir iliş ki ku ru la ma ma sı 

• Ne de ni bel li ol ma yan sen kop ge li şen has ta lar da, elek tro fiz yo lo jik in ce le me C
es na sın da sinüs dü ğü mü dis fonk si yo nu nun be lir len me si

Sı nıf IIb • Kalp hı zı ya vaş la ma sı nın (uya nık iken sü rek li <40/dk’ ın al tın da) mi ni mal C
semp tom la ra yol aç ma sı

Sı nıf II I • Asemp to ma tik sinüs dü ğü mü dis fonk si yo nu C
• Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu olan has ta lar da, semp tom lar ile kalp hı zı C

ya vaş la ma sı ara sın da iliş ki ol ma dı ğı nın ke sin ola rak gös te ril me si
• Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu olan has ta lar da, semp to ma tik bra di kar di nin C

kul la nıl ma sı zo run lu ol ma yan ilaç la ra bağ lı ol ma sı (İlaç la rın ke sil me si
ye ter li ola cak tır.)

Tablo 52-6. Si nüs Dü ğü mü Dis fonk si yo nun da Ka lı cı Kalp Pi li İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)



kar di de de bu yak la şım ye ter li ola bi lir. Has ta nın
ya ka sı gev şe ti lir. Na bız ve kan ba sın cı kon tro lü ya-
 pı lır. Şu ur ka pa lı ise ağız yo lu nun açık tu tul ma sı
sağ la nır. Ge re kir se plas tik ha va yo lu yer leş ti ri lir.
Na bız çok ya vaş ise di ğer iş lem ler ha zır la na na ka -
dar da ki ka da 90 kez kalp ma sa jı uy gu la nır.

Far ma ko lo jik Te da vi

İlk ola rak pa ra sem pa to li tik bir ilaç olan at ro pin
(İV bo lus tar zın da 1 mg) kul la nıl ma lı dır. At ro pin
si nüs oto ma ti si te si ni art tı rır, in tra-at ri al ile ti yi, AV
ile ti yi ve AV kav şak ta uya rı hı zı nı art tı rır. Dü şük
doz (0.3 mg) ve ya İV dı şı yol lar dan at ro pin kul la-
 nı lır sa, san tral yol dan bra di kar di yi art tı ra bi lir, bu
ne den le ka çı nıl ma lı dır. At ro pi ne et ki si he men or-
 ta ya çı kar. Ge re kir se 5 da ki ka da bir 0.5 mg ve ri -
le rek top lam doz 2 mg’ a ka dar çı kı la bi lir. Ce vap
alı nı yor ise 4-6 sa at te bir tek rar edi le bi lir. Gün lük
mak si mal doz 4 mg’ı aş ma ma lı dır.

At ro pi ne ce vap alı na maz ise sem pa to mi me tik
ajan lar (isop ro te re nol amp., 5 ml=1 mg) kul la nı -
la bi lir. Bu nun için % 5 deks troz 500 cc içi ne 5 ml
(1 mg) isop ro te re nol ko nu lur ve 2-4 µg/dk ola cak
şe kil de per füz yo na baş la nır. An cak is ke mi semp-
 tom la rı olan has ta lar da kul la nıl ma ma lı dır.

Ge çi ci Pa ce ma ker Ta kıl ma sı

Me di kal te da vi ye ce vap alı na ma yan va ka lar da
ge çi ci "pa ce ma ker" uy gu lan ma lı dır. Sağ ven tri kül
apek si ne trans ve nöz yol la yer leş ti ri len bir ka te ter
va sı ta sı ile gü ven li ve sta bil bir ritm sağ la na bi lir.
Semp to ma tik bra di arit mi ile bir lik te in fe ri yor ve
sağ ven tri kül in fark tü sü ol du ğun da, sen kro ni ze
at ri yal kon trak si yon la rın öne mi art tı ğı için ter ci -
han çift oda cık lı (hem at ri yal, hem de ven ti kü ler)
"pa cing" sağ lan ma lı dır. Semp to ma tik si nüs bra-
 di kar di ne de niy le pa cing ge rek miş ve AV ile ti
nor mal ise ge çi ci pa ce ma ker ka te te ri nin sağ at ri -
yu ma yer leş ti ri le rek ora dan pa cing (70/dk) ya pıl -
ma sı da ha fiz yo lo jik tir. 

Çok acil du rum lar da ge çi ci pa ce ma ker ka te te -
ri ta kı la na ka dar ha len mo dern de fib ri la tör ci haz-
 la rın da bu lu nan eks ter nal “pa cin g” özel li ği ile
gö ğüs du va rın dan eks ter nal “pa cin g” ya pıl ma sı
ha yat kur ta rı cı ola bi lir.

Akut mi yo kard in fark tü sün de ge çi ci "pa ce ma -
ker" in di kas yon la rı Tab lo 52-7’de gö rül mek te dir.
Her han gi bir ilaç (di gok sin, be ta-blo ker gi bi) bra-
 di kar di den so rum lu ise ila cın ke sil me si ge rek -
mek te dir.

Si nüs Bra di kar di si

Kalp hı zı da ki ka da 60’ın al tın da ise bra di kar di ola-
 rak ad lan dı rı lır. Si nüs bra di kar di si ge nel ola rak va -
gal to nus art ma sı na bağ lı ola rak mey da na ge li şir.
Fiz yo lo jik ya da pa to lo jik si nüs bra di kar di si (<

40/dk) ola bi lir. Uy ku da ya da iyi eği til miş at let ler -
de si nüs bra di kar di si fiz yo lo jik bir bul gu dur. Mi-
 yo kard in fark tü sü, mi yo kar dit, si nüs dü ğü mü
fib ro zu ve ya ilaç la ra (di ji ta lis, be ta-blo ker ler, ve ra -
pa mil, qu ini di ne, di sop yra mi de, pro ca ina mi de, re-
 ser pi ne) bağ lı ola bi lir.

Ge nel lik le asemp to ma tik tir. An cak baş dön-
 me si, ser sem lik his si, "ne ar-sen kop ve ya pre sen -
kop" ve ya sen ko pa da yol aça bi lir.

EKG: Hız 60’ın al tın da dır. P amp li tü dü ve vek tö rü
nor mal dir. P ile QRS iliş ki si nor mal dir. Sık ola rak
de ği şik de re ce ler de si nüs arit mi si ile bir lik te dir. 

Te da vi: Asemp to ma tik si nüs bra di kar di le rin de
te da vi ge rek mez. Semp to ma tik va ka la rın acil te-
 da vi sin de yu ka rı da be lir ti len te da vi yak la şım la rı
uy gu lan ma lı dır. Kro nik semp to ma tik cid di si nüs
bra di kar di le rin de ka lı cı pa ce ma ker imp lan tas yo -
nu ge re ke bi lir. 

Si no-at ri yal (SA) Blok lar

Si nüs dü ğü mün den uya rı çık mak ta, fa kat at ri yu -
ma ile til me mek te dir. Nor mal şa hıs lar da aşı rı va -
gal du yar lı lı ğa bağ lı ola rak ge li şe bi lir. Ay rı ca
mi yo kar dit, akut mi yo kard in fark tü sü ve ilaç la ra
(di ji ta lis, qu ini di ne, po tas yum tuz la rı) bağ lı ola bi-
 lir. Has ta si nüs sen dro mu nun bir kom po nen ti
ola bi lir. Uzun sü ren SA blok lar da baş dön me si,
ser sem lik his si ve ya sen kop ge li şe bi lir.

1. de re ce de SA blok: Sa de ce ile ti ge cik me si söz ko-
 nu su dur. EKG ile ta nı koy mak müm kün de ğildir.

2. de re ce de SA blok: De ği şen ara lık lar la ba zı P-
QRS komp leks le ri nin bu lun ma sı ge rek ti ği yer de
bu lun ma dı ğı gö rü lür. İki tü rü var dır: P-P ara lık -
la rın da her han gi bir de ği şik lik ol ma dan bir P dal-
 ga sı nın ve onu iz le yen QRS komp lek si nin
kay bol du ğu gö rü lür. Uzun P-P ara lı ğı, kı sa P-P
ara lı ğı nın iki ka tı dır. Wenc ke bach ti pin de dir. P-P
ve RR ara lık la rı gi de rek kı sa lır ve  ar dın dan bir P
ve onu iz le yen QRS komp lek si kay bo lur.

3. de re ce de SA blok: Uzun bir sü re kalp dur ma -
sı ile ka rak te ri ze dir. Si nüs "ar rest", si nüs "stand -
still", si no-at ri yal "ar rest" ve ya at ri yal "stand still"
ola rak da ad lan dı rı la bi lir. SA blo ku, AV kav şak
ve ya ven tri kü ler kav şak vu ru la rı iz le ye bi lir.

Te da vi: Ne de ne yö ne lik ol ma lı dır. Asemp to ma tik
va ka lar da te da vi ge rek mez. İla ca bağ lı ise söz ko-
 nu su ilaç ke sil me li dir. Semp to ma tik va ka lar da ye-
 ter li ce vap alı na maz ise at ro pin, isop ro te re nol ve
ba zen ge çi ci pa ce ma ker uy gu la ma sı ge re ke bi lir.

Si nüs Dü ğü mü Dis fonk si yo nu

Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu si nüs dü ğü mün den
nor mal hız da uya rı çı ka ma ma sı ve ya ile til me me si
ne de niy le or ta ya çı kan si nüs bra di kar di si, si nüs
du rak la ma sı (“ar res t”) ve si no-at ri yal blok ile ka-
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 rak te ri ze bir has ta lık tır. Bu du rak la ma lar es na-
sında ço ğu kez kav şak ve ven tri kül ler den kay nak -
la nan ka çış rit mi dev re ye gir mek te dir. Si nüs
dü ğü mü fonk si yon bo zuk lu ğu ba zen de eg zer si ze
pa ra lel kalp hız lan ma sı ola ma ma sı (kro not ro fik
ye ter siz lik) ile dik ka ti çe ker. Bra di arit mi de vam lı
ve ya pa rok sis mal ola bi lir. Si nüs dü ğü mün de uya -
rı olu şu mu ya nı sı ra in tra-at ri yal ve ba zen AV ile ti
sis te mi nin bo zuk lu ğu söz ko nu su ola bi lir. Has ta
si nüs sen dro mun da at ri yal fib ri las yon baş ta ol mak

üze re pa rok sis mal sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler de
ola bi lir. Bu tak dir de “b ra di kar di-ta şi kar di sen dro mu”
ola rak ad lan dı rı lır. Has ta la rın yak la şık ya rı sın da
sup ra ven tri kü ler ta şi arit mi ler or ta ya çı kar.

Her yıl has ta la rın % 0.6 (% 0-4.5)’sın da komp -
let AV blok da ge li şir. AV blo kun top lam pre va -
lan sı % 2.5 (% 0-11.9) ola rak be lir len miş tir.

Has ta si nüs sen dro mu da ha çok yaş lı lar da gö-
 rü lür ve do ğal sey ri son de re ce de ğiş ken dir. Has-
 ta la rın bü yük bir kıs mın da mul tipl sen kop lar
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İn di kas yon Ka nıt
Sı nı fı Ta nım la ma Dü ze yi

Sı nıf I • Han gi ana to mik dü zey de olur sa ol sun üçün cü de re ce de ve ya ile ri dü zey de ikin ci
de re ce de AV blok mev cu di ye tin de bra di kar di ye aşa ğı da ki du rum lar eş lik edi yor sa
ka lı cı kalp pi li ta kıl ma lı dır.
- Semp tom la ra (kalp ye ter siz li ği da hil) ve ya ven tri kü ler arit mi ye yol aç ma sı C
- Arit mi ve ya di ğer tıb bi ne den ler le semp to ma tik bra di kar di ye ne den olan ilaç la rın C
kul lan ma sı nın zo run lu ol ma sı

- Si nüs rit mi es na sın da semp to mu ol ma yan has ta lar da, uya nık iken üç sa ni ye C
ve ya da ha uzun sü ren asis to li ge liş me si ve ya ka çış rit mi hı zı nın 40/dk’ nın al tın da
ol ma sı ve ya ka çış rit mi nin AV dü ğüm al tın dan kay nak lan ma sı

- At ri yal fib ri las yon ve bra di kar di ile bir lik te uya nık iken en az bir kez 5 sa ni ye ve ya C
üze rin de pau ze ol ma sı

- AV dü ğü mün  ka te ter ab las yo nu C
- Kalp cer ra hi si son ra sın da AV blo kun dü zel me si nin bek len me me si C
- Semp to ma tik ol sun ya da ol ma sın, mi yo to nik müs kü ler dis tro fi, Ke arns-Say re B
sen dro mu, Erb dis tro fi si ve pe ro ne al müs kü ler at ro fi gi bi nö ro müs kü ler
has ta lık la rın var lı ğı 

• Blo kun ti pi ya da ye ri ne ba kıl mak sı zın semp to ma tik bra di kar di ye yol açan ikin ci C
de re ce de AV de re ce de blok bu lun ma sı du ru mun da kalp pi li ta kıl ma lı dır.

• Her han gi bir ana to mik dü zey de, per sis tan üçün cü de re ce de AV blok bu lu nan C
asemp to ma tik has ta lar da, uya nık iken or ta la ma kalp hı zı nın 40/dk ve ya üze rin de
ol ma sı du ru mun da bi le, bir lik te kar di yo me ga li ve ya sol ven tri kül dis fonk si yo nu
mev cut sa ya da blok ye ri AV dü ğü mün al tın da ise kalp pi li ta kıl ma lı dır.

• Mi yo kard is ke mi si bu lun ma yan ki şi ler de, eg zer siz es na sın da ikin ci ve ya üçün cü C
de re ce de AV blok ge liş me si du ru mun da kalp pi li  ta kıl ma lı dır. 

Sı nıf II a • Ka çış rit mi 40/dk ve ya üze rin de olan per sis tan 3. de re ce de AV blok lu has ta lar da C
kar di yo me ga li ya da  semp tom lar ol ma sa da kalp pi li ta kı la bi lir.

• İkin ci-de re ce de AV blo ku olan asemp to ma tik has ta la ra, elek tro fiz yo lo jik B
in ce le me de blo kun His dü ze yin de (in tra-His) ve ya His al tın da (in fra-His)
be lir len me si du ru mun da kalp pi li ta kı la bi lir.

• Bi rin ci de re ce de ve ya ikin ci de re ce de AV blo ku olan has ta lar da, pa ce ma ker B
sen dro mu na ben zer semp tom lar ve ya he mo di na mik bul gu lar var sa kalp pi li
ta kı la bi lir.

• Tip II, ikin ci de re ce de AV blok ile bir lik te dar QRS’ i olan asemp to ma tik has ta la ra B
kalp pi li ta kı la bi lir. QRS ge niş ol du ğun da (izo le sağ dal blo ku da hil) sı nıf I kalp pi li
ta kıl ma sı in di kas yo nu var dır.

Sı nıf IIb • AV ile ti bo zuk lu ğun da bek len me dik iler le me ler ge liş me si ih ti ma li ne de niy le, B
semp to ma tik ol sun ya da ol ma sın, her han gi bir de re ce de (bi rin ci de re ce de AV
blok da hil) AV blok bu lu nan, mi yo to nik müs kü ler dis tro fi, Ke arns-Say re sen dro mu,
Erb dis tro fi si ve pe ro ne al müs kü ler at ro fi gi bi nö ro müs kü ler has ta lık la rın
var lı ğın da kalp pi li ta kı la bi lir.

• İlaç et ki si ve/ve ya ilaç tok si si te si ne bağ lı AV blok ge li şen has ta lar da, ilaç B
ke sil dik ten son ra da hi blok nük sü bek le ni yor sa kalp pi li ta kı la bi lir.

Sı nıf II I • Asemp to ma tik bi rin ci de re ce de AV blok B
• His de me ti nin üze rin de ki se vi ye de lo ka li ze olan ya da han gi dü zey de lo ka li ze B

ol du ğu bi lin me yen, asemp to ma tik Tip I, ikin ci de re ce de AV blok
• AV blo kun dü zel me si bek le nen ve nük set me si muh te mel gö rül me yen du rum lar B

(ilaç tok si si te si, Lyme has ta lı ğı, va gal to nüs te ge çi ci ar tış lar, semp tom la ra yol
aç ma yan uy ku-ap ne sen dro mun da ge li şen hi pok si)

Tablo 52-7. Eriş kin ler de Akiz AV Blok lar da Ka lı cı Kalp Pi li Ta kıl ma sı İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)



or ta ya çı kar. Ani ölüm ih ti ma li son de re ce dü şük-
 tür. Si nüs dü ğü mü fonk si yo nu bo zuk olan has ta -
lar da kalp pi li ta kıl ma sı ya şam bek len ti si ni
art tır ma sa da semp tom la rı dü zel tir. 

Ka lı cı ka lı cı pil ta kıl ma sı na ka rar ve ril me den
ön ce sö zü edi len arit mi ler ile semp tom lar ara sın -
da ki iliş ki ke sin ola rak or ta ya ko nul ma lı dır. Bu iliş-
 ki yi or ta ya koy mak epi sod la rın ara lık lı ol ma sı
ne de ni ile güç ola bi lir, an cak kalp pi li ta kıl ma sı na
ka rar ve ril me den ön ce ge re kir se 24-72 sa at sü rek li
kalp rit mi ta ki bi (“Hol ter mo ni to rin g”) ve trans te le -
fo nik EKG ka yıt la rı da hil her yol de nen me li dir.

Elek tro fiz yo lo jik in ce le me de si nüs dü ğü mü
to par lan ma za ma nı ve si no-at ri yal ile ti za ma nın -
da uza ma tes pit edil me si si nüs dü ğü mü dis fonk -
si yo nu ta nı sı nın ko nul ma sı na kat kı sağ la ya bi lir,
an cak her iki öl çüm de de spe si fi te ve sen si ti vi te -
si nin yük sek ol ma dı ğı akıl da tu tul ma lı dır.

Pro fes yo nel at let ler de, va gal to nus ar tı şı na
bağ lı ola rak, si nüs bra di kar di si ne de ni ile kalp hı -
zı is ti ra hat te ve uya nık ken 40/dk’ ya, uy ku da ise
30/dk’ ya ka dar ine bi lir, ay rı ca 2.8 sa ni ye ye ka dar
uza ya bi len si nüs du rak la ma la rı ola bi lir. Bu du -
rum fiz yo lo jik bir du rum ka bul edil me li ve kalp
pi li ta kıl ma sı dü şü nül me me li dir. Asemp to ma tik
sağ lık lı şa hıs la rın 24 sa at de vam lı ri tim ta kip le -
rin de azım san ma ya cak oran da ben zer bul gu lar
ola bi le ce ği ha tır lan ma lı dır. An cak uya nık iken 3
sa ni ye yi aşan du rak la ma lar ge liş me si anor mal
ola rak ka bul edil me li dir. 

Semp to ma tik olan has ta la ra pa rok sis mal at ri -
yal fib ri las yon da ol sa "çift oda cık lı pa ce ma ker" ta-
 kıl ma lı dır. An cak per ma nan (ka lı cı) at ri yal
fib ri las yon var sa, “V VI-R pa ce ma ke r” ta kıl ma lı dır.
Pa ce ma ker bra di arit mi semp tom la rı nı or ta dan kal-
 dı rır. Ta şi arit mi atak la rı da var sa pa ce ma ker ta kıl -
dık tan son ra an ti-arit mik ilaç lar te da vi ye
ek len me li dir. Da ha ön ce has ta si nüs sen dro mu ol-
 du ğu bi lin me yen has ta la ra he ki me ilk kez ta şi arit -
mi ata ğı ile gel di ğin de an ti-arit mik ilaç lar ya da
kar di yo ver si yon ile te da vi edil di ğin de, ağır bir
semp to ma tik bra di kar di or ta ya çı kar sa, der hal
has ta si nüs sen dro mu ak la gel me li ve ge çi ci pa ce -
ma ker ta kıl ma lı dır. Ön ce den has ta si nüs sen dro -
mu ol du ğu nu gös te ren bul gu lar var sa ge çi ci
pa ce ma ker al tın da an ti-arit mik ilaç te da vi si uy gu -
lan ma lı, da ha son ra ka lı cı pa ce ma ker ta kıl ma sı
plan lan ma lı dır. Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nun da
ka lı cı kalp pi li ta kıl ma sı in di kas yon la rı Tab lo 52-
6’da gös te ril miş tir.

Has ta si nüs sen dro mun da kul la nı la cak op ti mal
“pa cin g” sis te mi ke sin ola rak bi lin me mek te dir. An -
cak son yıl lar da ya pı lan ça lış ma lar sağ ven tri kül
apek sin den ya pı lan sü rek li uya rı nın sol ven tri kü -
lün ve at ri yum la rın ya pı sı nı ve fonk si yon la rı nı
olum suz yön de et ki le di ği ni gös ter miş tir. Bu olum-
 suz et ki AV sen kro ni den ba ğım sız ola rak, at ri yal

fib ri las yon ve kalp ye ter siz li ği, di ğer yan dan ven tri-
 kü ler arit mi ve ani ölüm ris ki nin art ma sı ile iliş ki -
len di ril miş tir. Bu ne den le –kon trol lü ça lış ma lar ile
olum lu et ki si te yid edil me se de- fiz yo lo jik kalp hı-
 zı nın at ri yal pa cing ile sağ la mak ve ven tri kü ler pa-
 cin g’ den ola bil di ğin ce ka çın mak da ha man tık lı
gö rün mek te dir. 

İn tra-at ri yal Blok lar

İle ti yol la rın da ile ti hı zı nın ya vaş la ma sı ve ya at ri-
 yum la rın ge niş le me si so nu cu P dal ga sı ge niş ler
ve çen tik le nir.

AAVV  KKaavv  şşaakk  AAnnoorr  mmaall  lliikk  llee  rrii

AV Kav şak Vu ru su

Si nüs dü ğü mü ve at ri yum lar dan her han gi bir ne-
 den le AV kav şa ğa uya rı gel me di ği tak dir de, bu ra-
 da ki ek to pik odak tan bir uya rı çı kar. EK G’ de
si nüs vu ru su ile onu iz le yen ek to pik vu ru ara sı,
nor mal RR ara lı ğın dan da ha uzun dur. P-QRS iliş-
 ki si kav şak er ken vu ru su na ben zer. Tek far kı ka -
çış vu ru su nun er ken de ğil, ak si ne geç gel me si dir.

AV Kav şak Rit mi

Kav şak me ka niz ma sı sü rek li ola rak iş le me ye baş-
 lar. Da ki ka da 40-60 cı va rın da bir kav şak rit mi
mey da na çı kar. P dal ga sı QRS’ den ön ce, için de
ve ya son ra ola bi lir. İn tra ven tri kü ler ile ti nor mal
ise QRS de nor mal dir.

Ak se le re AV Kav şak Rit mi

Si nüs rit mi ve at ri yum lar dan her han gi bir ne den -
le AV kav şa ka uya rı gel me di ği tak dir de, kav şak -
ta ki pa ce ma ker me ka niz ma sı iş le me ye baş lar, ve
ba zen kalp hı zı bek le ni len den da ha hız lı ola rak
100/dk’ yı bu la bi lir. Ge nel lik le is ke mi, di gi tal in-
 tok si kas yo nu, elek tro lit bo zuk luk la rı (hi po ka le -
mi gi bi) ve hi pok se mi gi bi fak tör ler AV kav şak ta
faz 4 de po la ri zas yo nu art tır mak ta, bu da kav şak -
ta lo ka li ze pa ce ma ker hüc re ler den uya rı olu şum
hı zı nı art tır mak ta dır.

EKG: EKG'de nor mal si nüs rit mi mev cut iken, gi-
 de rek P-R in ter va li nin kı sal dı ğı, PP me sa fe si nin
uza dı ğı, P-QRS iliş ki si nin bo zul du ğu, kav şak tan
kay nak la nan QRS komp leks le ri nin or ta ya çık tı ğı
gö rü lür. Kı sa sü re son ra, PP in ter va li kı sal ma ya
baş lar, QRS önün de ye ni den P dal ga sı be li rir, so-
 nuç ta at ri yal ak ti vi te ile ven tri kü ler “cap tu re ” ye-
 ni den sağ la nır.

Te da vi:Ge nel lik le spe si fik bir te da vi ge rek tir mez.
İs ke mi ye bağ lı ise ge nel ola rak ken di li ğin den ge -
çer. Di ji tal in tok si kas yo nu ya da elek tro lit bo zuk -
lu ğu na bağ lı ise bu et ki ler or ta dan kal kın ca
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dü ze lir. İV 0.6-1.2 mg at ro pin si nüs hı zı nı art tı rır
ve AV ile ti nor mal ise si nü sün nor mal pa ce ma ker
fonk si yo nu nu ge ri al ma sı nı sağ lar. Na di ren ge çi -
ci at ri yal ve ya ven tri kü ler "pa cing" kalp hı zı nın
des tek len me si için ge re ke bi lir.

AAVV  BBllookk  llaarr

At ri yum lar dan ge len uya rı AV dü ğüm de ya vaş la -
mış tır ya da blo ke ol muş tur. Ge çi ci, in ter mi tan ve -
ya ka lı cı ola bi lir. AV ile ti bo zuk luk la rı, nor mal
şa hıs lar da gö rü le bil dik le ri gi bi fiz yo lo jik de ği şik -
le re (va gal to nus art ma sı) ve ya pa to lo jik ne den le -
re (kon je ni tal, is ke mik kalp has ta lı ğı, ka pak
has ta lık la rı, kalp has ta lık la rı, yat ro je nik-ab las yon,
ilaç lar vb) bağ lı ola rak or ta ya çı ka bi lir ler. Te da vi,
blok ti pi ne ve de re ce si ne, semp tom la ra ve kli nik
şart la ra bağ lı ola rak de ği şe bi lir. AV blok de re ce le -
ri aşa ğı da be lir til miş tir. Ana to mik ola rak blok ye -
ri sup ra-His, in tra-His ve ya in fra-His ola bi lir. QRS
ge niş li ği 0.12 sa n’ nin üze rin de ise ile ti bo zuk lu ğu -
nun in fra-His ol ma ih ti ma li da ha yük sek tir. 

Bi rin ci De re ce AV Blok

PR ara lı ğı nın uza ma sı (>0.20 san) ile ta nı ko nu lur.
AV ile ti ya vaş la mış tır, an cak tüm uya rı lar AV dü-
 ğüm den aşa ğı ya ile ti lir. Sık ola rak di gi ta lis kul la -
nı mı na ya da AV ile ti yi et ki le yen di ğer ilaç la ra
(ve ra pa mil, be ta-blo ker) bağ lı dır. Di gi ta lis kul la -
nan has ta lar da PR uzun lu ğu an cak 0.24 sa ni ye'yi
aş tı ğı za man di gi ta lis in tok si kas yo nu ola rak ka bul
edil me li dir. Kli nik be lir ti ver mez. Bi rin ci se sin şid-
 de tin de azal ma olur. 

Te da vi: İzo le PR uza ma sın da kalp pi li ta kıl ma sı -
na ge rek yok tur, an cak ile ri de re ce de PR uza ma -
sı (PR > 300 msan) semp tom la ra yol aça bi lir.
Be lir gin PR uza ma sı ol du ğun da, at ri yal sis tol bir
ön ce ki ven tri kül sis to lü ne çok ya kın dır, ret rog ra -
de ven tri kü lo at ri yal ile ti ye yol aça rak pa ce ma ker
sen dro mu na ben zer semp tom la ra yol açar. Kü -
çük çap lı ve kon trol lü ol ma yan ba zı ça lış ma lar -
da, bu tür has ta lar da AV in ter va li kı sa tu tu la rak
“pa cin g” ya pıl dı ğın da semp tom la rın dü zel di ği
gös te ril miş tir. Ay rı ca uzun PR in ter va li ile bir lik -
te sol ven tri kül dis fonk si yo nu da bu lun du ğun da,
kı sa AV in ter va li ile ya pı lan çift oda cık lı pa cin g’ -
in ya rar sağ la dı ğı da be lir len miş tir. İlaç la ra bağ lı
ise ise doz azal tıl ma lı ve ya ilaç ke sil me li dir.

İkin ci De re ce AV Blok

Si nüs ya da sup ra ven tri kü ler kay nak lı uya rı lar dan
ba zı la rı ven tri kül le re ile til me mek te dir. Bu ne den -
le ba zı P dal ga la rı nı QRS komp leks le ri nin iz le me -
di ği gö rü lür. Bu tür blo kun da iki ti pi var dır:

Mo biA Tip I (Wenc ke bach) Blok: Mi nör bir arit-
 mi dir. Fa kat ba zen ma jör ola bi lir. Sık ola rak fiz-

 yo lo jik ol mak la be ra ber di ji tal faz la lı ğı na bağ lı
ola rak or ta ya çı ka bi lir. İn fe ri yor akut mi yo kard
in fark tü sün de sık gö rü lür. Na bız za man za man
olu şan “pa use” ler ne de ni ile dü zen siz dir. Has ta
çar pın tı his se de bi lir. 

EKG:P-R ara lı ğı her atım da git tik çe uzar ve so nun -
da bir P dal ga sı nı QRS komp lek si nin iz le me di ği
gö rü lür. Blo ka uğ ra yan P'den son ra ki komp leks te
P-R ara lı ğı ye ni den kı sal mış tır. Ay nı iş lem bir bi ri
ar dı na tek rar edi lir. AV dü ğüm de ile ti so ru nu var-
 dır. Ge nel lik le QRS ge niş li ği nor mal dir.

Te da vi: Na di ren semp to ma tik dir. İla ca bağ lı ise
söz ko nu su ilaç ke sil me li dir. Va go li tik ma nev ra -
lar et ki li de ğil se ge çi ci "pa ce ma ker" ge re ke bi lir.
İn fe ri or mi yo kard in fark tü sün de na di ren ge çi ci
pa ce ma ker ta kıl ma sı ge re kir. Ço ğu kez sa at ler-
gün ler içe ri sin de nor ma le dö ner. Tip I (Wenc ke -
bach ti pi) ikin ci de re ce de AV blok, ile ti ge cik me si
AV dü ğüm de ol du ğu za man na di ren tam blo ka
iler ler, bu ne den le semp tom bu lun ma yan has ta -
lar da kalp pi li ta kıl ma sı na ge rek yok tur. An cak
ba zen Tip I ikin ci de re ce de AV blok ta, QRS dar
bi le ol sa elek tro fiz yo lo jik ça lış ma da in tra-His ve -
ya in fra-His ola bi lir. Bu tak dir de pil ta kıl ma sı dü-
 şü nü le bi lir. Semp to ma tik ve kro nik va ka lar da
ka lı cı pa ce ma ker imp lan tas yo nu ge re ke bi lir.
Prog noz, eğer var sa alt ta ya tan or ga nik kalp has-
 ta lı ğı na bağ lı dır.

Mo biA Tip II Blok: Ma jör bir arit mi dir. Sık ola-
 rak or ga nik kalp has ta lı ğı ile bir lik te dir. Akut mi-
 yo kard in fark tü sün de de gö rü le bi lir. Has ta la rın
önem li bir kıs mı semp to ma tik tir. Prog re sif bir se -
yir gös te rir, AV tam blok ve ya kalp dur ma sı nın
ha ber ci si ola bi lir. 

EKG: P-R ara lı ğı nor mal ve ya uza mış tır, fa kat vu-
 ru dan vu ru ya de ğiş me ol maz. Si nüs uya rı la rı nın
yal nız ca bir kıs mı, ge nel lik le her iki, üç ve ya dört -
te bi ri AV dü ğü mü ge çe rek ven tri kül le re ile ti lir.
So nuç ola rak za man za man bir P vu ru su ce vap sız
ka lır ve QRS ta ra fın dan iz len mez. İle ti len QRS'ler
dar ise in tra-His blok ol ma sı muh te mel dir, an cak
QRS ge niş le miş se in fra-His (His al tın da) blok bu-
 lun ma sı ku ral dır. Ba zen, P-QRS ile ti ora nı 2:1 dir.
Sa de ce tek PR in ter va li gö rü lür, bu ne den le Tip I
ile Tip II 2. de re ce de AV blok ayı rı mı ya pı la maz.
An cak QRS'ler dar sa ve EKG tra se le ri nin di ğer
bö lüm le rin de tip I blok var sa 2:1 li AV Wen ce bach
ti pi blok dü şü nül me li dir. 

Te da vi: Tip II ikin ci de re ce de AV blok lu has ta lar -
da, AV blok His için de de (in tra-His), His al tın da
da (in fra-His) ge liş se, sık lık la semp to ma tik tir ve
üçün cü de re ce de AV blo ka iler le me ih ti ma li yük-
 sek tir. Ço ğu kez ge niş QRS ile bir lik te dir ve dif-
 füz ile ti sis tem has ta lı ğı nı gös te rir. Bu ne den le
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semp tom ol ma sa bi le pa ce ma ker ta kıl ma sı dü şü -
nül me li dir.

İle ri De re ce de AV Blok

İler le miş (“ad van ce d”) ikin ci de re ce de AV blok ta
peş pe şe iki ve ya da ha faz la P dal ga sı ven tri kül le -
re ile til mez. 

Üçün cü de re ce de AV blo ku bu lu nan ve ve
özel lik le sen kop ta nım la yan has ta lar da, ka lı cı
kalp pi li nin ya şam sü re si ni uzat tı ğı ran do mi ze ol-
 ma yan ça lış ma lar da gös te ril miş tir. Bu has ta lar da
ven tri kül hı zı da ki ka da 40’ın üze rin de ol sa bi le
kalp pi li ta kıl ma lı dır.

At ri yal fib ri las yon lu has ta lar da 5 sa ni ye den
da ha uzun sü ren pau ze iler le miş ikin ci-de re ce de
AV blok ol du ğu nu dü şün dür me li dir.

AV Tam Blok

Ma jör bir arit mi tü rü dür. Kon je ni tal ya da akiz ola-
 bi lir. Akiz for mun en sık gö rül me ne de ni AV kav-
 şak ta fib röz ge liş me si dir. AV blok ço ğu kez
idi yo pa tik ol mak la bir lik te ko ro ner kalp has ta lı ğı,
kal si fik ka pak has ta lık la rı, açık kalp cer ra hi si, AV
dü ğüm ab las yo nu, rad yo te ra pi, in fek si yon lar (si fi -
liz, dif te ri, Cha gas has ta lı ğı, tü ber kü loz, tok sop -
laz moz, Lyme has ta lı ğı, vi ral mi yo kar dit), kol la jen
has ta lık lar (ro ma to id ar trit, skle ro der ma, der ma-
to mi yo zit, an ki lo zan spon do lit, po li ar te ri tis no-
 dosa, sis te mik lu pus eri te ma to zus, Mar fan
sen dro mu), in fil tra tif has ta lık lar (sar ko idoz, ami-
 lo doz, he mok ro ma toz, ma lig ni te), nö ro müs kü ler
has ta lık lar (Ke arns-Say re sen dro mu, mi yo to nik
müs kü ler dis tro fi, pe ro ne al müs kü ler at ro fi gi bi),
künt kalp trav ma sı gi bi pek çok has ta lık ya da ba -
zı ilaç lar (di gok sin, be ta-blo ker, ve ra pa mil, dil ti -
azem gi bi) AV blo ka yol aça bi lir ler. 

Kli nik Bul gu lar:De ği şik de re ce de AV blo ku olan
has ta lar asemp to ma tik ka la bi le cek le ri gi bi sen-
 kop (Adams-Sto kes sen dro mu) ya da ven tri kü ler
arit mi gi bi cid di semp tom lar da ta nım la ya bi lir ler.
Akiz form la rı akut ola rak cid di ile or ta ya çı ka bi -
lir. Sis to lik kan ba sın cı 150 mm Hg'ya yük se lir -
ken, di yas to lik kan ba sın cı 60 mm Hg'ya
düş müş tür, ya ni na bız ba sın cı art mış tır. Na bız
ya vaş ve dü zen li dir. Bo yun ven le rin de dev a dal-
 ga la rı gö rü lür. Ya vaş ge li şen kro nik va ka lar
asemp to ma tik ola bi lir ve te sa dü fen na bı zın ya-
 vaş la ma sı sap ta na rak ya da kon trol ama cı ile çe-
 ki len EK G’ de blok gö rü le rek ta nı ko nu lur. 

EKG: At ri yum ve ven tri kül ler bir bi rin den ta ma -
men ba ğım sız ola rak ça lış mak ta dır. Bu ne den le
EKG'de P dal ga la rı ile QRS’ ler ara sın da hiç bir za -
man iliş ki si yok tur. P'ler ken di ara la rın da eşit ara-
 lık lar la ve si nüs dü ğü mü nün hı zı na bağ lı ola rak
nor mal hız da çı kar lar. QRS komp leks le ri de ken di
ara la rın da ve da ha ya vaş hız la (< 50/dk) iz le nir ler.

Ya ni AV dis so si yas yon var dır. Ba zen P dal ga la rı ve
QRS hız la rı son de re ce bir bi ri ne ya kın dır (izo rit -
mik dis so si yas yon) ve ta nı ilk ba kış ta güç ola bi lir.
QRS komp leks le ri, ka çış rit mi His de me tin den çı-
 kı yor ise dar ve 40-50/dk hı zın da (idi yo no dal ka çış
rit mi), ven tri kül içer sin den çı kı yor ise ge niş ve da -
ha ya vaş tır (idi yo ven tri kü ler ka çış rit mi).

Te da vi: Sen kop ya da Adams-Sto kes sen dro mu ile
or ta ya çı kan va ka lar da bra di arit mi bö lü mü nün ba-
 şın da be lir ti len acil te da vi pren sip le ri ne uy gu la nır. 

Kon jes tif kalp ye ter siz li ği var sa ve di üre tik
kul la nıl ma sı ge re ki yor ise po tas yum ko ru yu cu
di üre tik ler (spi ro no lak to ne, tri am te re ne) ye ri ne
po tas yum kay bet ti ri ci olan lar (tia zid, fu ro se mid)
ter cih edil me li dir. Digi tal ge çi ci pa ce ma ker ta kıl -
ma dan ve ril me me li dir. Di gi tal in tok si kas yo nu
söz ko nu su ise di gi tal pre pa rat la rı ya rı lan ma sü-
 re le ri, has ta nın ya şı, ka ra ci ğer ve böb rek fonk si -
yon la rı göz önü ne alı na rak en az 1-2 haf ta, ço ğu
kez da ha da uzun sü re ke sil me li dir. Po tas yum tu -
zu kul la nıl ma ma lı dır. Po tas yum AV blok de re ce -
si ni art tı ra rak AV blo ka ya da AV blo kun de vam
et me si ne ne den ola bi lir.

Ven tri kül ritm bo zuk luk la rı (ven tri kü ler er ken
vu ru, ven ti kü ler ta şi kar di ve ya fib ri las yon) ne de -
ni ile an ti-arit mik kul la nıl ma sı zo run lu ise ge çi ci
pa ce ma ker ta kıl dık tan son ra ve ril me li dir. 

Kro nik komp let AV blok, sen kop, kon jes tif kalp
ye ter siz li ği, an gi na pek to ris, se reb ral anok si bul gu-
 la rı (aşı rı hal siz lik, men tal ir ri ta bi li te, dep res yon ve
men tal bo zuk luk gi bi) ve azo te mi ye yol aça bi lir.

Pa ce ma ker ta kıl ma sı na ka rar ver me den ön ce
bu semp tom lar ile AV blok ara sın da ki iliş ki çok
net bir şe kil de or ta ya ko nul ma lı dır. En cid di
semp tom lar ara sın da sa yı la bi le cek sen ko bun bi le
mev cut AV ile ti bo zuk lu ğu ile iliş ki li ol ma ya bi le -
ce ği ve baş ka bir ne de ne (or tos ta tik hi po tan si yon,
va so va gal sen kop gi bi) bağ lı ola bi le ce ği ha tır lan -
ma lı dır. Has ta da mev cut olan semp tom lar ile AV
blok ara sın da net bir se bep so nuç iliş ki si ku ru la -
mı yor sa ön ce ge çi ci pa ce ma ker ta kıl ma lı, semp-
 tom lar da be lir gin dü zel me gö rü lü yor sa ka lı cı
pa ce ma ker imp lan tas yo nu ka ra rı ve ril me li dir.

Uy ku ap ne sen dro mun da uzun si nüs du rak la -
ma la rı ve AV blok bu lu na bi lir. Semp tom bu lun -
ma dı ğı tak dir de kalp pi li ta kıl ma sı na ge rek yok tur.
Semp tom lar var sa di ğer du rum lar da ol du ğu gi bi
pa ce ma ker ta kıl ma sı dü şü nül me li dir. Eriş kin ler de
akiz AV blok lar da ka lı cı kalp pi li ta kıl ma sı in di -
kas yon la rı Tab lo 52-7’de gö rül mek te dir.

İİnn  ttrraa  vveenn  ttrrii  kküü  lleerr  ((FFaa  ssii  kküü  lleerr))  BBllookk  llaarr

Ven tri kü ler ile ti sis te mi nin 3 ana fa si kü lü var dır:
Sağ dal,  sol ön dal cık, sol ar ka dal cık. Uni fa si kü -
ler, bi fa si kü ler ve ya tri fa si kü ler blok mey da na ge-
 le bi lir. Ta nı EKG ile ko nu lur.
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Sağ Dal Blo ku

Sağ dal blo ku sağ ven tri kül uya rıl ma sı nın ge cik -
me si so nu cu nu do ğu rur. Sık ola rak nor mal şa hıs-
 lar da mey da na ge lir. Ge çi ci de ola bi lir. Akut
mi yo kard in fak tü sün de ve pul mo ner em bo li de
sık tır. Ay rı ca ro ma tiz mal kalp has ta lı ğı, hi per -
tan sif kalp has ta lı ğı ve ko ro ner kalp has ta lı ğın da
da or ta ya çı ka bi lir.

EKG: Sağ pre kor di al de ri vas yon lar da (V3R, V1 ve
V2’de);  R dal ga la rı ge niş, de for me ve yük sek tir
(RsR’ ve ya rsR’ komp leks le ri). QRS komp lek si in-
 komp let sağ dal blo kun da 0.10-0.12 san, komp let
sağ dal blo kun da 0.12 sa n’ den da ha ge niş tir. 

Te da vi:Alt ta ya tan has ta lı ğa  yö ne lik ol ma lı dır.

Sol Dal Blo ku

Sol dal blo ku sol ven tri kül uya rıl ma sı nın ge cik -
me si so nu cu nu do ğu rur. Ge nel lik le mi nör bir
arit mi ol mak la bir lik te, ma jör bir ile ti bo zuk lu ğu
da ola bi lir. Blok ge çi ci ve ya ka lı cı ola bi lir. Ka lı cı
sol dal blo ku he men dai ma or ga nik kalp has ta lı -
ğı na (hi per tro fi, ko ro ner kalp has ta lı ğı ve ya ro-
 ma tiz mal kalp has ta lı ğı) bağ lı dır. 

EKG: Sol pre kor di al de ri vas yon lar da (V4-V6); R
dal ga la rı ge niş ve de for me dir. R ya hut rsR’ ya hut
RsR1 komp leks le ri var dır, İnis yal q dal ga sı kay-
 bol muş tur. 

Te da vi:Alt ta ya tan has ta lı ğa yö ne lik ol ma lı dır.

Sol Ön Fa si kül Blo ku (Sol Ön He mib lok)
Mi nör bir ile ti bo zuk lu ğu dur. Akut mi yo kard in-
 fark tü sü, dif füz fib röz, mi yo kar dit, ka te te ri zas -
yon, kalp cer ra hi si ve ma sif pul mo ner em bo li gi bi
ne den le re bağ lı ola bi lir.
EKG: Anor mal sol ek sen sap ma sı (> - 30 de re ce)
ve nor mal QRS ge niş li ği ile ka rak ter li dir.
Te da vi:Alt ta ya tan has ta lı ğa yö ne lik ol ma lı dır.

Sol Ar ka Fa si kül Blo ku (Sol Ar ka He mib lok)
Mi nör bir ile ti bo zuk lu ğu ola rak ka bul edil mek te -
dir. İzo le bir ile ti bo zuk lu ğu ola bi le ce ği gi bi, ko ro -
ner kalp has ta lı ğı ve mi yo kar dit gi bi or ga nik kalp
has ta lık la rı nın sey rin de de or ta ya çı ka bi lir.
EKG:Anor mal sağ ek sen sap ma sı (or ta la ma fron-
 tal QRS ek se ni + 110 de re ce ya hut da ha faz la sağ -
da) ve,  QRS komp lek si nin nor mal ge niş lik te
ol ma sı ile ta nı ko nu lur.
Te da vi:Alt ta ya tan has ta lı ğa yö ne lik ol ma lı dır.

Bi fa si kü ler (Bi la te ral) Blok lar 

EK G’ de AV dü ğü mün al tın da her iki fa si kül de
(sağ dal ve sol dal) de ile ti bo zuk lu ğu na iliş kin

bu lun ma sı bi fa si kü ler blok ola rak ad lan dı rıl mak -
ta dır. Al ter ne eden dal blo ku (bi la te ral dal blo ku)
ol ma sı üç fa si kü lün de has ta ol du ğu nu gös ter -
mek te dir. Bu ra da hem sol, hem de sağ dal da bo-
 zuk luk var dır. Gö rü le bi len kom bi nas yon lar
şun lar dır: Sağ dal blo ku + sol ön he mib lok; sağ
dal blo ku+sol ar ka he mib lok; sağ ve ya sol dal blo -
ku + PR uza ma sı; sağ dal blo ku ve sol dal blo ku -
nun al ter ne et me si.

Bi fa si kü ler blok la bir lik te bi rin ci de re ce de AV
blo kun (PR uza ma sı) bu lun ma sı tri fa si kü ler blok
bul gu su ola rak ka bul edil me li dir. Bu tür EKG
anor mal lik le ri ile bir lik te semp to ma tik ile ri de re -
ce de AV blo ku olan has ta lar da mor ta li te ve ani
ölüm in si den si be lir gin ola rak art mış tır. 

Po tan si yel ola rak ma jör arit mi tür le ri dir. İzo -
le bir ile ti bo zuk lu ğu ola bi le ce ği gi bi, ko ro ner
kalp has ta lı ğı gi bi or ga nik kalp has ta lık la rı nın
sey rin de de or ta ya çı ka bi lir.

Sağ dal blo ku + sol ön he mib lok uzun sü re li ta-
 kip le rin de va ka la rın % 10 o ra nın da komp let AV
blok ve sen kop ge li şe bi lir.

EKG: Sağ dal bloku nun özel lik le sağ pre kor -
di al de ri vas yon lar da gö rü len be lir ti le ri ve pa to -
lo jik sol ek sen sap ma sı var dır.

Sağ dal blo ku+sol ar ka he mib lo k’ ta EKG bul gu la -
rı şu şe kil de özet le ne bi lir: Sağ dal blo ku nun özel-
 lik le sağ pre kor di al de ri vas yon lar da gö rü len
bü tün be lir ti le ri ile bir lik te  pa to lo jik sağ ek sen
sap ma sı bu lu nur.

Tri fa si kü ler Blok

Eğer her üç fa si kül de (sağ dal, sol ön fa si kül ve
sol ar ka fa si kül) ile ti ta ma men blo ke ol muş sa tam
AV blok or ta ya çı kar. Tri fa si kü ler blok de yi mi bi-
 fa si kü ler bir blok ta (me se la sağ dal blo ku + sol ön
he mib lok) kıs mi bir AV blok (bi rin ci ya hut ikin ci
de re ce de AV blok) hu su le gel di ği za man kul la nı -
lır. Bu tak dir de sağ dal da ve sol ön fa si kül de tam
blok, sol ara fa si kül de kıs mi blok söz ko nu su dur. 

İn tra mi yo kar di al Blok 

İle ti ge cik me si, Pur kin je lif le ri ve ya mi yo kard fib-
 ril ler içe ri sin de dir. EK G’ de dal blo ku na ben ze -
me yen, da ha çok bir iki de ri vas yon da ken di si ni
gös te ren QRS komp lek si ge niş le me si ile teş his
edi lir. 

Semp to ma tik ile ri de re ce de AV blok ge li şen
kro nik bi fa si kü ler ve ya tri fa si kü ler blok lu has ta -
lar da mor ta li te ve ani ölüm in si den si be lir gin ola-
 rak art mış tır. An cak bi fa si kü ler blo kun üçün cü
de re ce de AV blo ka iler le me si ol duk ça ya vaş ol-
 mak ta dır. Sen kop bi fa si kü ler blok lu has ta lar da
sık gö rül mek le bir lik te ani ölüm ris ki ni art tır ma -
mak ta dır. Bu has ta lar da pa ce ma ker ta kıl ma sı nö-
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 ro lo jik semp tom la rı azalt sa da, ani ölüm ih ti ma -
li ni de ğiş tir me mek te dir. Bu du rum da ven tri kü ler
arit mi ris ki ni be lir le mek ve te da vi stra te ji si ni be-
 lir le mek için elek tro fiz yo lo jik in ce le me ya pı la bi -
lir. Bi fa si kü ler ya da tri fa si kü ler blok lu has ta lar da
sen kop ne de ni ke sin ola rak be lir len mi yor ya da
kul la nıl ma sı zo run lu ilaç lar AV blok ris ki ni art tı -
rı yor sa pro fi lak tik pa ce ma ker ta kıl ma lı dır.

Bi fa si kü ler blok lu has ta lar da sık ola rak PR
uza ma sı da gö rü lür ve ge cik me ço ğu kez AV dü -
ğüm dü ze yin de dir. Ge nel lik le PR ve HV in ter va -
li sü re le ri ile üçün cü de re ce de AV blo ka iler le me
ve ani ölüm in si den si ara sın da iliş ki söz ko nu su
de ğil dir. Ba zı araş tı rı cı lar, bi fa si kü ler blok lu has-
 ta lar da HV sü re si 100 msan ve üze rin de ise
asemp to ma tik ol sa lar bi le ka lı cı kalp pi li ta kıl -
ma sı ge rek ti ği ni ifa de et mek te dir ler. An cak HV
sü re si uza mış ol sa da hi, üçün cü de re ce de AV blo -
ka iler le me ih ti ma li nin dü şük ol du ğu bi lin me li -
dir. Be lir gin HV uza ma sı ile ri de re ce de kalp
has ta lı ğı na ve mor ta li te ar tı şı na eş lik et mek te dir,
an cak ölüm ço ğu kez ani de ğil dir ve AV tam blo -
ka bağ lı de ğil dir; do la yı sıy la prog no zu da ha çok
alt ta ya tan kalp has ta lı ğı ve arit mi dı şı kalp ra hat-
 sız lık la rı be lir ler.

At ri yal “pa cin g” fiz yo lo jik ol ma yan in fra-His
blo ka ne den olur sa, ba zı mü el lif ler pil ta kıl ma sı
ge rek ti ği ni ka bul et mek te dir ler.

Kro nik bi fa si kü ler ve tri fa si kü ler blok lu has-
 ta lar da ka lı cı kalp pi li ta kıl ma sı in di kas yon la rı
Tab lo 52-8’da gös te ril miş tir.

AAkkuutt  MMii  yyoo  kkaarrdd  İİnn  ffaarrkk  ttüü  ssüü  nnee  BBaağğ  llıı
OOllaa  rraakk  GGee  llii  şşeenn  AAVV  BBllookk  llaarr

Akut mi yo kard in fark tü sün den son ra AV blo ku
ge li şen has ta la rın uzun sü re li ya şam bek len ti si

bü yük oran da AV blo kun ken di sin den se mi yo -
kard ha sa rı nın yay gın lı ğı na ve in tra ven tri kü ler
ile ti bo zuk luk la rı nın ni te li ği ne bağ lı dır. Sol an te -
ri or fa si kül blo ku dı şın da ki in tra ven tri kü ler ile ti
de fekt le ri olan akut mi yo kard in fark tüs lü has ta -
la rın kı sa ve uzun dö nem prog noz la rı da ha kö tü -
dür ve bu has ta lar da ani ölüm in si den si art mış tır.

Di ğer kli nik du rum lar da ki ka lı cı kalp pi li in-
 di kas yon la rın dan fark lı ola rak, akut mi yo kard in-
 fark tü sü ne bağ lı ola rak AV blo ku ge li şen
has ta lar da ki in di kas yon kri ter le ri semp tom la rın
var lı ğı na bağ lı de ğil dir. Trom bo li tik te da vi ve pri-
 mer an ji yop las ti gi bi mo dern te da vi me tod la rı
akut mi yo kard in fark tü sün de AV blok ge liş me ih-
 ti ma li ni azalt mış sa da, AV blok ge liş miş se mor ta -
li te yük sek kal ma ya de vam et mek te dir. Mi yo kard
in fark tü sü son ra sın da ka lı cı kalp pi li ta kıl ma sı in-
 di kas yon la rı Tab lo 52-9’da gös te ril miş tir.

SSuupp  rraa  vveenn  ttrrii  kküü  lleerr  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  llee  rrii  nniinn  PPaa  cciinngg  
iillee  ÖÖnn  lleenn  mmee  ssii  vvee  SSoonn  llaann  ddıı  rrııll  mmaa  ssıı

An ti ta şi kar dik pil ler de ği şik “pa cin g” tek nik le ri
(“o ver dri ve pa cin g”, “un der dri ve pa cin g”, “burst pa-
 cin g”, prog ram lı uya rı lar vb) ile ge rek sup ra ven -
tri kü ler, ge rek se ven tri kü ler ta şi kar di le rin hem
ön len me sin de, hem de son lan dı rıl ma sın da et ki li
ola bi lir ler.

At ri yal ta şi kar di, at ri yal flut ter, AV no dal re-
 en tran ta şi kar di ve AV re en tran ta şi kar di at ri yal
“pa cin g” ile son lan dı rı la bi lir. Bu ci haz lar ta şi kar -
di yi ta nı yıp oto ma tik ola ra rak son lan dır ma iş lev -
le ri ni ye ri ne ge ti re bi le cek le ri gi bi has ta ta ra fın dan
da (dı şar dan mık na tıs uy gu lan ma sı ile) ha re ke te
ge çi ri le bi lir ler. Pa ce ma ker la rın bu fonk si yon la rı
kul la nı la cak sa imp lan tas yon son ra sın da at ri yal
le ad’ in sta bil ha le gel me si için 1 ay gi bi sü re bek-

738

İn di kas yon Ka nıt
Sı nı fı Ta nım la ma Dü ze yi

Sı nıf I • İler le miş ikin ci de re ce de AV blok ve ya ara lık lı üçün cü de re ce de AV blo ku B
• Tip II, ikin ci de re ce de AV blo ku B
• Al ter ne eden dal blo ku C

Sı nıf II a • Özel lik le ven tri kü ler ta şi kar di gi bi sen ko pa yol aça bi le cek di ğer ne den le rin eli mi ne B
edil di ği du rum lar da, sen ko bun AV blok ne de ni ile oluş tu ğu nun gös te ri le me me si
du ru mun da bi le kalp pi li ta kıl ma sı dü şü nü le bi lir.

• Asemp to ma tik has ta lar da elek tro fiz yo lo jik ça lış ma es na sın da te sa dü fen HV B
in ter va lin de be lir gin (>100 msan) uza ma sap tan ma sı du ru mun da

• Elek tro fiz yo lo jik in ce le me es na sın da at ri yal uya rı  ile fiz yo lo jik ol ma yan in fra-His B
blok be lir len me si

Sı nıf IIb • Semp to ma tik ol sun ya da ol ma sın, bi fa si kü ler blok ve ya her han gi bir fa si kü ler blo ku B
bu lu nan, mi yo to nik müs kü ler dis tro fi, Ke arns-Say re sen dro mu, Erb dis tro fi si ve
pe ro ne al müs kü ler at ro fi gi bi nö ro müs kü ler has ta lık la rın var lı ğı 

Sı nıf II I • AV blok ve ya semp tom la rın eş lik et me di ği fa si kü ler blok B
• Asemp to ma tik has ta lar da bi rin ci de re ce de AV blok ile bir lik te fa si kü ler blok B

Tablo 52-8. Kro nik Bi fa si kü ler Has ta lar da Ka lı cı Kalp Pi li Ta kıl ma sı İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)



 len me li dir. At ri yal le ad’ in ven tri kü le kaç ma sı ve
ta şi kar di yi son lan dır mak için ya pı la cak uya rı la -
rın is ten me den ven tri kü le uy gu lan ma sı cid di
ven tri kü ler ta şi arit mi le re ve ci ha zın de fib ri la tör
ko ru ma sı (“back-up”) yok sa ölü me yol aça bi le -
cek tir. Bu gün için rad yof re kans ka te ter ab las yo nu
me to du nun çok yük sek ba şa rı ile kul la nıl ma sı
sup ra ven tri kü ler ta şi kar di le rin te da vi sin de an ti -
ta şi kar dik pil le rin kul la nıl ma sı ge rek li li ği ni he -
men he men or ta dan kal dır mış tır. An cak mo dern
imp lan te edi le bi lir kar di yo ver ter-de fib ri la tör
(ICD) ci haz la rın da ven tri kü ler ta şi arit mi ya nı sı ra
ila ve bir at ri yal le ad va sı ta sıy la sup ra ven tri kü ler
arit mi le ri ta nı ma ve “an ti ta şi kar dik pa cin g” (ATP)
ile ön le me ve son lan dır ma al go rit ma la rı da mev-
 cut tur. Ven tri kü ler ta şi arit mi le re sık ola rak at ri -
yal ta şi arit mi le rin de eş lik et ti ği dü şü nül dü ğün de
sup ra ven tri kü ler ta şi kar di le rin ATP ile ön len me -
si ve te da vi si öne mi ni ko ru mak ta dır.

Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di le rin oto ma tik ola-
 rak ta nı ma ve uya rı ve re rek son lan dır ma özell li ği
olan ka lı cı kalp pil le ri nin ta kıl ma in di kas yon la rı
Tab lo 52-10’da gö rül mek te dir.

AAtt  rrii  yyaall  FFiibb  rrii  llaass  yyoo  nnuunn  PPaa  cciinngg  iillee
ÖÖnn  lleenn  mmee  ssii  vvee  SSoonn  llaann  ddıı  rrııll  mmaa  ssıı

At ri yal fib ri las yon atak la rı nın ön len me si ama cı ile
de ği şik “pa cin g” tek nik le ri kul la nıl mış tır. Özel lik -
le has ta si nüs sen dro mu ve bra di kar di ze mi nin de
or ta ya çı kan at ri yal fib ri las yon atak la rı nın “at ri yal
pa cin g” ile azal tı la bi le ce ği gös te ril miş tir. Mo de Se-
 lec ti on Tri al (MOST) isim li ça lış ma da, si nüs dü ğüm
dis fonk si yo nu bu lu nan 2010 has ta DDD-R ya da
VVI-R “pa cin g” imp lan tas yo nu için ran do mi ze
edil miş, 33 ay lık ta kip so nun da, DDD-R pa cing uy-
 gu la nan has ta lar da at ri yal fib ri las yon ge liş me si nin
% 21 ora nın da azal dı ğı gö rül müş tür.

Bra di arit mi ile bir lik te ila ca di renç li semp to -
ma tik at ri yal fib ri las yon atak la rı olan has ta lar da,
sağ at ri yu mun iki ay rı ye rin den (“du al-si te ”) ve -
ya non-kon ven si yo nel yer ler den (sep tal ve ya
Bach mann de me ti) al ter na tif at ri yal “pa cin g” yap-
 ma nın, at ri yal fib ri las yon atak la rı nı ön le me de,
sağ at ri yum apen dik sin den “pa cin g” yap ma ya
nis pet le avan taj sağ la ya bi le ce ği be lir len miş tir.
Has ta si nüs sen dro mu ile bir lik te in tra-at ri yal
blok (P dal ga sı >180 msan) olan lar da, bi at ri yal
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İn di kas yon Ka nıt
Sı nı fı Ta nım la ma Dü ze yi

Sı nıf I • Yok -

Sı nıf II a • İlaç la rın et ki siz ol du ğu ya da yan et ki ler ne de ni ile to le re edi le me di ği du rum lar da, C
ka te ter ab las yo nu da ba şa rı sız kal mış sa ve tek rar la yan semp to ma tik sup ra ven tri kü ler
ta şi kar di atak la rı “pa cing” ile ko lay lık la son la na bi li yor sa an ti-ta şi kar dik kalp pi li ta kı la bi lir

Sı nıf II I • Antegrad ile ti za ma nı nın hız lı olan ak se su ar yo lun bu lun ma sı C

Tablo 52-10. Sup ra ven tri kü ler Ta şi kar di le rin Ta nı ma ve Son lan dır ma Özell li ği Olan Ka lı cı Kalp Pil le ri nin
Ta kıl ma İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)

İn di kas yon Ka nıt
Sı nı fı Ta nım la ma Dü ze yi

Sı nıf I • ST-seg ment ele vas yon lu mi yo kard in fark tü sü son ra sın da His Pur kin je sis te min de C
per sis tan ikin ci de re ce de AV blok ile bir lik te al ter ne eden dal blo ku  ve ya His Pur kin je
sis te min de ve ya al tın da  üçün cü de re ce de AV blok 

• Ge çi ci ikin ci ve ya üçün cü de re ce de in fra no dal AV blok ile bir lik te dal blo ku. Blok ye ri B
ke sin ola rak bi lin mi yor sa elek tro fiz yo lo jik in ce le me ge rek li ola bi lir.

• Sü rek li ve semp to ma tik ikin ci ve ya üçün cü de re ce de AV blok C

Sı nıf II a • Yok

Sı nıf IIb • Asemp to ma tik ol sa bi le, AV dü ğüm dü ze yin de de vam lı ikin ci ve ya üçün cü B
de re ce de AV blok

Sı nıf II I • İn tra ven tri kü ler ile ti de fek ti ol mak sı zın ge çi ci AV blok oluş ma sı B
• İzo le sol ön fa si kül blo ku var lı ğın da ge çi ci AV blok oluş ma sı B
• AV blok ol ma dan dal blo ku ve ya fa si kül blo ku oluş ma sı B
• Es ki dal blo ku ve ya fa si kü ler blok bu lu nan has ta lar da sü rek li bi rin ci de re ce de B

AV blok oluş ma sı

Tablo 52-9. Akut Mi yo kard İn fark tü sü Son ra sın da Ka lı cı Kalp Pi li Ta kıl ma sı İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)



“pa cin g” at ri yal fib ri las yo nun atak la rı nı azalt ma -
da kat kı sağ la ya bi lir.

At ri yal fib ri las yo nun ön len me si ama cıy la ya-
 pı lan pa cin g’ e iliş kin muh te lif ça lış ma la ra iliş kin
ve ri ler Tab lo 52-11’de ve ril miş tir. De ği şik tür de
pa ce ma ker mo d’ la rı (“ra te hyste ri si s”, “ra te smo ot -
hin g” ve “ra te drop res pon si ve nes s”) kul la nıl mış ve
semp tom lar da % 85-90 dü zel me sap tan mış tır.
An cak has ta la rın önem li bir kıs mın da da de ği şik
“pa cin g” mod la rı ile ya rar sağ la na ma dı ğı na da
dik kat çe kil miş tir.

Tüm bu ça lış ma lar dan el de edi len ve ri ler sı-
 nır lı ve ba zen bir bir le riy le çe li şir ni te lik te dir. Bu
ne den le bu gün için sa de ce at ri yal fib ri las yo nu -
nun ön len me si için pa ce ma ker ta kıl ma sı nın kli-

 nik uy gu la ma da ye ri yok tur. An cak baş ka bir ne-
 den le (has ta si nüs sen dro mu vb) za ten pa ce ma -
ker in di kas yo nu var sa yu kar da ki “pa cin g”
tek nik le ri nin kul la nıl ma sı de ne ne bi lir. At ri yal fib-
 ri las yon da ka lı cı kalp pi li ta kıl ma sı in di kas yon -
la rı Tab lo 52-12’de gö rül mek te dir.

VVeenn  ttrrii  kküü  lleerr  TTaa  şşii  aarriitt  mmii  llee  rriinn
AAnn  ttii--TTaa  şşii  kkaarr  ddiikk  PPaa  cciinngg  iillee  ÖÖnn  lleenn  mmee  ssii  vvee  
SSoonn  llaann  ddıı  rrııll  mmaa  ssıı

An ti ta şi kar dik özel li ği olan pil ler ven tri kül den
uya rı ve re rek ven tri kü ler ta şi kar di le rin ön len me -
si ve son lan dı rıl ma sın da da önem li iş le ve sa hip -
tir. An cak yu kar da be lir ti len “pa cin g” (“burst
pa cin g”, prog ram lı uya rı lar vb) tek nik le ri ile sü-
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İn di kas yon
Sı nıfı Ta nım la ma Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • Yok

Sı nıf IIb • Semp to ma tik, ila ca di renç li ve tek rar la yan at ri yal fib ri las yo nun sinüs dü ğü mü B
dis fonk si yo nu ile bir lik te bu lun ma sı 

Sı nıf II I • At ri yal fib ri las yon lu has ta lar da baş ka bir ne den le kalp pi li ta kıl ma sı C
ge rek mi yor sa at ri yal fib ri las yo nun ön len me si ama cıy la kalp pi li ta kıl ma ma lı dır.

Tablo 52-12. At ri yal Fib ri las yon da Ka lı cı Kalp Pi li İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)

De ğer len di ri len Kar şı laş tı rı lan Te da vi
Ça lış ma Has ta Se çi mi Hu sus lar Tür le ri Önem li So nuç lar

SYNBI APA CE • 1 yıl ila ca di renç li • İlk at ri yal arit mi • Bi at ri yal sen kro ni ze At ri yal arit mi
tek rar la yan AF ata ğı nın nük sü “pa cing” atak la rın da azal ma ya 

• P > 120 msan • Sa de ce HRA me yil var, an cak
• İn te rat ri yal ile ti “pa cing” (min. 70/dk) an lam lı de ğil
za ma nı >100 msan • Sa de ce HRA “pa cing”

(min. 40/dk)

PA3 • Son 1 yıl da > 3 • İlk pa rok sis mal AF DDD pa ce ma ker ta kı lır: Kı sa dö nem de
pa rok sis mal AF ata ğı atağı ge li şe ne ka dar • At ri yal pa cing (+) pa rok sis mal AF

• Son 1 ay da bir atak ge çen sü re • At ri yal pa cing (-) atak la rı nı ön le me de 
• Pa rok sis mal AF atak la rı fark gö rül me miş tir.

ara sın da ki in ter val
• Pa rok sis mal AF
atak la rı sık lı ğı

• Ab las yo nu ter cih eden
has ta la rın yüz de si

DAP PAF • Pa ce ma ker ge rek ti ren • İlk semp to ma tik AF’ ye • İki-yer den sağ Üç pa cing mo du
bra di kar di ka dar ge çen za man at ri yal “pa cing” ara sın da bir fark

• Son 3 ay da en az • Ya şam ka li te si • Tek-yer den sağ bu lun ma mış tır.
2 AF ata ğı • İki-yer den (“du al-si te”) at ri yal “pa cing”

at ri yal “pa cing ”in • Des tek “pa cing”
em ni ye ti mo du (kon trol gru bu)

AFT • Pa rok sis mal  AF • AF nüks le ri nin sık lı ğı • DDD pa cing (min. İki se çe nek  
40/dk, bac kup pa cing) ara sın da fark lı lık 

• DDD “pa cing” (min. bu lun ma mış tır.
70/dk, özel AF ön le me
al go rit ma la rı)

Kı salt ma lar: PA3: At ri al Pa cing Pe ri ab la ti on for Pre ven ti on of Pa roxy smal At ri al Fib ril la ti on, SYNBI APA CE: Synchro nos Bi-
 at ri al Pa cing, DAP PAF: Du al Si te At ri al Pa cing to Pre vent At ri al Fib ril la ti on Tri al. AF: At ri yal fib ri las yon, HRA: At ri yum üst
bö lü mü,

Tablo 52-11. At ri yal Fib ri las yo nun Ön len me si Ama cı ile Uy gu la nan Pa cing Ça lış ma la rı



 rek li ven tri kü ler ta şi kar di le rin son lan dı rıl ma sı gi-
 ri şi mi ven tri kü ler ta şi kar di nin hız lan ma sı na ve
ven tri kü ler fib ri las yo na de je ne re ol ma sı na yol
aça bi lir ve ICD “back-up”ı ol ma dan kul la nıl ma sı
kon trin di ke dir. An cak IC D’ le rin ta mam la yı cı bir
özel li ği ola rak dü şü nül me li dir.

Uzun QT Sen dro mu

Uzun QT sen drom lu has ta lar da ye ter li hız da (ge -
nel lik le 80/dk) ya pı lan “pa cin g”, “tor sa des de po in -
te s” ve bu na bağ lı semp tom la rın or ta ya çık ma
ih ti ma li ni azal ta bi lir. Pa uze’ ye bağ lı ven tri kü ler
ta şi kar di atak la rı da “pa cin g” ile ön le ne bi lir. Pa-
 cing ile be ta-blo ker le rin bir lik te kul la nı mı, hem
QT in ter va li ni kı sal tır, hem de ani ölüm ih ti ma li -
ni azal ta bi lir. Yük sek risk li has ta lar da ICD imp -
lan tas yo nu da  te da vi ye ek len me li dir. 

Ta şi kar di le rin oto ma tik ola rak ta nı ma ve uya -
rı ve re rek son lan dır ma özell li ği olan ka lı cı kalp
pil le ri nin ta kıl ma in di kas yon la rı Tab lo 52-13’de
gö rül mek te dir.

HHii  ppeerr  sseenn  ssii  ttiiff  KKaa  rroo  ttiidd  SSii  nnüüss  SSeenn  kkoo  ppuu  vvee
NNöö  rroo  kkaarr  ddii  yyoo  jjee  nniikk  SSeenn  kkoopp

Nö ro kar di yo je nik sen kop baş lı ca iki gru ba ay rı -
la bi lir. 1. Hi per sen si tif ka ro tid si nüs sen ko pu, 2.
Va so va gal sen kop. Söz ko nu su has ta lık la rın ta nı -
sın da ka ro tis si nüs ba sı sı ve eğik ma sa (“til ting
tab le ”) test le ri önem li bir yer tu tar. Bu uya rı la ra 3
tür ya nıt alı na bi lir. 
Kar di yo-in hi bi tör Ya nıt: Pa ra sem pa tik to nus ar-
 tı şıy la mey da na ge lir. Si nüs hı zın da ya vaş la ma,
si nüs “ar res t” ve ya PR uza ma sı ve ile ri de re ce de
AV blok tek ba şı na ve ya bir lik te ola bi lir.
Va zo dep re sör Ya nıt: Sem pa tik ak ti vi te de ki azal ma
so nu cu hi po tan si yon (kan ba sın cın da ki 30-50 mm
Hg’ lık dü şüş) ge li şir ve bu da sen ko pa yol açar. Bu
et ki kalp hı zı de ğiş me sin den ba ğım sız dır.
Miks Ya nıt: En sık gö rü len dir. Her iki fiz yo pa to -
lo jik me ka niz ma bir lik te rol oy nar.

Hi per sen si tif Ka ro tid Si nüs Sen ko pu

Ka ro tid si nüs ref lek si ka ro tid si nüs ba sı sı ile or ta ya
çı kan fiz yo lo jik bir ce vap tır. Va gal ef fe rent le rin ni -

hai ya nı tı ola rak kalp ya vaş lar. Ba zı in san lar da ise
ka ro tid ba sı sı na aşı rı ya nıt alı na bi lir. Bu es na da 3
sa n’ den faz la du rak la ma po zi tif bul gu ola rak ka -
bul edil me li dir. El li ya şın üs tün de ki ki şi le rin, özel-
 lik le er kek le rin azım san ma ya cak bir kıs mın da
ka ro tid si nüs ba sı sı na anor mal ya nıt alı na bi lir. An -
cak semp to ma tik ol ma yan ki şi ler de bu nun öne mi
yok tur. Sen kop ta nım la yan has ta lar da he le ha fif bir
ba sı ile cid di kalp ya vaş la ma sı or ta ya çı kı yor sa ka-
 ro tid si nüs sen dro mu ta nı sı ko nul ma lı dır. 

Ka ro tid uya rı sı na sa de ce kar di yo in hi bi tör ya -
nıt alı nan semp to ma tik hi per sen si tif ka ro tid si nüs
sen dro mun da ka lı cı kalp pi li ta kıl ma sı semp tom -
la rın kon trol al tı na alın ma sı nı sağ la ya cak tır. Has-
 ta la rın % 10-20’sin de va so dep re sör kom po nent
de ol du ğu göz önü ne alın ma lı ve pa ce ma ker im-
p lan tas yo nu ka ra rı bu na gö re alın ma lı dır.

Di ğer ne den le re bağ la na ma yan düş me atak la rı
olan yaş lı has ta la rın önem li bir kıs mın da ka ro tid si -
nüs hi per sen si ti vi te si ol du ğu gös te ril miş tir.

Nö ro kar di yo je nik Sen kop

Sen kop atak la rı nın % 10-40’ın dan nö ral me ka niz -
ma lar ile or ta ya çı kan sen drom lar, en sık ola rak
da “va so va gal sen ko p” so rum lu dur. Va so va gal sen-
 kop ön ce sin de ço ğu kez bu lan tı ve ter le me gi bi
semp tom lar bu lu nur. Ai le hi ka ye si de ola bi lir.
Ağ rı, ank si ye te, stres ve ka la ba lık yer ler ba yıl ma
atak la rı pro vo ke ede bi lir. Or ga nik kalp has ta lı ğı
mev cut de ğil dir. Bir kıs mı ma lign sey re der ve hiç-
 bir ön uya rı ol ma dan has ta lar sık ola rak ba yı lır
ve hat ta ya ra la na bi lir. 

Va so va gal sen kop la rın te da vi sin de kalp pi li -
nin ro lü tar tış ma lı dır. Va ka la rın yak la şık % 25’in -
de be lir gin bra di kar di ol ma dan va so dep re sör
re ak si yon ba yıl ma ya yol aç mak ta dır. Va so dep re -
sör tip te sen kop ne de ni kalp ya vaş la ma sı ol ma -
dı ğı ve hi po tan si yo na bağ lı sen kop ge liş ti ği için
te da vi de kalp pi li nin ye ri yok tur. 

Has ta la rın önem li bir kıs mın da da va so dep -
re sör ve kar di yo in hi bi tör re ak si yon sen kop tan
bir lik te so rum lu dur. Ba zı araş tı rı cı lar, bu grup
has ta lar da pa ce ma ke rin ya rar lı ola bi le ce ği ni id -
di a et miş ler se de, baş ka bir ça lış ma da is ti ra hat
kalp hı zın dan % 20 hız la “pa cin g” yap ma nın bir
avan taj sağ la ma dı ğı nı or ta ya koy muş tur.
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İn di kas yon
Sı nıf Ta nım la ma Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • QT uza ma sı ile bir lik te ol sun ya da ol ma sın, du rak la ma ya bağ lı C
(“pa use-de pen dent”) de vam lı (“sus ta ined”) ven tri kü ler ta şi kar di

Sı nıf II a • Yük sek risk li, kon je ni tal uzun QT sen drom lu has ta lar C

Sı nıf II I • De vam lı ven tri kü ler ta şi kar di nin eş lik et me di ği sık ve ya komp leks ven tri kü ler C
eks tra sis tol ler de uzun QT sen dro mu mev cut de ğil se

• Re ver sibl ne den le re bağ lı “tor sa des de po in tes” ni te li ğin de ven tri kü ler ta şi kar di

Tablo 52-13. Uzun QT Sen dro mun da Ka lı cı Kalp Pi li Ta kıl ma sı Ge rek li li ği (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)



Kar di yo in hi bi tör tip te (ile ri bra di kar di nin eş -
lik et ti ği) va so va gal sen kop la rı olan has ta la rın bir
kıs mın da, çift oda cık lı kalp pi li ta kıl ma sı nın şi ka-
 yet le ri azalt ma da et ki li ola bi le ce ği gö rül müş tür.
Ran do mi ze ça lış ma lar dan alı nan so nuç lar, bra di -
kar di ile bir lik te ile ri de re ce de semp tom la rı olan
has ta lar da, ka lı cı kalp pi li nin en azın dan ilk ata -
ğa ka dar ge çen sü re yi uza ta bi le ce ği, semp tom la -
rı ha fif le te bi le ce ği ve sen kop atak la rı nın sa yı sı nı
azal ta bi le ce ği gös te ril miş tir. Bun lar dan The North
Ame ri can Va so va gal Pa ce ma ker Study (VPS-1) isim -
li ça lış ma da tek rar la yan sen kop atak la rı olan ve
eğik ma sa tes ti po zi tif olan has ta la ra, hız düş me -
si ne ce vap lı (“ra te-drop res pon se ”) çift-oda cık lı
kalp pil ta kıl ma sı du ru mun da, sen kop atak la rı -
nın % 80 ora nın da azal dı ğı gö rül müş tür. Bir yıl-
 lık ta kip te pil ta kı lan has ta lar da sen kop ora nı %
18.5 iken, pil ta kıl ma yan lar da bu oran % 59.7 gi -
bi yük sek bir dü zey de kal mış tır. An cak ça lış ma -
nın ran do mi ze ol ma sı na kar şın, açık-eti ket li bir
ça lış ma ol ma sı ve pla se bo et ki si nin de ğer len di ri -
le me si ça lış ma nın za yıf ta raf la rı nı oluş tur mak ta -
dır. Bu ko nu da “Va so va gal Synco pe In ter na ti onal
Stud y” (VA SIS) ça lış ma sın da da kalp pi li ta kıl -
ma sı nın sen kop sık lı ğın da ben zer oran da azal ma
sağ la ya bi le ce ği gös te ril miş tir. An cak bu ça lış ma -
da da VPS-1’de ki sı nır la ma lar söz ko nu su dur.

The North Ame ri can Va so va gal Pa ce ma ker Study
Part II (VPS-2) ça lış ma sın da ise yu ka rı da so nuç la rı
bil di ri len iki ça lış ma nın sı nır la ma la rı or ta dan kal dı-
 rıl mış tır. Ça lış ma çift kör ola rak dü zen len miş, ay rı -
ca ger çek bir kon trol gru bu (hız-düş me si ce va bı
ol mak sı zın 45/dk hız da DDD “pa cin g”) oluş tu rul -
muş tur. Bu tak dir de iki grup ara sın da sen kop sık-
 lı ğı açı sın dan bir fark lı lık ol ma dı ğı gö rül müş tür. 

Da ha son ra ya pı lan “Va so va gal Synco pe In ter -
na ti onal Stud y” (VA SIS) ve “Sy nco pe: Di ag no sis and
Tre at ment Stud y” (SYDAT) ça lış ma la rın da PM’ in
sen kop la rı ön le me de ya rar lı ol du ğu be lir til miş se
de, kör ve ran do mi ze ya pı lan “Va so va gal Synco pe
and Pa cing Tri al” (SYNPA CE) ça lış ma sı bu nu te -
yid et me miş tir (Tab lo 52-14).

Bu ne den le va so va gal sen kop lu has ta lar da pil
te da vi si as la ilk se çe nek ola rak gö rül me me li dir.
Do la yı sıy la özel lik le sık ge len ve ya ra lan ma la ra
yol açan, ma lign se yir li va ka lar da di ğer te da vi
me tod la rı et ki siz ise kalp pi li dü şü nü le bi lir. Se -
lim va so va gal sen kop ta ise pil ta kıl ma sı dü şü -
nül me me li dir.

Ma lign va so va gal sen kop ta pil ka ra rı ve ril -
miş se iki oda cık lı (DDD) pa ce ma ker kul la nıl ma -
lı dır. Bu has ta lar da ço ğu kez has ta nın ken di si nüs
rit mi nin dev re de ol ma sı için his te re zis özel li ği
açı lır, kalp hı zı 50/dk’ nın al tı na in me si du ru -
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De ğer len di ri len Kar şı laş tı rı lan Te da vi
Ça lış ma Has ta Se çi mi Hu sus lar Tür le ri Önem li So nuç lar

VPS-1 • Ya şam bo yu sen kop > 6 • Sen ko pa ka dar ge çen • Ran do mi ze, açık PM ile sen kop 
• Po zi tif eğik ma sa tes ti sü re • Stan dart ilaç te da vi si nüks le rin de 

(+sen kop/pre sen kop) ile hız ce vap lı % 85 azal ma
pa ce ma ker

VPS-2 • Ya şam bo yu sen kop > 6 • Sen ko pa ka dar ge çen • Ran do mi ze, kör PM ile olum lu et ki 
ve ya son  2 yıl da > 3 sü re • Al tı ay ya da ilk gö rül me miş tir.
ve ya son 6 ay da 1 • Pa ce ma ker et ki si sen kop ata ğı na ka dar

• Po zi tif eğik ma sa tes ti (“Ra te drop res pon se”) DDD-pa cing ile
(+sen kop/pre sen kop) pa ce ma ker siz ta kip

• Ra te drop res pon se
dev re de ya da dev re
dı şı

VA SIS • Son 2 yıl da sen kop > 3 • Sen kop/pre sen kop • Ran do mi ze, açık PM ile sen kop
nüks le ri • DDD-PM (+his te re zis) nüks le rin de  % 80 

• Se kon der PM ve ya ilaç ile pa ce ma ker azal ma
te da vi si ih ti ya cı ol ma ma sı

SYDAT • Yaş > 35 • Sen kop nüks le ri • Ran do mi ze, açık PM ile sen kop
• Or ga nik has ta lık yok • DDD-pa ce ma ker nüks le rin de % 87
• Son 2 yıl da sen kop > 3 (+ra te drop res pon se) azal ma.
• Po zi tif eğik ma sa tes ti ile ate no lol
(kalp hı zı < 50/dk ve
hız da > % 30 düş me)

SYNPA CE • Sen kop • Sen kop nüks le ri • Çift kör, ran do mi ze PM ile olum lu et ki
• PM ile kon ven si yo nel gö rül me miş tir.
te da vi

Kı salt ma lar: VPS=The North Ame ri can Va so va gal Pa ce ma ker Study, VA SIS=Va so va gal Synco pe In ter na ti onal Study,
SYDAT: Synco pe: Di ag no sis and Tre at ment Study, SYNPA CE= Va so va gal Synco pe and Pa cing Tri al, PM: Pa ce ma ker

Tablo 52-14. Nö ro kar di yo je nik Sen kop ta Kalp Pi li Uy gu la ma la rı ile İl gi li Ça lış ma lar



mun da, yi ne prog ram la nan sü re de pi lin 80-
100/dk hız da dev re de kal ma sı sağ la nır. Bu da
semp tom la rı önem li öl çü de azal ta bi le cek tir.

Hi per sen si tif ka ro tid si nüs sen ko pu ve nö ro -
kar di yo je nik sen kop lar da ka lı cı kalp pi li in di kas -
yon la rı Tab lo 52-15’de gö rül mek te dir.

KKaallpp  NNaakk  llii

Kalp nak li son ra sın da has ta la rın % 8-23’ün de, ço-
 ğun lu ğu si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu ile il gi li olan
bra di arit mi prob le mi ge liş mek te dir. Bu has ta la rın
yak la şık ya rı sın da 6-12 ay içer sin de bra di arit mi
ken di li ğin den dü zel mek te ve kalp pi li ta kıl ma sı na
ge rek kal ma mak ta dır. An cak be lir gin bra di arit mi
ve asis to lün ani ölü me ne den ola bi le ce ği bi lin mek -
te dir. Ge ri dön me yen si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu
ya da AV blok ta ka lı cı pa ce ma ker ta kıl ma sı zo run -
lu dur. Kalp nak li ya pı lan has ta lar da ka lı cı kalp pi -
li in di kas yon la rı Tab lo 52-16’da gö rül mek te dir.

KKaallpp  YYeetteerrssiizzlliiğğii

Kalp yetersizliğinde kalp pilinin yeri (Kardiyak ve
senkronizasyon tedavisi) bölüm 46’da anlatılacaktır.

HHii  ppeerr  ttrroo  ffiikk  KKaarr  ddii  yyoo  mmii  yyoo  ppaa  ttii

İlk non-ran do mi ze ça lış ma lar, hi per tro fik obs trük -
tif kar di yo mi yo pa ti li ba zı has ta lar da kı sa AV in ter -
va li ile ya pı lan çift oda cık lı “pa cin g” in sol ven tri kül
çı kış yo lun da ki gra di en ti azal tı ğı nı ve semp tom la -

rı dü zelt ti ği ni gös ter miş tir. Az sa yı da has ta yı kap-
 sa yan baş ka bir ça lış ma da ise uzun dö nem de ya-
 rar lı et ki le rin de vam et ti ği ile ri sü rül müş tür.
Pa cin g’ in ke sil me sin den son ra bi le gra di en tin azal-
 ma sı, uzun dö nem ya pı lan “pa cin g” in ven ti kü ler
“re mo de lin g” e yol aç tı ğı nı dü şün dür mek te dir. 

İki ran do mi ze ça lış ma da, hi per tro fik ob trük tif
kar di yo mi yo pa ti li has ta la rın yak la şık ya rı sın da,
pa ce ma ker ta kıl ma sı nı ta ki ben sub jek tif dü zel me
ol du ğu gö rül müş, an cak gra di ent azal ma sı ile
semp tom lar ara sın da ko re las yon bu lun ma dı ğı ve
pla se bo et ki si nin önem li ol du ğu be lir len miş tir.
Baş ka bir ran do mi ze ça lış ma da ise “pa cin g” in ya -
şam ka li te sin de önem li bir dü zel me ye yol aç ma -
dı ğı, an cak 65 ya şın üze rin de ki has ta alt
gru bun da kıs mi ya rar sağ lan dı ğı sap tan mış tır.

Ha len hi per tro fik obs trük tif kar di yo mi yo pa -
ti li has ta lar da, pa ce ma ker  uy gu la ma sı nın, has ta -
lı ğın sey ri ni de ğiş tir di ği ya da ya şam sü re si ni
uzat tı ğı na iliş kin bir ka nıt yok tur. Bu ne den le
tüm semp to ma tik has ta la ra kalp pi li tav si ye si ya-
 pıl ma ma lı dır. An cak an lam lı gra di ent (is ti ra hat te
30 mmHg, pro vo kas yon la > 50 mm Hg) bu lu nan
ba zı has ta lar da semp to ma tik ya rar sağ la na bi le -
ce ği ha tır lan ma lı dır. İle ri de re ce de semp tom la rı
olan lar da ise cer ra hi mi yek to mi ya da per kü tan
sep tal al kol ab las yo nu ter cih edil me li dir.

Kalp pi lin den op ti mal ya ra rın sağ lan ma sı için
AV in ter va lin ide al sü re de (kı sa) prog ram lan ma -
sı önem ta şı mak ta dır. 
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İn di kas yon
Sı nıf Ta nım la ma Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • Si nüs ka ro tis sti mü las yo nu na bağ lı ola rak spon tan or ta ya çı kan tek rar la yan C
sen kop atak la rı  ta nım la yan has ta lar da, sinüs ka ro ti se uy gu la nan mi ni mal
ba sın cın 3 sa ni ye den faz la sü ren asis to li ye yol aç ma sı

Sı nıf II a • Pro vo ka tif olay lar ol mak sı zın tek rar la yan sen kop lar ge li şen has ta lar da, C
hi per sen si tif kar di yo in hi bi tör ce va bın 3 sa ni ye ve ya üze rin de ol ma sı

Sı nıf IIb • Cid di semp to ma tik nö ro kar di yo je nik sen kop lu has ta lar da, sen ko pun spon tan B
ve ya eğik ma sa tes tin de ge li şen bra di kar di es na sın da or ta ya çık tı ğı nın
bel ge len me si

Sı nıf II I • Ka ro tis sinüsün uya rıl ma sı na hi per sen si tif kar di yo-in hi bi tör ce vap alı na nan C
has ta lar da, semp tom la rın bu lun ma ma sı ya da sa de ce müp hem şi ka yet le rin ol ma sı

• Po zis yo nel va so va gal sen kop

Tablo 52-15. Hi per sen si tif Ka ro tid Si nüs Sen ko pu ve Nö ro kar di yo je nik Sen kop lar da Ka lı cı Kalp Pi li
İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)

İn di kas yon
Sı nıf Ta nım la ma Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • Dü zel me si bek len me yen per sis tan, uy gun suz ve ya semp to ma tik bra di kar di ve C
di ğer ka lı cı pa ce ma ker sı nıf I in di kas yon la rı ne den le ri nin bu lun ma sı

Sı nıf II a • Post-ope ra tif dö nem de has ta ne çı kı şı nı ve ya re ha bi li tas yo nu sı nır la yan uza mış C
ve ya tek rar la yan re la tif bra di kar di

Sı nıf IIb • Bra di kar di bel ge len me miş ol sa da kalp nak lin den son ra ge li şen sen kop C

Tablo 52-16. Kalp Nak lin den Son ra Ka lı cı Kalp Pi li İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)



Hi per tro fik ob trük tif kar di yo mi yo pa ti li has-
 ta lar da kalp pi li uy gu la ma sı nın et ki le ri ile il gi li
ba zı ça lış ma lar Tab lo 52-17’de gö rül mek te dir.

Ani ölüm açı sın dan yük sek risk li hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da ke sin ka lı cı pa ce ma -
ker in di kas yo nu var sa, ba sit pil ye ri ne, -kla sik in-
 di kas yon ol ma sa da- ICD ta kıl ma sı ter cih edi le bi lir.

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da ka lı -
cı pa ce ma ker in di kas yon la rı Tab lo 52-18’de iz len -
mek te dir.

ÇÇoo  ccuukk  llaarr  ddaa,,  PPuu  bbeerr  ttee  ddee  vvee  KKoonn  jjee  nnii  ttaall  
KKaallpp  HHaass  ttaa  llıı  ğğıı  OOllaann  HHaass  ttaa  llaarr  ddaa  KKaa  llıı  ccıı  
KKaallpp  PPii  llii  TTaa  kkııll  mmaa  ssıı  GGee  rreekk  llii  llii  ğğii

Ço cuk, ado le san ve genç eriş kin ler de aşa ğı da ki
ne den ler le kalp pi li ta kıl ma sı ge re ke bi lir: 1.
Semp to ma tik si nüs bra di kar di si, 2. Bra di kar di-
ta şi kar di sen dro mu, 3. Kon je ni tal üçün cü de re ce -
de AV blok ve 4. İle ri de re ce de ikin ci ve ya üçün cü
de re ce de AV blok. 

Ço cuk lar da ki ka lı cı kalp pi li ta kıl ma sı in di kas -
yon la rı eriş kin ler de ki ne ben ze mek le be ra ber, ba zı

fark lı hu sus lar göz önü ne alın ma lı dır: İl ki, gi de rek
çok da ha faz la ço cuk kon je ni tal kalp has ta lı ğı ne de -
ni ile ya pı lan dü zelt me ame li yat lar dan son ra ya şa -
mı nı sür dü re bil mek te dir. Bu ço cuk lar da bu lu nan
re zi dü sol ven tri kül dis fonk si yo nu, as lın da sağ lık lı
in san lar da semp to ma yol aça ma ya cak bra di kar di
dü zey le rin de şi ka yet le re yol aça bil mek te dir. Bu ne-
 den le kalp pi li ta kıl ma sı ka ra rı ve ri lir ken sa de ce
kalp hı zı dik ka te alın ma ma lı dır. İkin ci si, bra di kar -
di ya şa gö re de ğer len di ril me li, ado le san için nor mal
ola bi le cek 45/dk’ lık bir hı zın, be bek  ve ye ni do ğan
için çok ya vaş ol du ğu göz önü ne alın ma lı dır. 

Ço cuk lar da bra di kar di ile semp tom lar sık ola-
 rak ge çi ci dir. Ço cuk lar da has ta si nüs sen dro mu ta-
 nı sı gi de rek da ha sık ola rak ko nul mak ta dır, an cak
si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu bu lun ma sı tek ba şı -
na pil ta kıl ma sı için ye ter li de ğil dir. Pil ta kıl ma dan
ön ce semp tom lar dan si nüs bra di kar di si nin (kalp
hı zı<40/dk ve asis tol > 3 san) so rum lu ol du ğu ke -
sin ola rak or ta ya ko nul ma lı ve al ter na tif ne den ler
(epi lep si, so luk tut ma, ap ne ve ya nö ro kar di yo je nik
sen kop) mut la ka eli mi ne edil me li dir. 
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De ğer len di ri len Kar şı laş tı rı lan 
Ça lış ma Has ta Se çi mi Hu sus lar Te da vi Tür le ri Önem li So nuç lar

MA YO Op ti mal me di kal te da vi ye • SVÇY-gra di en ti • Kör çap raz la ma • Has ta la rın
rağ men semp to ma tik HKMP • Ya şam ka li te si • DDD-pa cing ile • % 60’ın da sub jek tif 

• Eg zer siz sü re si Pa cing yok (AA I) dü zel me
• Ok si jen tü ke ti mi • Pa cing ile pla se bo et ki si

• SVÇY gra di ent te
% 40 azal ma

PIC • Op ti mal me di kal te da vi ye • Eg zer siz to le ran sı • Kör çap raz la ma • SVÇY gra di en tin de
rağ men semp to ma tik HKMP • Disp ne-an gi na • DDD-pa cing ile • % 50 azal ma  

• FK: II/II I semp tom sko ru Pa cing yok (AA I) • Eg zer siz ka pa si te sin de
• An gi na ve ya disp ne • Fonk si yo nel ka pa si te % 21 art ma 
• SVÇY-gra di ent >30 mmHg • Ya şam ka li te si • Fonk si yo nel ka pa si te de

% 70 dü zel me

M-PATHY • Op ti mal me di kal te da vi ye • Ya şam ka li te si • Kör çap raz la ma • An lam lı sub jek tif ya da 
rağ men semp to ma tik HKMP • Eg zer siz sü re si • DDD-pa cing ile ob jek tif dü zel me yok

• SVÇY-gra di ent > 50 mmHg • Pik ok si jen tü ke ti mi Pa cing yok (AA I) • Be lir gin pla se bo et ki si
• SVÇY gra di en ti • SVÇY gra di en tin de  
• SV du var ka lın lı ğı % 40 azal ma

HKMP: Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti, SVÇY: Sol ven tri kül çı kış yo lu, FK: Fonksiyonel kapasite

Tablo 52-17. Hi per tro fik Obs trük tif Kar di yo mi yo pa ti de Kalp Pi li Uy gu la ma la rı ile İl gi li Ça lış ma lar

İn di kas yon
Sı nıfı Ta nım la ma Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu ya da AV blok ol ma sı du ru mun da, da ha ön ce C
be lir til miş şart lar da, sı nıf I in di kas yon lar ay nen ge çer li dir.

Sı nıf II a • Yok

Sı nıf IIb • İs ti ra hat te ve ya pro vo ke edil di ğin de cid di sol ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nu A
bu lu nan has ta lar da, me di kal te da vi ye rağ men semp tom la rın de vam et me si (Ani
kar di yak ölüm için risk fak tör le ri var sa Sı nıf I DDD-ICD in di kas yo nu var dır)

Sı nıf II I • Asemp to ma tik ya da me di kal te da vi ile semp tom la rı kon trol alı nan has ta lar C
• Sol ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nu ol ma yan semp to ma tik has ta lar

Tablo 52-18. Hi per tro fik Kar di yo mi yo pa ti de Kalp Pi li İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)



Bra di kar di-ta şi kar di sen dro mu kon je ni tal kalp
has ta lı ğı ne de ni ile ope re edi len genç has ta lar da
gi de rek sık ola rak gö rül me ye baş la nan bir prob-
 lem dir. Tek rar la yan at ri yal flut ter bu has ta lar da
mor ta li te ve mor bi di te yi et ki le mek te dir. Söz ko nu -
su has ta lar da si nüs dü ğü mü fonk si yon la rı nın
ame li ya ta bağ lı ola rak bo zul ma sı at ri yal flut ter ge-
 li şi mi için ba ğım sız bir risk fak tö rü dür. Fiz yo lo jik
hız lar da uzun sü re li at ri yal “pa cin g” sa de ce si nüs
bra di kar di si nin te da vi si için de ğil, sup ra ven tri kü -
ler ta şi arit mi le rin ön len me si ve te da vi sin de de et-
 ki li dir. Bu has ta lar da ta şi arit mi le rin ön len me si
ama cı ile so ta lol ve ami oda ro ne gi bi kalp hı zı nı da -
ha da azal tan an ti-arit mik ilaç la rı da kul lan ma zo-
 run lu ğu ol ma sı pa ce ma ker ge rek li li ği ni da ha da
art tır mak ta dır. Va ka la rın bir kıs mın da özel lik le ye -
ni ha ri ta la ma (“map pin g”) tek nik le ri kul la nı la rak
ya pı lan rad yof re kans ka te ter ab las yo nu ile ta şi -
arit mi le rin kü rü müm kün dür ve an ti-arit mik ilaç
kul la nıl ma sın dan ka çı nı la bi lir.

Semp to ma tik kon je ni tal komp let AV blok lu has-
 ta lar da pa ce ma ker imp lan tas yo nu sen kop epi sod -
la rı nı azalt mak ta ve ya şam sü re si ni uzat maktadır.
An cak bu has ta lar da pa ce ma ker imp lan tas yo nun -
dan son ra bi le ven ti kül fonk si yon la rı nın ta ki bi ge-
 rek li dir. Asemp to ma tik kon je ni tal komp let AV
blok lu has ta lar da ise or ta la ma kalp hı zı, pa uze’ ler,
bir lik te olan ya pı sal kalp has ta lı ğı, QT sü re si ve eg-
 zer siz ka pa si te si gi bi  kri ter ler de göz önü ne alı na -
rak pa ce ma ker ka ra rı ve ril me li dir.

Kon je ni tal uzun QT sen drom lu has ta lar da, be -
ta-blo ker ler kul la nı mı ile bir lik te ka lı cı pa ce ma ker
ta kıl ma sı nın, semp tom la rın ön len me si ne kat kı sağ-
 la dı ğı göz lem sel ça lış ma lar da gö rül müş tür. Kalp
pi li özel lik le pa uze’ ye bağ lı ven tri kü ler ta şi arit mi
ve ya kon je ni tal uzun QT sen dro mu ile bir lik te si -
nüs bra di kar di si ve ya ile ri de re ce de AV blo ku olan
has ta lar da ya rar lı dır. Kalp pi li nin semp tom lar üze-
 ri ne olum lu et ki si bi lin mek le bir lik te ani ölüm ris-
 ki ne et ki si be lir len me miş tir.

Kalp cer ra hi si ni ta ki ben 7-14 gün için de ile ri
ikin ci de re ce de ve ya üçün cü de re ce de AV blok ta
-prog noz kö tü ol du ğu için- ka lı cı kalp pi li mut la -
ka ta kıl ma lı dır. Ge çi ci ile ri de re ce de AV blok son-
 ra sın da re zi dü bi fa si kü ler blok ka lan lar da ge nel
ola rak prog noz da ha iyi dir.

Re zi dü in tra kar di yak de fek ti ka lan has ta lar da
pa ce ma ker le ad’ le rin den kay nak la na bi le cek pa-
 ra doks em bo li ler de ço cuk la ra öz gü ila ve bir risk
ola rak ay rı ca göz önü ne alın ma lı dır.

Ço cuk lar da ka lı cı kalp pi li ta kıl ma sı in di kas -
yon la rı Tab lo 52-19’de gö rül mek te dir.

KKaallpp  PPii  llii  TTaa  kkııll  mmaa  ssıı  TTeekk  nnii  ğğii

Kalp pi li ste ril ko şul lar da ka te te ri zas yon la bo ra -
tu arın da ta kı la bi lir. İş lem ön ce si ge nel ay rın tı lı te-
 miz lik ve ha va nın ul tra vi yo le ile ste ri li zas yo nu,

eki bin mut la ka mas ke ve kep giy me si ge rek li dir.
Bir ope ra tör, bir yar dım cı ope ra tör ve ya hem şi re,
bir des tek per so ne li (hem şi re ya da tek nis yen) ve
bir de prog ram la yı cı yı kul la na cak tek nik ele man
ge rek li dir. Bu amaç la C-kol lu an ji yog ra fi sis tem -
le ri kul la nı la bi lir, an cak ma nu el ya da da ha iyi si
oto ma tik ola rak sağ ve sol ob lik po zis yon lar ala-
 bi le cek, gö rün tü ka li te si iyi bir ci haz ge rek mek -
te dir. Sü rek li ritm (EKG) ta ki bi ya nı sı ra,
no nin va zif ba sınç ve ok si jen sa tü ras yo nu ta ki bi
ya pı la cak bir ale tin bu lun ma sı da ge rek li dir. La-
 bo ra tu ar da de fib ri la tör ci ha zı ha zır ol ma lı dır. 

İş lem ço ğu kez lo kal anes te zi ile ya pı la bi lir se
de ço cuk lar da ya da ko ope ras yon so ru nu olan yaş -
lı ki şi ler de de rin se das yon ya da ge nel anes te zi ge-
 re ke bi lir. Pre me di kas yon için 1-4 mg mi do za lam
(Dormicum 5 mg ampul) İV, ba zen de ağ rı yı ön le -
mek için 25 mg meperedine (Do lan tin ampul 100
mg) İV kul la nı la bi lir. Bu tak dir de ya kın so lu num
ve O2 sa tü ras yo nu ta ki bi ih mal edil me me li dir. Da -
mar yo lu acil me di kas yon için açık ol ma lı dır. Pil
ta kı lan ta raf kol ven le rin den bi ri ne ge re ğin de kon -
trast mad de ve re rek subc la vi a ve ni ni gör mek için
“an ji yo-cu t” yer leş ti ril me si ya rar lı ola bi lir. Özel lik -
le pi le ba ğım lı has ta lar da ak si ta raf fe mo ral ven ler
va sı ta sı ile ge çi ci pa ce ma ker ta kıl ma sı iş le min gü-
 ven li ği açı sın dan da ha doğ ru ola cak tır. Lo kal anes-
 te zi için % 2 li do ca ine kul la nı la bi lir. 

Has ta nın o gün ya da bir gün ön ce gö ğüs, kol-
 tuk al tı ve ge rek li ola bi le ce ği için ka sık böl ge si tı -
raş edi lir, ban yo yap ma sı ya da kö pük lü sün ger le
bu alan la rın te miz len me si sağ la nır. İş lem ön ce si
her iki gö ğüs ve bo yun böl ge si, de zen fek tan so-
 lüs yon ile 10 dak sü re ile fır ça la na rak te miz le nir,
üze ri ste ril ku ru bez ile ör tü lür, da ha son ra bu
alan iyod ile te miz le nir, or ta boy ste ril dra pe ile
ör tü lür ve has ta nın tüm vü cu du ve an ji yog ra fi
ale ti ni ste ril ör tü ler le ka pa tı lır.

Cep Oluş tu rul ma sı

Kalp pi li je ne ra tö rü da ha çok sağ ya da sol pek to -
ral böl ge ye yer leş ti ri lir. Sağ eli ni kul la nan has ta -
lar da sol, sol eli ni kul la nan lar da sağ ta ra fa
ko nul ma sı ter cih edil me li dir. Bu alan da kla vi ku la -
nın 2 par mak al tın da lo kal anes te zi yi ta ki ben, 8-10
cm’ lik bir ke si ya pı lır, sı zın tı tar zın da ka na ma kon -
tro lü pil ile ça lı şan dis pos sib le elek tro ko te r ler le ya-
 pı la bi lir. Pil ce bi, cild al tı do ku su ile pek to ra lis
ma jör ade le si ara sın da ha zır la nır. Çok za yıf has ta -
lar da de fib ri la tör imp lan tas yo nun da ol du ğu gi bi
sub pek to ral imp lan tas yon da (pek to ra lis ma jör ile
mi nör ade le ara sı na) ter cih edi le bi lir. Je ne ra tö rün
faz la yü ze yel böl ge ye ko nul ma sı, er ken ya da geç
eroz yon ih ti ma li ni art tı ra cak, ade le al tı na ko nul -
du ğun da ise he ma tom ih ti ma li da ha faz la ola cak -
tır. Cep ha zır lan ma sı par mak lar kul la nı la rak künt
bir şe kil de ya pıl ma lı, ce bin bü yük lü ğü, pil hac mi -
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ne gö re uy gun ol ma lı, çok bü yük ya da kü çük ol-
 ma ma lı dır. Pil ce bi an ti bi yo tik li (ne omy cin ve ya
se fa los prin gru bu) sı vı ile yı kan ma lı, da ha son ra
ka na ma kon tro lü için an ti bi yo tik ile ıs la tıl mış bir
ya da iki gaz lı bez ko nul ma lı dır. Bir sü re son ra bu
bez ler çı ka rıl ma lı dır. Kalp pi li ce bi ve nöz gi riş ten
ön ce ya da son ra ya pı la bi lir. İş lem ala nın da ki “she -
at” ya da “le ad” ka la ba lı ğın dan sa kın mak ama cı ile
ön ce cep oluş tur ma lı dır.

Ve nöz Gi riş

Ve nöz gi riş pil ce bi ha zır lan dık tan ön ce ya da son -
ra ya pı la bi lir. Bu amaç la her iki ta raf ta ki subc la vi a
ven le ri, se fa lik ven ler, ju gu ler ven ler ya da ak si ler
ven ler kul la nı la bi lir (Şe kil 52-1).

Subc la vi a Ponk si yo nu: Has ta düz ya tar ken, da -
ha iyi si Tran de len burg po zis yo nun da ka te te ri -
zas yon ma sa sı na ya tı rı lır, bu müm kün ol ma dı ğı
tak dir de ayak la rı yas tık lar va sı ta sıy la yük sel ti lir.
Subc la vi a ve ni ne, 18-gau ge ponk si yon iğ ne si ile
gi ri lir. İğ ne kla vi ku la al tın dan 1/3 dış ile or ta bö-
 lü mü nün bir leş me ye rin de, 45 de re ce eğim le,
sup ras ter nal çen ti ğe doğ ru, se rum fiz yo lo jik ile
do lu 10 cc’ lik en jek tör ile kan ser best çe ge ri ge le -
cek şe kil de as pi re edi le rek iler le ti lir. Da ha son ra J
uç lu kı la vuz tel iğ ne nin için den so ku la rak, ven-
sağ at ri yum yo lu ile ve na ka va in fe ri or’ a ka dar
iler le ti lir, ucu “mos qi uto ” ile sa bit le nir. İğ ne ge ri
çe ki lir. Da mar ge niş le ti ci (di la tör) ve da mar kı lı -
fı (“pe el-away she at”) kı la vuz tel üze rin den ve na
ka va su pe ri or’ a iler le ti lir. Ve ni ze de le me mek için

746

İn di kas yon
Sı nıfı Ta nım la ma Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • İkin ci ve ya üçün cü de re ce de AV blo kun semp to ma tik bra di kar di, kon jes tif kalp C
ye ter siz li ği ve ya kalp de bi si dü şük lü ğü ile bir lik te ol ma sı 

• Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu olan lar da, ya şa uy gun ol ma yan bra di kar di ile B
semp tom lar ara sın da ki iliş ki nin ke sin ola rak or ta ya ko nul ma sı 

• Kalp cer ra hi sin den son ra dü zel me si bek len me yen ve ya en az 7 gün de vam eden B
ikin ci ve ya üçün cü de re ce de AV blok

• Ge niş QRS komp leks li ka çış rit mi, komp leks ven tri kü ler er ken vu ru ve ya ven tri kül B
dis fonk si yo nu ile bir lik te olan kon je ni tal üçün cü de re ce de AV blok 

• Kon je ni tal üçün cü de re ce de AV blo ku olan in fant lar da, ven tri kü ler hı zı nın 55/dk’ nın, C
AV blok ile bir lik te kon je ni tal kalp has ta lı ğı da var sa 70/dk’ ın al tın da bu lun ma sı 

Sı nıf II a • Kon je ni tal kalp has ta lı ğı ve sinüs bra di kar di si bu lu nan has ta lar da, in tra-at ri al C
re en tran ta şi kar di epi sod la rı nın ön len me si ama cıy la ka lı cı kalp pi li ta kı la bi lir. Si nüs
dü ğü mü dis fonk si yo nu in ten sek ve ya ilaç la ra bağ lı ola bi lir.

• Ha ya tın ilk yı lın da kon je ni tal üçün cü de re ce de AV blok bu lu nan lar da, or ta la ma B
kalp hı zı nın 50/dk’ ın al tın da ol ma sı ya da ba zal sik lus uzun lu ğun dan iki ya da üç kez
daha uzun sü ren ven tri kül du rak la ma la rı nın ge liş me si ve ya kro not ro pik ye ter siz lik
ne de niy le semp tom la rın ge liş me si du ru mun da 

• Komp leks kon je ni tal kalp has ta lı ğı ya nı sı ra asemp to ma tik sinüs bra di kar di si de C
bu lu nan ço cuk lar da, is ti ra hat ha lin de ki kalp hı zı nın 40/dkʼ ın al tın da ol ma sı ve ya 3
sa ni ye den da ha uzun sü ren du rak la ma la rın oluş ma sı 

• Kon je ni tal kalp has ta lı ğı bu lu nan has ta lar da, sinüs bra di kar di si ve ya AV sen kro ni C
kay bı ne de ni ile he mo di na mi nin bo zul ma sı 

• Ön ce den kon je ni tal kalp has ta lı ğı ne de niy le ame li yat edil miş, ge çi ci komp let AV B
blok or ta ya çık mış ve re zi dü fa si kül blo ku kal mış olan bir has ta da ne de ni bel li
ol ma yan sen kop ge liş me si ve di ğer ne den le rin ti tiz lik le eli mi ne edil di ği du rum lar da

Sı nıf IIb • Ope ras yon son ra sı ge li şen üçün cü de re ce de AV blo kun dü zel me si, an cak C
bi fa si kü ler blo kun ka lı cı ol ma sı

• Kon je ni tal asemp to ma tik üçün cü de re ce de AV blo ku bu lu nan ye ni do ğan, ço cuk, B
ado le san ve ya genç eriş kin ler de, kalp hı zı nın ka bul edi le bi lir dü zey de, QRS
komp leks le ri nin dar  ve ven tri kül fonk si yon la rı nın nor mal ol ma sı

• Kon je ni tal kalp has ta lı ğı nın bi ven tri kü ler ona rı mın dan son ra asemp to ma tik C
sinüs bra di kar di si olu şan has ta lar da, kalp hı zı nın 40/dkʼ ın al tın da ol ma sı ve ya 3
sa ni ye den da ha uzun sü ren ven tri kü ler du rak la ma la rın ge liş me si

Sı nıf II I • Di ğer yan dan asemp to ma tik olan has ta lar da ope ras yon son ra sın da ge li şen ge çi ci B
AV blo kun nor ma le dön me si 

• Ön ce den ge çi ci komp let AV blok yok lu ğun da, kon je ni tal kalp has ta lı ğı ne de niy le C
ya pı lan ope ras yon son ra sın da -bi rin ci de re ce de AV blok bu lun sun ya da
bu lun ma sın-asemp to ma tik bi fa si kü ler blok ge liş me si 

• Asemp to ma tik bi rin ci tip, ikin ci de re ce de AV blok C
• Asemp to ma tik sinüs bra di kar di si olan ado le san da, en uzun RR in ter va li nin 3 C

sa ni ye nin al tın da ol ma sı ve mi ni mal kalp hı zı nın 40/dk’ ın üze rin de bu lun ma sı

Tablo 52-19. Ço cuk lar da, Pu ber te de ve Kon je ni tal Kalp Has ta lı ğı Olan Has ta lar da Ka lı cı Kalp Pi li Ta kıl ma sı
İn di kas yon la rı (ACC/AHA/HRS Kı la vu zu)



bu iş lem de skop al tın da ya pıl ma lı dır. Ço ğu kez
7-9 F ve nöz kı lıf kul la nı lır, an cak elek trod ka lın lı -
ğı na gö re bu de ği şe bi lir. Ve nöz kı lıf yer leş ti ril -
dik ten son ra, da mar ge niş le ti ci ve kı la vuz tel ge ri
çe kil me li dir. Bu es na da ha va em bo li si nin ön len -
me si için ven kı lı fı ağ zı par mak la iyi ce ka pa tıl -
ma lı dır. Ha va em bo li si ih ti ma li ni azalt mak
ama cıy la, in tra to ra sik ba sın cın art ma sı na yol aç-
 ma ma sı için has ta nın de rin ne fes al ma sı ön len -
me li, has ta nın ne fe si ni ver me si ve da ha son ra
al ma dan bek le me si söy len me li dir. Has ta nın ko o-
pe ras yo nu nu art tır mak için iş lem baş la ma dan ön -
ce pro va ya pıl ma sı doğ ru ola cak tır. Bu sü re cin
kı sa sür me si için kalp içeri si ne yer leş ti ri le cek le-
 ad’ in aşa ğı da be lir ti len şe kil de ön ce den ha zır lan -
ma sı ge rek li dir. Da ha son ra le ad, “s he at”
içe ri sin den -skop al tın da iz le ne rek-sağ at ri yu ma
ka dar iler le ti lir, elek trod sa bit po zis yon da tu tul -
mak ko şu lu ile “s he at” yır tı la rak çı ka rı lır.

İki elek trod (at ri yal ve ven tri kü ler) kul la nıl ma -
sı ge re ki yor sa iki me tod kul la nı la bi lir: İl kin de –bi -
zim ter cih et ti ği miz gi bi- iki ay rı ponk si yon ile iki
ay rı kı la vuz tel ve iki ay rı “s he at” da ma ra so kul -
mak ta dır. Bu me tot ta ikin ci ponk si yo nu ta ki ben
kı la vuz tel ler den bi ri Mos qu ito yar dı mı ile ste ril
ör tü le re sa bit le nir, di ğe rin den “s he at” va sı ta sıy la
pa ce ma ker elek tro du iler le ti le rek sağ ven tri kül
apek si ne yer leş ti ri lir ve prok si ma lin den di ki le rek
sa bit le nir. Da ha son ra ikin ci kı la vuz tel den ikin ci
“s he at” ve elek trod so ku la rak, ikin ci le ad de plan-
 la nan böl ge ye (ge nel lik le sağ at ri yum apen dik si)
yer leş ti ri le rek iş lem ta mam la nır. İkin ci me tod da
ise tek ponk si yon ya pı lır, tek “s he at” içe ri sin den iki
elek trod ge çi ri lir. Bu tak dir de 12F she at se çil me li -
dir. Mo di fi ye bir me tod da, tek ponk si yon ya pıl -
ma sı, “s he at” so kul duk tan son ra ikin ci kı la vuz
te lin bu “s he at” va sı ta sı ile iler le til me si, da ha son -
ra kul la nı lan “s he at” in ge ri çe ki le rek, içer de ki iki
kı la vuz tel va sı ta sıy la, tek ponk si yon ye rin den, iki
ay rı “s he at” kul la nıl ma sı dır. İkin ci yak la şım da ma-
 ni pü las yon zor lu ğu doğ du ğun da elek trod lar bir-
 bir le ri ni çe ke bi lir ler ve ye ni den po zis yon ver mek
ge re ke bi lir. 

Subc la vi a ponk si yo nu nun, yan lış lık la ar ter
ponk si yo nu ve he ma tom, AV fis tül, pnö mo to raks,
ha va em bo li si ya da sep tik trom bus gi bi komp li -
kas yon la ra ne den ola bi lir. Ay rı ca le ad’ in faz la me-
 di al böl ge ye yer leş ti ril me si, kla vi ku la ile ilk kos ta
ara sın da sı kış ma sı na, do la yı sıy la er ken ya da geç
dö nem de le ad frak tü rü ya da in sü las yon de fek ti ne
yol aça bi lir. Yan lış lık la ar ter ponk si yo ne edil di ği
tak dir de iğ ne ge ri çe kil me li ve ponk si yon ye ri ne
bir sü re ba sı ya pıl ma lı dır. Bir kaç de ne me ile ve ne
gi ri le me di ği tak dir de, ıs rar edil me me li, an te kü bi -
tal ven de ki “an ji yo cu t” kul la nı la rak ve nog ra fi ya-
 pıl ma lı ve ven tra se si be lir len me li dir. Bu yak la şım
söz ko nu su komp li kas yon la rın ge liş me si ih ti ma li -
ni azal ta cak tır. Subc la vi a ve ni nin kul la nıl ma sı nın
avan taj la rı ise iş le min da ha ko lay ve ça buk ol ma -
sı dır.

Se fa lik Ven Kul la nı mı: Se fa lik ven del ta pek to ral
oluk ta sey re der, ven or ta ya çı ka rıl dık tan son ra
dis ta li ve prok si ma li ab sor be ol ma yan ip lik le (2.0
ipek) sa bit le nir, prok si mal bö lüm di ki lir ve ven
ası lır. Da ha son ra in ce bir da mar ma ka sıy la ve ya
bis tü rü ucu ile ven de de lik açı la rak le ad’ in di rekt
ola rak bu de lik ten ven içer sin de iler le me si sağ la -
nır. Ge re kir se se fa lik ven içer sin de de “s he at” kul-
 la nı la bi lir. Bu me to dun avan ta jı yu ka rı da
be lir ti len subc la vi a ve ni nin ponk si yo nu na bağ lı
komp li kas yon la rın da ha na dir gö rül me si dir. Se-
 fa lik ven den iki elek trod da ta kı la bi lir. Özel lik le
alı şık ol ma yan el ler de iş lem sü re si ve na subc la -
via ve na ponk si yo nu na gö re da ha uzun dur.

Subc la vi a ven ya da se fa lik ven yak la şı mı kul-
 la nı la ma dı ğın da eks ter nal ya da in ter nal jü gü ler
ven ler de ve nöz gi riş için kul la nı la bi lir.

Ven tri kü ler Le ad’ in Yer leş ti ril me si

Ven tri kü ler le ad da ma ra so kul ma dan ön ce için-
 de ki “st yle ”nin 3-4 cm’ lik dis tal ucu na bir en jek tör
kul la nı la rak tat lı bir eğim le ge niş açı lı, J şek li ve-
 ril me li dir. Ço ğu kez ko lay lık la tri küs pid ka pak
ge çi le rek sağ ven tri kü le gi ril mek te dir. Tri küs pid
ye ter siz li ği ya da sağ at ri yu mun ge niş ol ma sı du-
 ru mun da bu ge çiş ko lay ol ma ya bi lir. Bu tak dir -
de, “st yle ” bi raz ge ri çe kil dik ten son ra, le ad ucu
sağ at ri yu mun la te ral du va rı na yas la na rak ucu
kıv rı lar, da ha son ra “st yle ” iler le ti le rek tri küs pid
ka pa ğın dan ge çi lir. Tri küs pid ka pa ğı ge çen le ad
sağ ven tri kül den pul mo ner ar te re iler le til me li dir.
Bu su ret le yan lış lık la ko ro ner si nü se gi ril me sin -
den ka çı nı la cak tır. Bu aşa ma da ucu eğik “st yle ”
ge ri çe ki le rek, düz uç lu su ile de ğiş ti ri lir ve le ad
ya vaş ca ge ri çe ki le rek, ge re kir se “st yle ” va sı ta sı
ile ya vaş ca sa at yö nün de ro tas yon ya pı la rak sağ
ven tri kül apek si ne düş me si sağ la nır. Da ha son ra
le ad dik kat le ve ya vaş ca sağ ven tri kül apek si ne
iler le ye bi le ce ği ka dar itil me li, “st yle ” sağ at ri yu -

747

Şekil 52-1. Ve nöz gi riş yer le ri şe ma tik ola rak gös te ril miş tir.

Eksternal juguler ven İnternal juguler ven

Vena subclavia

Sefalik ven



ma ge ri çe kil dik ten son ra da “le ad” ucu nun sta bil
kal dı ğın dan emin olun ma lı dır. Le ad’ in sağ at ri -
yum da da ha fif bir “lo op” yap ma sı na özen gös ter-
 me li dir. Has ta ya de rin ne fes al dı rıl dık tan son ra
le ad’ in son po zis yo nu na ka rar ve ril me li dir. Has -
ta ök sür tü le rek ve ıkın dı rı la rak le ad’ in ye rin den
oy na ma dı ğı te yid edil me li dir. Sol ön ob lik po zis -
yon da sko pi ya pı la rak yan lış lık la ko ro ner si nü se
gi ril me di ğin den ve le ad’ in ön de yer al dı ğın dan
emin olun ma lı dır. Vi da lı (“s crew-in”) elek trod
kul la nıl mış ise bu aşa ma da le ad sağ ven tri kül
apek si ne vi da lan ma lı dır (Şe kil 52-2). 

At ri yal Le ad’ in Yer leş ti ril me si

Ak tif ya da pa sif fik sas yon le ad’ le ri kul la nı la bi lir.
Kalp ope ras yo nu ge çi ren, özel lik le apen diks le ri
ke si len ya da di ki le rek ka pa tı lan ve ya at ri yal ta şi -
arit mi ler ne de ni ile prog ram lı at ri yal uya rı ya da
“burst pa cin g” ya pıl ma sı plan la nan has ta lar da ak -
tif fik sas yon im ka nı ve ren bur gu lu le ad’ ler kul la -
nıl ma lı dır. Le ad’ in uç bö lüm le ri düz ya da J
şek lin de ola bi lir. Le ad’ ler ço ğu kez sağ at ri yum
apen dik si ne ta kıl mak ta dır, ak tif fik sas yon le ad’ -
le ri kul la nıl dı ğın da sağ at ri yu mun di ğer bö lüm -
le ri de kul la nı la bi lir. 

Ucu J şek lin de le ad sağ at ri yum or ta bö lü mü -
ne ka dar iler le til dik ten son ra, için de ki düz “st yle”
ge ri çe ki lin ce ye ni den J şek li ni alır. Le ad me di al
ta ra fa dön dü rü rek sağ at ri yum apen dik si ne yer-
 leş me si sağ la nır (Şe kil 52-3). At ri yal sis tol es na -
sın da ki le ad’ in ti pik ha re ke ti ile apen diks te
ol du ğun dan emin olu na bi lir. Düz uç lu le ad kul-
 la nıl dı ğın da J şek lin de ki “st yle ” yar dı mı ile ay nı
böl ge ye iler le ti len le ad sa bit le nir.

Ak tif fik sas yon lu le ad’ ler kul la nı la cak sa, vü -
cut dı şın da vi da sis te mi test edil me li, özel plas tik
dön dü rü cü va sı ta sı ile le ad ucun da ki he le zon
şek lin de ki vi da sis te mi nin le ad dı şı na gi rip çı ka -
bil di ği kon trol edil me li dir. Sağ at ri yum da se çi len
böl ge ye J şek lin de ki “st yle ” yar dı mı ile le ad iler le-
 dil dik ten son ra, vi da la ma iş le mi ya pıl ma lı, skop -
la kon trol edil me li, da ha son ra çok ya vaş bi çim de
“st yle ” ge ri çe kil me li dir. 

Epi kar di yal Le ad Sis tem le ri

Epi kar di yal kalp pi li elek trod la rı, la te ral to ra ko to -
mi ile sol ven tri kül ser best du va rı na ve ya ksi fo id
al tı ya da sol sub kos tal yak la şım la sol ya da sağ
ven tri kül du va rı na yer leş ti ri le bi lir. Da ha az kul la -
nı lan baş ka tek nik ler de ge liş ti ril miş tir. De ği şik fir-
 ma lar ta ra fın dan fark lı tür de epi kar di yal le ad’ ler
üre til miş tir. Kob ra ba şı (“cob ra-hea d”), man tar-vi -
da (“corks cre w”), ba lık-çen ge li (“fish-hoo k”) ya da
ol ta çen ge li (“bar be d”) bun lar ara sın da sa yı la bi lir.

İmp lan tas yon Öl çüm le ri

Le ad’ ler ana to mik ola rak doğ ru po zis yon da ve sta-
 bil bir şe kil de yer leş ti ril dik ten son ra ge rek li öl çüm-
 ler ya pıl ma lı, ide al ya da ye ter li öl çüm so nuç la rı
bu lu nun ca ya ka dar ge re kir se le ad po zis yon la rı de-
 ğiş ti ril me li dir.  

İn tra kar di yak EKG Öl çüm le ri
İde al bir kalp pi li fonk si yo nu için kalp ta ra fın dan
oluş tu ru lan in tra kar di yak elek tro kar di yog -
ramların je ne ra tör ta ra fın dan ye te ri bü yük lük te
al gılan ma la rı ge rek mek te dir. İn tra kar di yak elek-
 tro kar di yog ra mın (P dal ga sı ve ya R dal ga sı) 3
önem li kom po nen ti var dır. Amp li tüd (mi li volt),
“s lew ra te ” ve ha sar akı mı nın bü yük lü ğü (ST-T
de ği şik li ği) (Şe kil 52-4). 

Amp li tüd ve “s lew ra te ” elek tro kar di yog ra mın
“in ten sek def lek si yo n” de ni len bö lü mün den be lir -
le nir. Elek tro kar di yog ra mın sü rat li bi fa zik bö lü mü,
de po la ri zas yon dal ga sı nın ge çi şi ile elek tro ne ga tif
olur. Elek tro dun mi yo kar da te ma sı ile olu şan ha -
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Şekil 52-2. Ven tri kü ler le ad’ in yer leş ti ril me si şe ma tik ola rak
gö rül mek te dir. A. Le ad tri küs pid anu lu sa ya k laş tı rı lır. B. Tri-
 küs pid ka pa ğa iti lir. C. Tri küs pid ka pak tan sağ ven tri kü le
gi ri lir. D. Le ad pul mo ner ar te re doğ ru iti lir, da ha son ra ro tas-
 yon ya pı la rak ge ri çe ki lir ve sağ ven tri kül apek si ne yer leş -
ti ri lir (236’dan değiştirilerek alınmıştır).

Şekil 52-3. At ri yal le ad’ in sağ at ri yum apen dik si ne yer leş tirl -
me si şe ma tik ola rak gö rül mek te dir (236’dan değiştirilerek
alınmıştır).



sar akı mı ST ele vas yo nu na ne den olur, bu na de ği -
şik lik ler bir sü re son ra nor ma le dö ner (Şe kil 52-5).

İmp lan tas yon es na sın da ru tin ola rak amp li -
tüd ve “s lew ra te ” öl çül me li dir. Amp li tüd ye te ri
ka dar bü yük se (P için ve R için 10 mV) “s lew ra te”
ve ST de ği şik li ği öl çül me ye bi lir.

Le ad İm pe dan sı: Le ad im pe dan sı (ve ya akım di-
 ren ci) Ohm ka nu nu ile be lir le nir. Bu na gö re:

Vol taj (E)= Akım (I) x Di renç (R)
Akım (mi li Am per), Di renç (Ohm)

İm pe dans, kalp 5 V’ luk güç (out put: 5V) ile
uya rıl mak ta iken öl çü lür. Nor mal le ad im pe dan -
sı ge nel lik le 300-1000 Ohm ara sın da dır, an cak
ide al im pe dans le ad özel lik le ri ne gö re de ği şe bi -
lir. Üre ti ci fir ma ta ra fın dan le ad el ki ta bın da bu
hu sus be lir til mek te dir. İm pe dans imp lan tas yon
son ra sın da ha fif ola rak dü şer, da ha son ra bir
prob lem ol ma dık ça sta bil ka lır.

Uya rı Eşi ği: Uya rı eşi ği, kal bin ref rak ter ol ma -
dı ğı dö nem ler de, mi yo kar dın uya rıl ma sı nı
(“cap tu re ”) sağ la ya cak en dü şük kar di yak uya rı
eşi ği ola rak ta nım la na bi lir. Bir çok fak tö re (uya -
rı sü re si, elek trod ti pi ve ya şı, uya rı ye ri, ilaç lar,
elek tro lit ve asit-baz den ge si, mi yo kar dın du ru -
mu, öl çüm ci ha zı) bağ lı ola rak de ğiş ken lik gös-
 te re bi lir.

Bi po lar le ad kul la nıl mış sa, po zi tif ve ne ga tif
test kab lo la rı, le ad’ in prok si mal ucun da ki po zi tif
ve ne ga tif ku tup la ra bağ la nır. Uni po lar le ad kul-
 la nıl dı ğın da, po zi tif kab lo pil ce bin de ki do ku ya

tut tu ru lur. Pil ana liz ci ha zı kul la nı la rak, has ta
kalp hı zı nın 5-10/dk üze rin de, 5 V ile uya rı ver-
 me ye baş la nıp, “cap tu re ” kay bo la na, ya ni uya rı
eşi ği ne ula şı la na ka dar “o ut pu t” azal tı lır. At ri yum
ve ven tri kül için ka bul edi len eşik de ğer le ri ve di -
ğer ide al öl çüm sı nır la rı Tab lo 52-20’de gös te ril -
miş tir. Di yaf rag ma uya rı sı olup ol ma dı ğı nı
be lir le mek için de 10 V ile uya rı ve ri lir. 

Akut eşik imp lan tas yon he men son ra sın da ar -
tar, son ra tek rar dü şer ve 4-6 haf ta son ra sta bil de-
 ğe re ula şır. Bu ar tış elek tro dun do ku ya te mas
böl ge sin de olu şan fib röz do ku ya bağ lı dır. Ste ro id
sa lı nım la le ad’ le rin kul la nıl ma sı ile bu ih ti mal
aza la bi lir.

Uya rı eşi ği ka dar vu ru sü re si de (“pul se du ra -
ti on” ve ya “pul se widt h” = kal be ve ri len be lir li bir
ener ji mik ta rı nın sü re si) eş de re ce de önem li dir.
Vu ru sü re si eşi ği, sa bit bir vu ru amp li tü dün de
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Şekil 52-4. Ven tri kü ler elek trog ram: Amp li tüd 8 mV, sü rat li
“s lew ra te” ve ti pik ha sar akı mı (ST ele vas yo nu).

Şekil 52-5. Le ad yer leş ti ril me si he men son ra sın da yük se -
len ST dal ga sı nın (A), bir sü re son ra nor ma le dön dü ğü ve
T’ nin ne ga tif leş ti ği (B) gö rül mek te dir.

Akut de ğer ler Kro nik de ğer ler

“Cap tu re” eşi ği (vu ru ge niş li ği 0.5 ms) At ri yal < 1.5 V At ri yal < 3.0 V
Ven tri kü ler < 1.0 V Ven tri kü ler < 3.0 V

“Pa cing” im pe dan sı 200-1000 Ohm 200-1000 Ohm

EGM amp li tü dü (sinüs rit mi es na sın da) At ri yal > 2 mV At ri yal > 1 mV
Ven tri kü ler > 5 mV Ven tri kü ler > 3 mV

“S lew ra te” At ri yal > 0.5 V/s At ri yal > 0.3 V/s
Ven tri kü ler > 0.75 V/s Ven tri kü ler > 0.5 V/s

Tablo 52-20. İmp lan tas yon De ğer le ri

Şekil 52-6. Akut kuv vet-za man eğ ri si (“s trength-du ra ti on
cur ve”). Vu ru sü re si azal dık ça, mi yo kar dı uyar mak için ge-
 rek li ener ji (“cap tu re out put”) art mak ta dır.



(“o ut pu t”, bi rim: mV), “cap tu re ” hu su le ge ti ren
(et ki li uya rı oluş tu ran) en kı sa elek trik sel vu ru sü-
 re si ola rak ta nım la na bi lir. De ği şik vu ru sü re le -
rin de sti mu las yon eşik le ri nin kar şı laş tı rıl ma sı
“s trength-du ra ti on cur ve ”nin be lir len me si ni sağ lar
(Şe kil 52-6). Bu öl çüm ler le ad’ le rin de ğer len di ril -
me sin de çok önem li dir. İde al vu ru sü re si (“pul se
du ra ti on”) ve vol taj “o ut pu t” aya rı ci ha zın ener ji -
si nin en iyi bi çim de ko run ma sı nı ve pi lin öm rü -
nün mak si mal ol ma sı nı sağ la ya cak tır.

Le ad le rin Do ku ya Sa bit len me si

İki oda cık lı pil ta kıl ma sı es na sın da, de ği şik yak la-
 şım lar söz ko nu su ol mak la bir lik te biz ven tri kü -
ler le ad öl çüm le ri ta mam lan dık tan son ra
ven tri kü ler le ad’ in aşa ğı da be lir til di ği şe kil de do-
 ku ya sa bit le mek te, da ha son ra ikin ci kı la vuz tel-
 den, ikin ci she at’i sok tuk tan son ra, at ri yal le ad’i
sağ at ri yu ma yer leş tir me yi ter cih et mek te yiz. Son
ola rak at ri yal le ad’i de sa bit len mek te dir.

Le ad’i kom şu do ku ya sa bit le mek için de ği şik
tür de si li kon dan ya pıl mış kau çuk kı lıf lar (“si li kon
rub ber sle eve ”) kul la nıl mak ta dır. Kı lıf, le ad’ in da-
 ma ra gi riş ye ri ne ka dar iler le ti lir. Kı lıf lar üze rin de
2 ya da 3 oluk var dır. Bu oluk la ra rast la ya cak şe-
 kil de, ab sor be ol ma yan ip lik (2.0 ipek) kul la nı la -
rak ön ce oluk için de dü ğüm atı la rak plas tik kı lı fın
le ad üze rin de kay ma sı en gel le nir, da ha son ra di -
kiş iğ ne si pre fa si al do ku dan ge çi ri le rek le ad do-
 ku ya sa bit le nir. Do ku di ki şi nek ro za yol
aç ma ma sı için nis pe ten gev şek ol ma lı dır. Dis tal
oluk ta ki di kiş le ad’ in her iki ta ra fın da ki do ku kul-
 la nı la rak 8 şek lin de atıl dı ğın da ka na ma ris ki de
azal mak ta dır. Da ha son ra di ğer oluk lar kul la nı la -
rak “le ad” do ku ya iyi ce sa bit le nir. Kı lıf üze rin de
ya pı lan di ki şin çok sı kı atıl ma sı na dir de ol sa in sü-
 las yon de fek ti ne yol aça bi le ce ği için dik kat li olun-
 ma lı dır. Kı lıf kul lan ma dan di rekt ola rak “le ad”
üze ri ne as la di ki şi atıl ma ma lı dır, ak si hal de in sü -
las yon de fek ti or ta ya çı ka bi le cek tir. Da ha son ra
“le ad” ha fif çe ge ri çe kil me ye ça lı şı la rak oy na ma ya
da kay ma ol ma dı ğı be lir le me li dir.

Le ad le rin Je ne ra tör ile İr ti bat lan dı rıl ma sı

Le ad’ ler sa bit len dik ten son ra özel vi da la ma sis te -
mi kul la nı la rak je ne ra tö re vi da lan ma lı dır. Ço ğu ci -
haz üze rin de mev cut olan şe ma da le ad’ le rin han gi
olu ğa vi da la na ca ğı gös te ril mek te dir. Vi da la ma
son ra sı le ad’ ler ge ri çe ki le rek gü ven li bir şe kil de sa-
 bit len di ği test edil me li ve kalp pi li nin prog ram lan -
dı ğı şe kil de dev re ye gir di ği gö rül me li dir.

Da ha son ra an ti bi yo tik li so lüs yon (% 0. 25 neo-
my cin ve ya se fa los po rin) ile je ne ra tör ce bi yı ka nır,
son kez ka na ma kon tro lü ya pı lır. Le ad’ ler –da ha
son ra ge rek li ola bi le cek açıl ma lar da ze de len me ih-
 ti ma li ni azalt mak ama cı- je ne ra tö rün ar ka sı na sak-

 la na rak yer leş ti ri lir. Je ne ra tör ade le al tı na ko nul -
muş ise ade le den baş la na rak, ak si hal de de rin cild
al tı, yü ze yel cild al tı ta ba ka ta ba ka ab sor be olan ip-
 lik ler (0.2) kul la nı la rak di ki lir. Cild ise 3.0 at rav -
ma tik ab sor be ol ma yan ip lik ler le ya da ab sor be
olan ip lik le di ki le bi lir. İlk se çe nek ter cih edil miş se
1 haf ta son ra cild di kiş le ri alın ma lı dır. 

İmp lan tas yon son ra sı 24 sa at has ta yo ğun ba -
kım üni te sin de düz po zis yon da ve özel lik le
omuz la rı nı oy nat ma dan ya tı rı lır. İmp lan tas yon
son ra sın da 24 sa at sü re ile omu zun oy na ma sı nı
en gel le mek ama cıy la kol as kı sı da kul la nı la bi lir.
Bu sü re son ra sın da pil öl çüm le ri tek rar edi lir, so -
run yok sa, ayak ta te le rönt ge nog ra fi (pos te ro an te -
ri or ve sol la te ral po zis yon lar da) çe ki le rek “le ad”
po zis yon la rı kon trol edi lir (Şe kil 52-7). 24 sa at de
ser vis te ya tı rıl dık tan son ra –baş ka bir so run yok -
sa- has ta evi ne gön de ri le bi lir. Mer ke zi miz de in-
 fek si yon pro fi lak si si ama cı ile 48 sa at İV ce fa zo lin
am pul 3x1 gr/gün ve İV gen ta mi sin am pul 2x80
mg/gün ve ril mek te, da ha son ra 5 gün sü re oral
an ti bi yo tik (se fa zos po rin gru bu) ile de vam edil-
 mek te dir. De ği şik mer kez ler de ya tış sü re si ve an-
 ti bi yo tik pro fi lak si si için de ği şik pro to kol ler
uy gu lan mak ta dır. Bu nun için has ta nın ya şı ve
böb rek fonk si yon la rı gi bi fak tör ler göz önü ne
alın ma lı dır. 

KKaallpp  PPii  llii  nniinn  PPrroogg  rraamm  llaann  mmaa  ssıı

Op ti mal prog ram lan ma ci ha zın öm rü nün uzun
ol ma sı, do la yı sıy la ola bil di ğin ce iş lem tek ra rın -
dan ka çı nıl ma sı, ay rı ca pil den mak si mal ya ra rın
sağ lan ma sı ve has ta nın ken di ni da ha iyi his set -
me si için önem ta şı mak ta dır. 

Hız Prog ram lan ma sı: Has ta nın ya şı na, ak ti vi te -
si ne ve ya şam tar zı na gö re de ğiş mek le bir lik te,
ge nel ola rak alt hu dut 60/dk ve üst hu dut 120/dk
ola rak prog ram lan mak ta dır. Ye ni ci haz lar da uy -
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Şekil 52-7. Te le rönt ge nog ram da (PA) pil je ne ra tö rü, sağ
ven tri kül apek si ne ve sağ atriyuma yer leş ti ril miş le adler gö-
 rül mek te dir.



ku sa at le rin de fark lı bir alt hu dut (40-50/dk gi bi)
prog ram la ma im ka nı var dır. Ço cuk lar da alt hız
70/dk ol ma lı dır. Ay rı ca özel du rum lar da fark lı
hız li mit le ri ter cih edi le bi lir. Eriş ki ler de de kalp
de bi si nin art tı rıl ma sı ar zu edil di ğin de da ha yük-
 sek kalp hız la rı ge çi ci ya da ka lı cı ola rak ayar la -
na bi lir. “O ver dri ve pa cin g” ama cı ile de kalp
pi li nin da ha hız lı ça lış ma sı is te ne bi lir. Ba zı özel
pil ler de at ri yal fib ri las yo nun ön len me si ama cı ile
in tren sek kalp hı zı nı iz le ye rek, dai ma da ha bu -
nun üze rin de “pa cin g” ya pan özel mo d’ lar (“si nüs
pre fe ren ce ”) mev cut tur. Uzun QT sen dro mun da
ide al QT in ter va li sağ la ya cak hız 70-80/dk ola bi -
lir. His ab las yo nu son ra sı 3 ay gi bi bir sü re –a ni
ölüm ih ti ma li ni azalt mak ama cı ile- 80-90/dk gi bi
yük sek hız lar da “pa cin g” ge re kir.

Ba zen de kalp pi li nin öm rü nü de uzat mak
ama cı ile ak si ne da ha dü şük alt hız la ra izin ve ri -
le bi lir. Ör ne ğin yaş lı ve inak tif ya şam bi çi mi olan
in ter mitan si nüs dur ma sı (“ar res t”) ya da AV blok
bu lu nan bir has ta da alt hız 50/dk ola rak ayar la -
na bi lir.

Vol taj Amp li tü dü (“o ut pu t”) ve Vu ru Ge niş li ği -
nin (“pul se widt h”) Aya rı: İmp lan tas yon son ra -
sın da her an bek len me dik de ği şik lik ler ola bi le ce ği
için bir em ni yet mar jı bı ra ka rak prog ram la ma ya-
 pıl ma lı dır (Tab lo 52-21). 

Yük sek eşik ler ço ğu kez le ad’ in mik ro dis lo kas -
yo nu ile il gi li dir. Pul se ge niş li ği nin 1 msa n’ in üze-
 rin de ol ma sı ek bir em ni yet avan ta jı sağ la ma dı ğı
gi bi, pi lin öm rü nün kı sal ma sı na yol aça cak tır. Bu
tür yük sek ayar lar an cak le ad’ e ye ni bir po zis yon
ve ri le ne ka dar ge çi ci ola rak ka bul edi le bi lir.

Al gı la ma (Sen si ti vi te) Aya rı: R sen si ti vi te si için
ön ce den prog ram la nan de ğer ge nel lik le 1.2-2.5
mV’ dur. İn tra kar di yak R amp li tü dü bu de ğer le -
rin al tın da ise pil ta ra fın dan al gı lan ma ya cak tır.
İn tra kar di yak R dal ga sı amp li tü dü de ği şik ne-
 den ler le (le ad’ in ye rin den oy na ma sı, ilaç lar, or-
 ga nik kalp has ta lı ğı, me ta bo lik ne den ler)
dü şe bi lir. At ri yal dü zey de ise uy gun al gı la ma için
çok da ha dü şük de ğer ler prog ram lan ma lı dır.

Pek to ral ade le ha re ket le ri gi bi fiz yo lo jik ol ma -
yan elek tro man ye tik in ter fe ran sın yol aç tı ğı ha ta lı
al gı la ma lar (“o ver sen sin g”), al gı la ma eşi ği nin da ha
yük sek dü zey le re çe kil me si ile dü zel ti le bi lir. 

AV İn ter val Aya rı: AV in ter va li uy gun ola rak
prog ram la mak için nor mal AV in ter va lin kom po -
nent le ri ni ha tır la mak ge rek li dir. Çap raz ko nuş -
ma (“c ross-tal k”) bir pa ce ma ker ka na lı nın
“o ut pu t” unu di ğer ka nal dan da al gı lan ma sı dır.
En önem li si at ri yal uya rı nın ven tri kü ler ka nal ta-
 ra fın dan al gı lan ma sı dır. Çap raz ko nuş ma ile ven-
 tri kül in hi be ol ma sı nın ön le mek için, ven tri kü ler
ka nal da hiç bir al gı la ma nın ya pı la ma dı ğı bir dö -
nem (“b lan king pe ri od”) at ri yal sti mu lus la ay nı za-
 man da baş la ma sı sağ la nır. Bu periyod çok kı sa
prog ram la nır sa, “c ross-tal k” ne de ni ile ven tri kü -
ler in hi bis yon mey da na ge le bi lir. At ri yal vol taj
yük sek, da ha na di ren vu ru sü re si uzun sa bu ih ti -
mal da ha güç lü dür. “B lan king pe ri od” çok uzun
tu tul du ğun da ise, at ri yal sti mu lus tan he men son -
ra olu şan spon tan R dal ga sı al gı lan ma ya cak ve
kom pe te tif ven tri kü ler uya rı ve ri le cek tir. Nis pe -
ten kı sa olan “b lan king pe ri odu” nun sa kın ca la rı nı
or ta dan kal dır mak için, ven tri kü ler em ni yet uya-
 rı sı (“ven tri cu lar sa fety pa cin g”) de ni len baş ka bir
pe riy od be lir len miş tir. Ven tri kü ler ka nal ta ra fın -
dan al gı la nan her han gi bir uya rı bel li bir sü re ile
sı nır lı (ge nel lik le 110 msan) bu periyod so nun da,
ven tri kü ler uya rı ya yol açar (Şe kil 52-8). 

Hız Ayar lı AV İn ter val: DDD-R kalp pil le ri, al gı -
la yı cı lar sa ye sin de AV in ter va li ni kı salt ma (“se qu -
en ti al sen sor-dri ven pa cin g”) özel li ği ne sa hip tir ler.
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At ri yal le ad Ven tri kü ler Le ad

Kalp pi li ne ba ğım lı has ta lar
Vol taj amp li tü dü (out put) (mV) Eşi ğin 1.5-1.8 ka tı Eşi ğin 2 ka tı
Vu ru ge niş li ği (msan) Eşi ğin 2-3 ka tı Eşi ğin 2 ka tı

Kalp pi li ne ba ğım lı ol ma yan has ta lar
Vol taj amp li tü dü (out put) (mV) Eşi ğin 1.5 ka tı Eşi ğin 1.5-1.8 ka tı
Vu ru ge niş li ği (msan) Eşi ğin 2 ka tı Eşi ğin 2-3 ka tı

Tablo 52-21. Vol taj Amp li tü dü (“O ut put”) ve Vu ru Ge niş li ği nin (“Pul se Width”) Aya rı

Şekil 52-8. AV in ter va li. Çap raz ko nuş ma (“c ross talk”) ile
ven tri kül in hi be ol ma sı nın ön le mek için, ven tri kü ler ka nal da
hiç bir al gı la ma nın ya pı la ma dı ğı bir dö nem (“b lan king pe ri -
od”) at ri yal sti mu lus la ay nı za man da baş la ma sı sağ la nır.
Nis pe ten kı sa olan “b lan king pe rio du”n sa kın ca la rı nı or ta -
dan kal dır mak için, ven tri kü ler em ni yet uya rı sı (“ven tri cu lar
sa fety pa cing”) de ni len baş ka bir pe ri yod be lir len miş tir.



Bu pil ler, nor mal kalp te ol du ğu gi bi, at ri yal hız
ar tın ca, fiz yo lo jik ce vap ola rak, PR in ter va li nin kı-
 sal ma sı nı tak lit ede rek, kalp de bi si nin op ti mal
dü zey de tu tul ma sı ama cıy la ge liş ti ril miş tir.

Po la ri te Aya rı: Kalp pil le rin de uni po lar ya da bi-
 po lar fonk si yon la rı prog ram la mak müm kün dür.
Po la ri te aya rı nın de ğiş me si ile da ha iyi al gı la ma,
is ten me yen elek tro kar di yog ram la rın ya da in ter -
fe ran sa yol açan sin yal le rin al gı lan ma la rı nın ön-
 len me si sağ la na bi lir. Da ha çok uni po lar mod da
or ta ya çı kan, mi yo po tan si yel ve ya elek tro man ye -
tik in hi bis yon, bi po lar mod da or ta dan kal ka bi lir. 

His te re zis: Pa ce ma ker alt hı zı 60/dk hı za ayar lan-
 dık tan son ra his te re zis 50/dk gi bi da ha dü şük hı -
za prog ram la na bi lir. Bu tak dir de pa ce ma ker,
in tren sek kalp hı zı nın 50/dk’ ya düş me si ne ka dar
dev re ye gir me den bek ler, bir kez dev re ye gir di mi
en az 60/dk hız da ça lı şır. Bu su ret le has ta nın ken -
di rit mi nin da ha çok, pa ce ma ker rit mi nin da ha az
dev re de kal ma sı sağ lan mış olur. 

PPaa  ccee  mmaa  kkeerr  ŞŞee  kkiill  llee  rrii  ((MMoo  ddee))

Sa bit Hız lı Asen kron (AO O, VO O) Ça lı şan
Kalp Pil le ri

Sa bit hız lı kalp pil le ri, at ri yum dan (AO O) ve ya
ven tri kül den (VO O) in tren sek kalp ak ti vi te si ne
bak mak sı zın sa bit hız da uya rı ve rir ler. VO O “pa -

cin g” ven tri kü ler vul na rab le periyod da uya rı
oluş tu ra rak ven tri kü ler fib ri las yo na yol aça bi lir.
Bugün bu tip kalp pil le ri he men he men kul la nıl -
ma mak ta dır.

At ri yal (AA I, AAT) ve ya Ven tri kü ler (VVI, VVT) 
De mand Kalp Pil le ri

“De man d” kalp pil le ri iki tür lü dür: 1. İn hi be olan lar,
2. Te tik le nen ler. İn hi be olan tip: İn hi be olan tip te,
spon tan de po la ri zas yo nun (at ri yal ve ya ven tri kü -
ler elek trog ram) hı zı, kalp pi li nin prog ram lan mış
hı zı nın (60/dk gi bi) al tın da olur sa, kalp pi li dev re -
ye gi rer ve kal bi uya rır. Spon tan de po la ri zas yon hı -
zı, prog ram la nan kalp pi li hı zın dan faz la ise kalp
pi li in hi be olur, dev re ye gir mez. Te tik le nen tip: Te tik-
 le nen kalp te de po la ri zas yon tes pit edi lir edil mez,
kal bin mut lak ref rak ter pe ri yodun da uya rı gön de -
rir, do la yı sıy la at ri yal ya da ven tri kü ler uya rı mey-
 da na ge le mez. Bu tür kalp pil le rin de, ayar lan mış
in ter val den da ha uzun sü re de de po la ri zas yon
spon tan ola rak or ta ya çık maz sa kalp pi li uya rı çı ka-
 rır. Te tik le nen tip te kalp pil le ri, eks tra kar di yak sin-
 yal ler ne de ni ile kalp pi li nin in hi be ol ma sı nın
ama cıy la üre til miş tir. Bu su ret le re pe te tif vu ru la rın
oluş tu rul ma sı ön len miş olur. An cak, bu tür kalp
pil le ri ge rek siz ener ji kay bı na ne den ol mak ta dır.
Çağ daş kalp pil le ri nin eks tra kar di yak uya rı lar la in-
 hi be ol ma sı so ru nu ol duk ça iyi hal le dil di ğin den,
ar tık te tik le nen tip te kalp pil le ri ne ih ti yaç kal ma -
mış tır. An cak ha len çok prog ram lı pil ler de prog-
 ram la na bi lir bir se çe nek ola rak bu lu na bil mek te dir.

AA I Pa cing: De mand AA I pa ce ma ke r’ lar da al gı -
la ma ve “pa cin g” at ri yum dan olur, in tren sek at ri -
yal ak ti vas yon oluş tu ğun da pil dev re ye gir mez.
Şe kil 52-9’da AA I mod da ça lı şan kalp pi lin yü ze -
yel EK G’ si ve Şe kil 52-10’da AA I pa cing za man
in ter val le ri gö rül mek te dir. 

Tek oda cık lı at ri yal pa ce ma ker la rın avan ta jı
tek le ad kul la nıl ma sı ve da ha ucuz ol ma la rı dır.
AV ile ti si nor mal olan si nüs dü ğü mü dis fonk si -
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Şekil 52-9. AAI pa cing. P dal ga la rı ba şın da kalp pi li uya rı -
na bağ lı spi ke ’lar gö rül mek te dir (Adalet).

Şekil 52-10. AAI pa cing za man sik lus la rı. Prog ram la nan alt hız sik lu su ta mam lan dı ğın da, in tren sek at ri yal ak ti vas yon al-
 gı lan maz sa pa ce ma ker at ri yal dü zey de dev re ye gi rer ve pa cing ar ti fak tı gö rü lür ve onu ta ki ben at ri yal ak ti vas yon olu şur.
İn tren sek ak ti vas yon dev re ye gi rer ve has ta nın ken di P’ si olu şur sa, alt hız için za man sa yı mı P’ nin baş lan gı cın dan iti ba -
ren baş lar. At ri yal ref rak ter pe ri yodu ise al gı la nan ya da pa cing ile olu şan at ri yal ak ti vas yon ile baş lar, bu dö nem de mey-
 da na ge len her han gi  bir at ri yal ak ti vas yon al gı lan maz ve  sa yı mı ye ni den baş lat maz. Şe ki l’ de ven tri kü ler er ken vu ru
mey da na gel mek te, AAI pace ma ker ta ra fın dan al gı lan ma mak ta ve at ri yal pa cing ar ti fak tı ven tri kü ler er ken vu ru nun T dal-
 ga sı üze rin de oluş mak ta dır. At ri yal cap tu re ol sa da ven tri kü ler ref rak ter periyod içeri si ne gel di ği için ven tri kü ler ak ti vas -
yon la ta kip edil me mek te dir. At ri yal sik lus öl çü mü ise ven tri kü ler er ken vu ru T dal ga sı için de ki P dal ga sı ile baş la mak ta dır.
Kı salt ma lar: AH: Alt hız, ARP: At ri yal ref rak ter periyod (226ʼdan uyar la na rak alın mış tır.)

AH AH AH



yo nu bu lu nan has ta lar da kul la nı la bi lir. An cak bu
tür has ta lar da en di şe ya ra tan bir hu sus ile ri de AV
tam blok ge liş me ih ti ma li dir. Bu ih ti mal si nüs dü-
 ğü mü dis fonk si yo nu bu lu nan has ta lar da se ne de
% 0.6-5 cı va rın da dır. Ön ce den dal blo ku bu lun -
ma sı bu ih ti ma li be lir gin ola rak yük selt mek te dir.
Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu ile AV ile ti bo zuk -
lu ğu bir lik te ola bi le ce ğin den 120-140/dk hız lı at-
 ri yal “pa cin g” ya pa rak, 1:1 AV ile ti nin müm kün
ol du ğu test edi le rek pa ce ma ker mo du be lir le ne -
bi lir.

Has ta la rın önem li bir kıs mın da kro not ro pik
ye ter siz lik de ol du ğu için hız ayar lı (AA IR) “pa -
cin g” ge re ke cek tir. At ri yal de mand kalp pil le ri ni -
nin, AV ile ti bo zuk lu ğu, kro nik at ri yal fib ri las yon
ya da flut te r’ da (at ri yal uya rı im ka nı ola ma ya ca -
ğı için) ve ka ro tid si nüs hi per sen si ti vi te si (AV
blok ris ki de yük sek ol du ğu için) olan has ta lar da
kul la nıl ma sı sa kın ca lı dır. 

VVI Pa cing: De mand VVI pa ce ma ker lar da al gı -
la ma ve “pa cin g” ven tri kül den olur, in tren sek
ven tri kü ler ak ti vas yo nu al gı lan dı ğı tak dir de pil
in hi be olur ve dev re ye gir mez. Şe kil 52-11’de VVI
mod da ça lı şan kalp pi li nin yü ze yel EK G’ si ve
Şekil 52-12’da VVI pa cing za man in ter val le ri gö-
 rül mek te dir. Ven tri kü ler ref rak ter periyodu al gı -
la nan ya da “pa cin g” ile olu şan ven tri kü ler
ak ti vas yon ile baş lar, bu dö nem de mey da na ge -
len her han gi bir ven tri kü ler ak ti vas yon al gı lan -
maz ve ven tri kü ler sa yı mı ye ni den baş lat maz.

Ven tri kü ler “de man d” kalp pil le ri nin ba sit ve
ucuz ol ma la rı avan taj la rı dır. An cak AV sen kro ni
ol ma ma ma sı ne de ni ile he mo di na mik açı dan fiz-

 yo lo jik de ğil dir, ay rı ca hız ce vap lı ol ma dı ğı için
eg zer siz per for man sı nı olum suz yön de et ki le ye -
bi lir. 

VVI pa cing ba zı has ta lar da “pa ce ma ker sen dro -
mu" ola rak ad lan dı rı lan ve önem li semp tom la ra
(ne fes dar lı ğı, baş dön me si, hal siz lik gi bi) yol açan
he mo di na mik kö tü leş me ye ne den ola bi lir.

Komp let AV blok ya da ya vaş ven tri kül ce vap
ile bir lik te olan at ri yal fib ri las yon da kro not ro pik
ye ter siz lik ol ma ma sı ve çok na dir bra di kar di
atak la rı ne de ni ile “bac ku p” pi le ih ti ya cı olan lar da
kul la nıl ma lı dır. AV sen kro ni zas yo nun kay bı ya
da VA ile ti ne de ni ile he mo di na mik kö tü leş me
ge li şen has ta lar da kul la nıl ma sı sa kın ca lı dır. 

At ri yal Sen kron Ven tri kü ler (VAT, VDD) 
Kalp Pil le ri 

VAT Kalp Pi li: VAT kalp pi li mo de lin de, at ri yal
ak ti vi te al gı la nır, bel li bir sü re son ra ven tri kül
uya rı lır. Bu tip kalp pil le ri nin kul la nı la bil me si
için si nüs rit mi nin nor mal ol ma sı ge re kir. Bu uya -
rı şek li ile eg zer siz de kal bin hız lan ma sı te min edi-
 lir. At ri yal bra di kar di olur sa kalp pi li “a sen kron
ven tri kü ler uya rı ” ve rir, at ri yal ta şi kar di ge li şir se
pi lin –a yar la na bi len- üst hı zı na ka dar olan uya rı -
lar ven tri kü le ge çer, di ğer le ri blo ke olur. 

At ri yal Sen kron (VDD) Kalp Pi li: Bu kalp pi li tü-
 rün de, spon tan at ri yal ak ti vi te ler al gı la nır, an cak
uya rı ve ri le mez, di ğer yan dan ven tri kül den hem
al gı la ma, hem de uya rı ve ril me si müm kün dür.
Bu na gö re al gı la nan bir P dal ga sı nı ta ki ben, ayar-
 la na bi len bir sü re (AV in ter va li) so nun da, spon-
 tan V dal ga sı çık ma dı ğı tak dir de, ven tri kül ler pil
ta ra fın dan uya rı lır (Şe kil 52-13).

Si nüs bra di kar di si ge li şir, kalp hı zı prog ram -
la nan hı zın (60/dk gi bi) al tı na iner se, VDD kalp
pi li, mo du nu de ğiş ti re rek VVI de mand ola rak ça-
 lış ma ya baş lar. At ri yum hı zı prog ram la nan üst
hu du tu (120/dk) aşar sa psö do-Wenc he bach dav-
 ra nış pa ter ni or ta ya çı kar. Bu na gö re, al gı la nan P
dal ga sı ile ven tri kü ler uya rı ara sın da ki me sa fe, P
dal ga sı kalp pi li at ri yal ref rak ter periyodu içi ne
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Şekil 52-11. VVI pa cing. QRS komp leks le ri ba şın da kalp
pi li uya rı na bağ lı spi ke ’lar gö rül mek te dir (Adalet).

Şekil 52-12. VVI pa cing za man sik lus la rı. Prog ram la nan alt hız sü re si ta mam lan dı ğın da, in tren sek ven tri kü ler ak ti vas yon
al gı lan maz sa pa ce ma ker ven tri kü ler dü zey de dev re ye gi rer ve pa cing ar ti fak tı gö rü lür ve onu ta ki ben ven tri kü ler ak ti vas -
yon olu şur. İn tren sek ak ti vas yon dev re ye gi rer ve has ta nın ken di QRS’i olu şur sa, alt hız için za man sa yı mı QRS’ den iti ba-
 ren baş lar. Ven tri kü ler ref rak ter pe ri odu ise al gı la nan ya da pa cing ile olu şan ven tri kü ler ak ti vas yon ile baş lar, bu dö nem de
mey da na ge len her han gi  bir ven tri kü ler ak tivas yon al gı lan maz ve ven tri kü ler sa yı mı ye ni den baş lat maz (re set ol maz). Kı-
 salt ma lar: AH: prog ram la nan alt hız, VRP: ven tri kü ler ref rak ter pe ri od (226ʼdan uyar la na rak alın mış tır.)

AH AH



dü şe ne ka dar gi de rek ar tar. Bu P dal ga sı al gı lan -
maz, do la sıy la ven tri kü ler uya rı ve ril mez (Şe kil
52-14).

VDD kalp pil le ri özel lik le si nüs dü ğü mü
fonk si yon la rı nor mal olan ve AV tam blo ku (kon -
je ni tal, post-ope ra tu ar ve ya His ab las yo nu son ra -
sın da) bu lu nan has ta lar da kul la nı lır. Tek le ad
kul la nıl ma sı na rağ men fiz yo lo jik “pa cin g” sağ la -
ma sı en önem li avan ta jı dır. Tek le ad kul la nıl ma -
sı iş le min de da ha ko lay ol ma sı nı sağ lar. At ri yal
al gı la ma da pos tü re bağ lı de ği şik lik ler ola bi lir se
de, uzun sü re de at ri yal al gı la ma prob le mi çık ma -
sı ih ti ma li ol duk ça dü şük tür.

AV “Se qu en ti al” (DVI) Kalp Pil le ri

Bu tür kalp pil le rin de sa de ce ven tri kü ler ak ti vi te
al gı la na bi lir, an cak hem at ri yum, hem de ven tri -
kül den uya rı ve ri le bi lir. 

Si nüs fonk si yo nu anor mal (si nüs bra di kar di si,
si nüs du rak la ma sı) ve AV ile ti mi bo zuk olan has-
 ta lar da kul la nı la bi lir. Bu mod da, at ri yal ka çış in-
 ter va li prog ram lan mış tır. Spon tan olu şan ya da
uya rı ile or ta ya çı kan ven tri kü ler uya rı dan bel li
bir za man son ra (at ri yal ka çış in ter va li), ha la
spon tan at ri yal uya rı oluş ma mış sa, kalp pi li at ri -
yu mu uya rır, yi ne prog ram lan mış olan bir sü re
(AV in ter va li) bek ler, ven tri kül de ak ti vi te ol maz -
sa ven tri kü lü de uya rır. 

Eğer ven tri kül hı zı faz la ise at ri yum dan uya rı
çı kı şı in hi be olur. DVI mod da, at ri yal ak ti vi te al-
 gı lan ma dı ğı için pil hı zı fiz yo lo jik ih ti yaç la ra gö -

re art maz. DVI mo dun da, at ri yal ak ti vas yon al gı -
lan ma dı ğın dan, kom pe te tif at ri yal uya rı lar ve ril -
me si ve at ri yal arit mi le rin te tik len me si ih ti ma li
var dır. Ha len DDD kalp pil le ri nin prog ram lan -
ma sı ile or ta ya çı kan bu mod na dir ola rak kul la -
nıl mak ta dır.

Çift Oda cık lı Al gı la ma ve Uya rı Ya pan
(DDD) Kalp Pil le ri

DDD pil ler de, iki adet le ad va sı ta sıy la, her iki
boş luk da (at ri yum ve ven tri kül) hem al gı la nır,
hem de uya rı la bi lir (Şe kil 52-15 ve 52-16). Bu kalp
pil le ri, AA I, VDD ve DVI kalp pil le ri nin özel lik -
le ri ni içe rir ler. Sa de ce si nüs bra di kar di si var sa,
AA I mod da ça lı şır ve sa de ce at ri yum uya rı lır. Si -
nüs hı zı nor mal, fa kat AV blok var sa, VDD mod -
da ça lı şır ve prog ram la nan AV in ter va li
son ra sın da sa de ce ven tri kül uya rı lır. Si nüs bra di -
kar di si ya nı sı ra AV blok da var sa, DDD mo du
dev re ye gi rer ve her iki boş luk da uya rı lır. 

At ri yum hı zı prog ram la nan de ğe rin al tı na
(60/dk) iner se, AV “se qu en ti al” uya rı dev re ye gi re -
cek tir. At ri yum hız prog ram la nan de ğe rin üs tü ne
(120/dk) çı kar sa, prog ram lan dı ğı şe kil de Wenc ke -
bach tü rü ya da 2:1’li AV blok dev re ye gi re rek,ven -
tri kü ler hı zın sı nı rı aş ma ma sı sağ la na cak tır.

DDD pil le rin en bü yük avan ta jı AV sen kro ni -
yi sağ la ya rak fiz yo lo jik ih ti ya ca uy gun ça lış ma sı -
dır. DDD kalp pi li si nüs fonk si yon la rı nor mal
olan, AV blok lu has ta lar da kul la nıl ma lı dır. Si nüs
dü ğü mü dis fonk si yo nu da var sa, kro not ro pik ye-
 ter siz lik ne de ni ile hız ce va bı da olan DDD-R kalp
pil le ri kul lan ma lı dır. Nö ro kar di yo je nik sen kop ta
da DDD kalp pil le ri kul la nıl ma lı dır. Kro nik at ri -
yal fib ri las yon ya da flut te r’ da kul la nıl ma sı kon t-
rin di ke dir.

DDI Kalp Pi li

DDI kalp pi li, at ri yu mu da al gı la ma fonk si yo nu
olan DVI kalp pil le ri ve ya P dal ga sı nı ta kip et me-
 yen DDD kalp pi li gi bi dir. Hem at ri yal, hem de
ven tri kül al gı la ma sa ye sin de, kom pe te tif at ri yal
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Şekil 52-13. VDD pa cing. P dal ga sı nı ta ki ben prog ram la -
nan AV in ter va li son ra sın da QRS dal ga la rı ba şın da kalp pi -
li uya rı na bağ lı spi ke ’lar gö rül mek tedir (Adalet).

Şekil 52-14. VDD pa cing za man sik lus la rı. Bu kalp pi li tü rün de, spon tan at ri yal ak ti vi te ler al gı la nır, an cak uya rı ve ri le mez, di -
ğer yan dan ven tri kül den hem al gı la ma, hem de uya rı ve ril me si müm kün dür. Al gı la nan bir P dal ga sı nı ta ki ben, ayar la na bi len
AV in ter va li so nun da, spon tan V dal ga sı çık ma dı ğı tak dir de, ven ti kül ler pil ta ra fın dan uya rı lır. Ken di li ğin den ve ya pa cing ile
olu şan ven tri kü ler ak ti vas yon ile PVARP  ve VA in ter val baş lar. P dal ga ak ti vi te si hu su le gel mez se, be lir len miş olan alt hız li-
 mi ti so nun da pa ce ma ker ta ra fın dan ven tri kü ler ar ti fakt ve uya rı oluş tu ru la cak tır. Kı salt ma lar: AH: Alt hız, PV: in tren sek at ri yal
ak ti vas yon ile pa ce edi len ven tri kü ler uya rı ara sın da ki me sa fe, AV: At ri yo ven tri kü ler in ter val, PVARP: Post-ven tri kü ler at ri yal ref-
 rak ter periyod, TARP: To tal at ri yal ref rak ter periyodu (226ʼden uyar la na rak alın mış tır.)

AH



“pa cin g” (pil uya rı sı ile spon tan olu şan at ri yal
komp leks ara sın da re ka bet) ön len miş olur. Al gı -
la nan at ri yal komp leks ler den son ra ven tri kül
uya rıl maz. 

Bu kul la nım mo du si nüs dü ğü mün den ye ter -
li sa yı da uya rı çık ma yan, an cak AV ve VA ile tim -
le ri nor mal olan has ta lar da ya rar lı dır. DDI
mo dun da at ri yal ak ti vas yo nun in hi be edil me si
pi lin prog ram lan mış RR in ter va li ni et ki le mez.
DDI mo dun da ki pa cing za man sik lus la rı Şe kil 52-
17’de gö rül mek te dir.

DDI mo dun da ret rog rad VA ile ti nin bu lun -
ma sı önem li so nuç do ğu rur. Kalp pi li nin ret rog -

rad P’ yi al gı la ma ma sı için at ri yal ref rak ter peri-
yod da ha uzun bir de ğe re prog ram la nır. Ret rog -
rad ”P” al gı la nır sa, at ri yal in hi bis yon olur ve P ile
ven tri kü ler uya rı ara sın da ki in ter val uza ya rak
kalp pi li nin VVI gi bi ça lış ma sı na yol açar.

DDI mo du, at ri yum da ya rış ma yı ön le ye rek at-
 ri yal arit mi le rin or ta ya çı kı şı nı ön ler. Ay rı ca at ri yal
fib ri las yon ve at ri yal flut ter gi bi at ri yal arit mi ler ge-
 liş ti ğin de, ven tri kül hı zı nın kalp pi li ne bağ lı ola rak
ar tı şı na da se bep ol maz. Çün kü DDI mo dun da at-
 ri yal uya rı lar al gı la nır, an cak bu uya rı lar ven tri -
kül den uya rı çı kı şı üze ri ne et ki li de ğil dir. 

Bu mod üst hız sı nı rı ye ter li de re ce de dü şük
bir de ğe re prog ram la na ma yan ve hı za bağ lı ola-
 rak an gi na pek to ris gi bi semp tom la rı olan has ta -
lar da da ter cih edi lir. Bu du rum da DDI is te ni len
hı za ayar la nır. DDI kalp pil le ri nin bir avan ta jı da
kalp pi li ne bağ lı ta şi kar di yi ön le me si dir.

KKaallpp  PPii  llii  nniinn  SSee  ççiill  mmee  ssii

Pa ce ma ker ta kıl ma sı na ka rar ve ril dik ten son ra
ikin ci aşa ma han gi si nin en uy gun ola ca ğı nı be lir -
le mek tir. Je ne ra tör se çi min de pek çok özel lik (tek
oda cık lı ya da çift oda cık lı, uni po lar ya da bi po lar,
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Şekil 52-15. Hem at ri yum, hem de ven tri kül ler (DDD) kalp
pi li ta ra fın dan uya rıl mak ta. P ve QRS dal ga la rı ba şın da
kalp pi li uya rı na bağ lı spi ke ’lar gö rül mek tedir (Adalet).

Şekil 52-16. DDD pa cing za man sik lus la rı. Her iki boş luk da (at ri yum ve ven tri kül) hem al gı la nır, hem de uya rı la bi lir.  Hem at-
 ri yal, hem de ven tri kü ler spon tan uya rıl ma, prog ram la nan alt hı zın üs tün de olu şur sa, ge rek at ri yal pa cing, ge rek se ven tri kü ler
pa cing in hi be olur. İlk vu ru da gö rül dü ğü gi bi, at ri yal ya da ven tri kü ler in tren sek uya rı yok sa, at ri yal pa cin g’i ta ki ben, prog ram -
la nan AV sü re si so nun da ven tri kü ler pa cing de olu şa cak tır. İkin ci vu ru da gö rül dü ğü gi bi, prog ram la nan VA sü re si so nun da,
spon tan at ri yal ak ti vas yon oluş ma dı ğı tak dir de at ri yal pa cing dev re ye gir mek te, an cak prog ram la nan AV in ter va li ta mam lan -
ma dan  in tren sek ven tri kü ler ak ti vas yon oluş tu ğu için ven tri kü ler pa cin g’ e ge rek kal ma mak ta ve ven tri kü ler uya rı in hi be ol mak-
 ta dır. Üçün cü vu ru da gö rül dü ğü gi bi, VA in ter val den ön ce spon tan olu şan P dal ga sı al gı lan dı ğı için, at ri yal ka nal dan uya rı
in hi be ol mak ta, an cak prog ram la nan AV in ter va li so nun da spon tan ven tri kü ler uya rı gel me di ği için ven tri kü ler pa cing dev re ye
gir mek te dir. Kı salt ma lar: AV: At ri yo ven tri kü ler in ter val, PVARP: Post-ven tri kü ler at ri yal ref rak ter periyod, TARP: To tal at ri yal ref-
 rak ter periyod, VA: Ven tri kü lo at ri yal in ter val, AH: Alt hız, ID: İn tren sek def lek si yon (226ʼdan uyar la na rak alın mış tır.)

Şekil 52-17. DDI pa cing za man sik lus la rı. Ven tri kü ler ref rak ter periyodu al gı la nan ya da pa cing ile olu şan ven tri kü ler ak ti -
vas yon ile baş lar. At ri yal ref rak ter periyodu ise al gı la nan ya da pa cing ile olu şan at ri yal ak ti vas yon ile baş lar. Alt hız li mi ti,
sinüs dü ğü mü da ha hız lı ça lış sa da de ğiş ti ri le mez. Kı salt ma lar: AV: At ri yo ven tri kü ler in ter val, VA: Ven tri kü lo at ri yal in ter val,
PVARP: Post-ven tri kü ler at ri yal ref rak ter periyod (226ʼdan uyar la na rak alın mış tır.)

AH AH



hız ce va bı olup ol ma ma sı, kul la nı lan sen sö rün ti -
pi, oto ma tik mod de ğiş tir me özel li ği, je ne ra tö rün
bü yük lü ğü, ener ji ka pa si te si ve fi yat gi bi) göz
önün de bu lun du rul ma lı dır. 

Mo dern tek oda cık lı kalp pil le rin de prog ram la -
na bi lir özel lik le ri ara sın da “pa cin g” mo d’ u, alt hız
sı nı rı, pul se ge niş li ği ve amp li tü dü ile ref rak ter pe-
riyod sa yı la bi lir. Bu nun ya nı sı ra ye ni üre ti len bir-
 çok kalp pi lin de, ci ha zın fonk si yo nu nun ve kli nik
per for man sı nın ta ki bi ne izin ve ren ve ge rek li bil gi -
le ri de po la yan te le met ri özel li ği bu lun mak ta dır. Çift
oda cık lı pil ler de ise ila ve ola rak mak si mun ta kip
(“t rac kin g”) hı zı ve AV sü re si gi bi ila ve ayar la na bi lir
özel lik ler var dır. Hız ce vap lı pil (“ra te-res pon si ve”
ve ya “ra te-adap ti ve pa ce ma ke r”)’ler al gı la yı cı ta ra fın -
dan be lir le nen mak si mum pil hı zı nın (“sen sor-dri -
ven pa cing ra te”) ayar lan ma sı da müm kün dür.

Ay rı ca ci ha zı te min eden fir ma nın tek nik des-
 te ği nin ye ter li ve sü rek li ol ma sı, kalp pi li prog-
 ram la yı cı sı nın kalp pi li ta kı lan ya da ta kip eden
mer kez ler de sü rek li bu lun ma sı sağ lan ma lı dır.

Hız Ce vap lı Kalp Pil le ri (“Ra te-res pon se ” ve ya
“Ra te-adap ti ve ” Pa ce ma ker): Bu gün Ba tı ül ke le -
rin de ta kı lan pill le rin bü yük bir ço ğun lu ğu hız ce-
 vap lı kalp pil le ri dir. Ül ke miz de de 2011 yı lın da
ta kı lan pil le rin % 50’sin den faz la sı at ri yal sen kro ni -
ze ve bun la rın da bü yük bir bö lü mü hız ce vap lı dır. 

Eg zer si ze ya nıt ola rak si nüs hı zı uy gun şe kil -
de ar ta ma yan has ta lar da hız ce vap lı kalp pil le ri -
nin eg zer siz ka pa si te si ni ve ya şam ka li te si ni
art tır dı ğı bi lin mek te dir. Kalp hı zı kalp de bi si ni ni
be lir len me sin de önem li bir fak tör dür. Si nüs dü-
 ğü mü nün eg zer siz ya da stre se ye ter siz ya nıt ver-
 me me si (100/dk üze ri ne çık ma ma sı) du ru mun da
hız-ce vap lı kalp pil le ri ge rek li dir. 

Bir çok çok ka lı cı kalp pi lin de uya rı (“pa cin g”)
hı zı, “P” dal ga sı nın dı şın da ki di ğer fark lı sin yal -
le rin al gı lan ma sıy la da art tı rı la bil mek te dir. Hız-
ce vap lı kalp pil le rin de fi zik sel, kim ya sal ve
elek trik sel sin yal le re ce vap ve ren al gı la yı cı lar

(“sen so r”) bu lun mak ta dır. Sen sor tip le ri Tab lo 52-
22’de özet len miş tir.

Al ter na tif al gı la yı cı lar tek ve iki oda cık lı kalp
pil le rin de bu lu na bi lir. Hız ven ti las yon al gı la yı cı -
la rı bi po lar le ad’ le rin bu lun ma sı nı ge rek ti rir, di-
 ğer le rin de özel le ad’ ler ge rek tir mez. 

Ye ni je ne ras yon pil le rin bü yük bir kıs mın da çift
al gı la yı cı bu lu nur. Al gı la yı cı lar dan bi ri (pio zo-
elek trik ve ya hız lan dı rı cı = “ac ce le ro me te r”) eg zer -
si ze hız lı ya nıt ve rir, di ğe ri (da ki ka ven ti las yo nu
ve ya QT in ter va li) kalp hı zın da eg zer si zin dü ze yi -
nin ar tı şı na pa re lel ve ted ri ci bir ar tı şı sağ lar. Çift
al gı la yı cı pil le rin eg zer si ze da ha uy gun hız ce va bı
sağ la dı ğı gös te ril me se de ya şam ka li te si açı sın dan
fark lı lık gö rül me miş tir.
Oto ma tik Mod De ğiş tir me (“A uto ma tic Mo de
Switc hin g”): Kon ven si yo nel DDD ya da DDD-R
ta kıl mış has ta lar da at ri yal ta şi kar di ya da at ri yal
fib ri las yon gi bi ta şi arit mi atak la rı ge liş ti ği tak dir -
de, ta şi arit mi prog ram la nan mak si mum ta kip hı-
 zı na (“t rac king ra te ”) pa re lel şe kil de “pa cin g”
ya pıl ma sı na yol aça rak has ta da be lir gin şi ka yet le -
re ne den ola bi le cek tir. Oto ma tik mod de ğiş tir me
özel li ği olan pil ler ise ta şi arit mi ge liş ti ği ni al gı lar,
at ri yal hı zın ta kip edil me si ne en gel ola cak şe kil de
pil ken di mo du nu DDI ve ya DDI R‘ a dö nüş tü rür.
Ta şi arit mi son lan dı ğın da ise oto ma tik ola rak
DDD ve ya DDD-R mo da ge ri dö ner. Bu mod, pa-
 rok sis mal sup ra ven tri kü ler ta şi arit mi ih ti ma li
olan tüm has ta lar da ak tif ha le ge ti ril me li dir.
Hız-dü şü şü ne Ce vap lı Kalp Pil le ri (“Ra te-drop
Res pon se Pa ce ma ke r”): Bu tür kalp pil le rin de, nö-
 ro kar di yo je nik sen kop ta ol du ğu gi bi, kalp hı zın da
ani bir dü şüş ol du ğun da, bir kaç da ki ka sü re ile
hız lı (100/dk) “pa cin g” im ka nı var dır. Ran do mi ze
bir ça lış ma da hız-dü şü şü ne ce vap lı pil le rin nö ro -
kar di yo je nik sen kop lu has ta lar da semp tom la rı
azalt tı ğı gö rül müş tür.
Au to-cap tu re: Ba zı pil ler de bu lu nan “a uto cap tu -
re ” özel li ği, cap tu re olup ol ma dı ğı nı be lir li ara lık-
 lar la (8 sa at gi bi) sü rek li iz ler, bu na gö re oto ma tik
ola rak out pu t’ u (ener ji ver me gü cü nü) ayar lar. Söz
ko nu su tek no lo jik avan taj pi lin öm rü nün uza ma -
sı na kat kı sağ la ya bi lir.

Adap ti ve Fonk si yon lar: Kalp pi li je ne ra tör le ri nin
ço ğu di ğer “a dap ti ve ” fonk si yon la ra da sa hip tir.
Bu fonk si yon lar şun lar dır: Uya rı lan ve ya al gı la -
nan “P” dal ga sın dan son ra AV ara lık la rı nın fark -
lı ol ma sı, ar tan kalp hı zı ve ya me ta bo lik ak ti vi te
ile be ra ber at ri yal ref rak ter periyodu nun ve AV
ara lı ğı nın kı sal ma sı, ven tri kü ler er ken vu ru dan
son ra-at ri yal ret rog rad ak ti vi te nin al gı lan ma sı nı
ön le mek için-at ri yal ref rak ter periyodun uza ma -
sı ve dü zen siz at ri yal hız la rın yan sı tıl ma ma sı için
“ra te-smo ot hin g” adap tas yon. Bu sa yı lan özel lik -
ler den baş ka, özel ola rak ge liş ti ri len ba zı kalp pil-
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Fi zik sel • Ha re ket
al gı la yı cı lar • Isı

Kim ya sal • Ve nöz ok si jen sa tü ras yo nu
al gı la yı cı lar • pH

Elek trik sel • İm pe dans de ği şik lik le ri
al gı la yı cı lar - So lu num hı zı

- Da ki ka ven ti las yon
- Sağ ven tri kül atım vo lü mü
- Sağ ven tri kül dP/dt ve dV/dt’ le ri
- Pre-ejek si yon periyodu

• İn tra kar di yak po tan si yel ler
- Sti mu lus-T dal ga sı ara lı ğı
- “E vo ked” po tan si yel ler

Tablo 52-22. Kalp Pi li Sen sör (al gı la yı cı) Tip le ri



 le ri ile no nin va zif elek tro fiz yo lo jik ve an ti-arit mik
ça lış ma lar ya pı la bil mek te dir. He kim, bu fonk si -
yon la rın han gi le ri nin kli nik te fay da lı ola ca ğı na
ka rar ver me li dir.

Kalp pi li nin se çil me sin de pek çok has ta özel li -
ği göz önün de tu tul ma lı dır. Uy gun kalp pi li nin
se çil me sin de kı la vuz luk ya pa cak ba zı bil gi ler
Tab lo 52-23’de gö rül mek te dir.

AV blok ne de ni ile kalp pi li ta kıl ma sı plan la -
nan kalp pi li mo du ’nun se çi min de kul la nı la bi le -
cek akım şe ma sı Şe kil 52-18’da iz len mek te dir.

Has ta si nüs sen dro mu ne de niy le kalp pi li ta-
 kıl ma sı plan la nan kalp pi li mo du ’nun se çi min de
kul la nı la bi le cek akım şe ma sı Şe kil 52-19’de ve ril -
miş tir.

An cak pa ce ma ker mo du nun se çi min de ge le -
ce ğe iliş kin ön gö rü ler de be lir le yi ci ola bi lir. Ör-
 ne ğin has ta si nüs sen drom lu ve pa rok sis mal
at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da has ta lı ğın iler le -
me si ya da ka ta ter ab las yo nu ge rek li li ği nin doğ-
 ma sı gi bi ne den ler le AV blok da ge li şe bi lir.
Do la yı sıy la bu has ta lar da mod-de ğiş tir me özel li -
ği olan DDD-pa ce ma ke r’ lar ter cih edi le bi lir.

LLee  aadd  SSee  ççii  mmii

Le ad se çi min de de po la ri te, in sü las yon ma ter ya li -
nin tü rü, fik sas yon me ka niz ma sı (ak tif ya da pa -
sif), ste ro id sa lı nım lı olup ol ma ma sı ve ti pik
“pa cin g” im pe dan sı gi bi özel lik ler de ğer len di ril -
me li dir. Ba zı le ad mo del le ri dü şük pa cing im pe -

dan sı (300-500 Ohms), ba zı la rı da yük sek im pe -
dans (> 1000 Ohms) gös te rir ler, bu özel lik le ri de
pil öm rü nü et ki le mek te dir. Pa ce ma ker le ad’ le ri bi-
 po lar ya da uni po lar ola bi lir. Bi po lar le ad’ le rin en
önem li avan ja jı mi yo po tan si yel in hi bis yo na ve is-
 ke let ade le si nin uya rıl ma sı na yol aça ma ma sı dır.
Le ad ima lin de si li kon plas tik (“si li con rub be r”) ya
da po li-üret ran ma ter yel kul la nı la bi lir. Son za-
 man lar da da ha gü ve ni lir po li-üret ran le ad’ ler üre-
 til miş se de si li kon olan la rın uzun dö nem de
prob lem çı kar ma ih ti mal le ri da ha dü şük tür. Pa sif
le ad’ ler sağ ven tri kül apek si ya da sağ at ri yum
apen dik si ne yer leş ti ri lir ken, ak tif le ad’ le ri kla sik
yer ler dı şın da ki, al ter na tif yer le re (sağ ven tri kül
çı kış ya da gi riş yo lu ve ya sağ at ri yum de ği şik böl-
 ge le ri ne) de koy ma im ka nı var dır. Uzun dö nem -
de, ak tif fik sas yon le ad’ le rin ge ri çe kil me si de
da ha ko lay ol mak ta dır.

Ste ro id sa lı nım lı le ad’ ler de, le ad’ in dis tal
ucun da ki re zer vu ar dan ya vaş ola rak sa lı nan kor-
 ti kos te ro id en do kard da inf la mas yon ve fib röz ge-
 liş me si ni azalt mak ta dır. Bu sa ye de uzun
dön em de “cap tu re ” eşi ği da ha dü şük ol mak ta, bu
da uy gun prog lam la ma ya pıl dı ğı tak dir de pil
öm rü nü uza ta bil mek te dir. Stre ro id sa lı nım lı le-
 ad’ le rin söz ko nu su avan ta jı hem pa sif ya da ak -
tif fik sas yon lu en do kar di yal le ad’ ler de, hem de
epi kar di yal le ad’ ler de gös te ril miş tir. Elek trod
şek li, bü yük lü ğü ya da ya pı sın da ya pı lan dü zelt -
me ler le de eşik dü ze yin de ben ze ri avan taj lar sağ-
 lan mış tır.
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Tek Oda cık lı At ri yal Tek Oda cık lı Ven tri kü ler Çift Oda cık lı Tek le ad’ li, At ri yu mu
Kalp Pi li Kalp Pi li Kalp Pi li Du yan Kalp Pi li

Si nüs dü ğü mü • AV ile ti nor mal ve • AV sen kro ni ge rek li • AV sen kro ni nin • Uy gun de ğil
dis fonk si yo nu ge le cek te AV blok ol ma dı ğı du rum lar da is ten me si 

ge liş me ris ki • İs te nir se hız ce va bı du ru mun da
yüksek de ğil se müm kün • AV ile ti bo zuk ya 

• AV sen kro ni nin da ge le cek te AV 
de va mı müm kün blok ris ki yük sek se

• İs te nir se hız • İs te nir se hız ce va bı
ce va bı müm kün müm kün

AV Blok • Uy gun de ğil • Kro nik AF ve ya di ğer • AV sen kro ni • Si nüs dü ğü mü nor mal 
at ri yal ta şi arit mi ler var sa is ten me si du ru mun da ve at ri yal “pa cing”
ve ya AV sen kro ni ge rek li • At ri yal “pa cing” ih ti ya cı yok sa
de ğil se uy gun is ten me si • Da ha az sa yı da “le ad”

• İs te nir se hız ce va bı • İs te nir se hız ce va bı kul la nıl ma sı nın ar zu
müm kün müm kün edil me si

Nö ral sen kop • Uy gun de ğil • Kro nik AF ve ya di ğer • Si nüs me ka niz ma sı • Uy gun de ğil
ve ya Ka ro tid at ri yal ta şi arit mi ler mev cut
Si nüs var sa uy gun dur • İs te nir se hız ce va bı 
Hi per sen si ti vi te si • İs te nir se hız ce va bı müm kün

müm kün

Kı salt ma lar: AV: At ri yo ven tri kü ler, AF: At ri yal fib ri las yon

Tablo 52-23. Kalp Pi li Se çi min de Göz Önü ne Alın ma sı Ge rek li Hu sus lar
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Şekil 52-18. AV blok ne de ni ile pa ce ma ker in di kas yo nu ko nu lan has ta lar da kalp pi li mo du nun se çi min de kul la nı la bi le cek
akım şe ma sı.

AV Blok

Kronik Atriyal Taşiaritmi-Sinüs Ritmine Dönmesi Beklenmiyor.

Hayır Evet

AV senkronu isteniyor mu?

Hayır

Hayır

VVI VVI-R VVI VVI-RVVD DDD DDD-R

Evet

Evet Hayır Evet Hayır Evet

Hız yanıtı
isteniyor mu?

Hız yanıtı
isteniyor mu?

Atriyal pacing
isteniyor mu?

Hız yanıtı
isteniyor mu?

Hayır Evet

Şekil 52-19. Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu ne de ni ile pa ce ma ker in di kas yo nu ko nu lan has ta lar da kalp pi li mo du nun se çi -
min de kul la nı la bi le cek akım şe ma sı.

Sinüs Düğümü Disfonksiyonu

AV ileti anormalliği var mı veya gelecekte AV blok riski yüksek mi?

Hayır Evet

Hayır

AAI AAI-R DDD DDD-RVVI VVI-R

Evet Hayır Evet Hayır Evet

Hız yanıtı
isteniyor mu?

Hız yanıtı
isteniyor mu?

Hız yanıtı
isteniyor mu?

Hayır Evet

AV senkroni
isteniyor mu?



PPaa  ccee  mmaa  kkeerr  MMoo  dduu  nnuunn  MMoorr  bbii  ttii  ddee  vvee
MMoorr  ttaa  llii  ttee  yyee  EEtt  kkii  ssii

Si nüs Dü ğü mü Dis fonk si yo nu

Si nüs dü ğü mü dis fon si yo nu bu lu nan has ta lar da
pa ce ma ker mo du nun mor bi ti de ve mor ta li te üze-
 ri ne et ki le ri, kı sa ve uzun sü re li ça lış ma lar da ir de-
 len miş tir.

Kı sa sü re li ça lış ma lar: Si nüs dü ğü mü dis fonk si -
yo nu bu lu nan has ta lar da, at ri yal te mel li fiz yo lo jik
uyar ma nın (at ri yal ve ya DDD), ven tri kü ler uyar-
 ma ya nis pet le, hız ce va bı fonk si yo nu dev re de ol -
sun ya da ol ma sın, ya şam ka li te si ni da ha olum lu
et ki le di ği gös te ril miş tir, an cak fiz yo lo jik pa cin g’ in
eg zer siz per for man sı na et ki le ri ko nu sun da ki ça lış-
 ma la rın so nuç la rı bir bir le riy le çe liş ki li dir. 

Uzun sü re li de ğer len dir me: Pek çok ran do mi ze
ol ma yan ça lış ma da, at ri yal uyar ma ile ven tri kü ler
uyar ma nın mor ta li te ve mor bi ti de üze ri ne uzun
sü re li et ki le ri de kar şı laş tı rıl mış tır. Bun lar dan bi-
 rin de, at ri yal uyar ma nın, ven tri kü ler uyar ma ya
nis pet le at ri yal fib ri las yon, stro ke, kalp ye ter siz -
li ği ve to tal mor ta li te ge liş me ih ti ma li ni azalt mış -
tır. Di ğer ça lış ma lar da da ge nel de ben zer
so nuç lar gö rül mek te dir.

Hes sel son ve ark., pil ta kı lan 950 has ta yı de-
 ğer len dir miş ler dir. Ye di yıl ta kip so nun da, si nüs
dü ğü mü dis fonk si yo nu bu lu nan has ta lar ana liz
edil di ğin de, DDD gru bu nun % 5’in de ve DVI
gru bu nun % 9’un da at ri yal fib ri las yon ge li şir ken,
VVI ta kı lan has ta lar da bu ora nın % 26 ol du ğu gö-
 rül müş tür. Ay nı sü re so nun da, mor ta li te oran la -
rı da, DDD (% 20) ve DVI (% 33) grup la rın da, VVI
gru bu na (% 47) gö re çok da ha dü şük bu lun muş -
tur. Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu bu lun ma yan -
lar da, at ri yal fib ri las yon sık lı ğı, DDD, DVI ve VVI
kalp pi li ta kı lan lar da sı ra sıy la % 2, % 8 ve % 5 ola-
 rak sap tan mış tır.

La mas ve ark. ta ra fın dan ya pı lan bir ana liz de
ise si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu ne de ni ile kalp
pi li ta kı lan 20.000’in üze rin de has ta de ğer len di -
ril miş ve DDD kalp pi li mo du nun mor ta li te yi be-
 lir le me de ba ğım sız bir risk fak tö rü ol du ğu te yid
edil miş tir.  

Bu ko nu da An der sen ve ark. ta ra fın dan ya pı -
lan ilk ran do mi ze ça lış ma da ise si nüs dü ğü mü
dis fonk si yo nu olan 225 has ta, at ri yal “pa cin g” ya
da ven tri kü ler “pa cin g” grup la rı na ran do mi ze
edil miş ler, 5.5 yıl lık ta kip dö ne mi so nun da, at ri -
yal “pa cin g” in, ven tri kü ler “pa cin g” e nis pet le, at-
 ri yal fib ri las yon, trom bo em bo lik ha di se, kalp
ye ter siz li ği, kar di yo vas kü ler mor ta li te ve to tal
mor ta li te yi azalt tı ğı gö rül müş tür.

Baş ka bir ran do mi ze ça lış ma da da, de ği şik ne-
 den ler le (AV blok ve ya si nüs dü ğü mü dis fonk si -

yo nu) pa ce ma ker ta kı lan has ta lar da, at ri yal “pa -
cin g” ile ven tri kü ler “pa cin g” in et ki le ri kar şı laş tı -
rıl mış, “at ri yal pa cin g” in at ri yal fib ri las yon
ge liş me sık lı ğı nı azalt tı ğı, an cak stro ke, ölüm ya
da kalp ye ter siz li ği ge liş me si ni et ki le me di ği sap-
 tan mış tır. 

MOST ça lış ma sın da ise si nüs dü ğü mü dis fonk-
 si yo nu olan 2010 has ta DDD-R ve ya VVI-R “pa -
cing” ya pıl mak üze re ran do mi ze edil miş ler, 33
ay lık ta kip dö ne mi so nun da, iki grup ara sın da
ölüm ya da stro ke açı sın dan fark lı lık be lir len me -
miş, an cak DDD-R “pa cin g” ya pı lan lar da, VVI-R
“pa cin g” ya pı lan la ra nis pet le, at ri yal fib ri las yon
sık lı ğın da % 21, kalp ye ter siz li ği ne de ni ile has ta -
ne ya tış la rın da % 27 azal ma ol muş, ya şam ka li te si
de da ha be lir gin ola rak dü zel miş tir. Ay rı ca VVI-R
“pa cin g” ya pı lan la rın yak la şık % 40’ın da, baş ta pa-
 ce ma ker sen dro mu ol mak üze re de ği şik ne den ler -
le, DDDR “pa cin g” e geç me ih ti ya cı doğ muş tur. 

Atriyoventriküler (AV) blok

AV blok ne de ni ile pa ce ma ker ta kı lan has ta lar da
da pa ce ma ker mo du nun mor bi ti de ve mor ta li te
üze ri ne et ki le ri, kı sa ve uzun sü re li ça lış ma lar da
ir de len miş tir.

Kı sa Sü re li Ça lış ma lar: Çift oda cık lı “pa cin g” ile hız
ce va bı ol ma yan VVI “pa cin g” in kar şı laş tı ran ça lış -
ma lar da çift oda cık lı “pa cin g” in eg zer siz ka pa site -
si ni ve semp tom la rı da ha be lir gin ola rak
dü zelt ti ği ni gös ter miş tir. Hız ce vap lı VVI “pa-
cing”in de, hız ce vap lı ol ma yan ven tri kü ler “pa-
cing” e nis pet le ben zer avan ta jı ol du ğu sap tan mış tır.
An cak çift oda cık lı “pa cin g” (hız ce va bı ol sun ya da
ol ma sın) ile hız ce vap lı ven tri kü ler “pa cin g” kar şı -
laş tı rıl dı ğın da, eg zer siz ka pa si te si açı sın dan önem -
li bir avan taj ol ma dı ğı, semp tom lar açı sın dan ise
da ha be lir gin dü zel me sağ la na bi le ce ği gö rülmüş-
tür. Baş ka bir ça lış ma da ise AV tam blok lu has talar -
da DDD-R pa cing ile VDD “pa cin g” kar şı laş tı rıl mış,
at ri yal fib ri las yon nük sü açı sın dan her iki grup ta
fark lı lık gö rül me miş tir. An cak VDD gru bun da ki
has ta la rın yak la şık %15’i asen kron ven tri kü ler pa-
 cing ya da at ri yal fi bri las yon ne de ni ile DDD-R gru-
 bu na ge çi ril miş tir.

Uzun Sü re li De ğer len dir me: İki ran do mi ze ol-
 ma yan göz lem sel ça lış ma da, AV tam blok lu has-
 ta lar da, iki oda cık lı “pa cin g” ile ven tri kü ler
“pa cin g” kar şı laş tı rıl mış tır. Kalp ye ter siz li ği de
bu lu nan grup ta, iki oda cık lı “pa cin g” sür vi yi
olum lu yön de et ki ler ken, kalp ye ter siz li ği bu lun -
ma yan has ta gru bun da iki “pa cin g” mo du ara sın -
da bir fark lı lık be lir len me miş tir.

Ran do mi ze ça lış ma lar da ise, AV tam blok lu
has ta lar da, fiz yo lo jik “pa cin g” in, ven tri kü ler “pa -
cin g” e gö re, kar di yo vas kü ler mor ta li te, stro ke ve
at ri yal fib ri las yon risk le rin de is ta tis ti ki ola rak an-
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 lam lı ol ma yan dü zey ler de azal ma sağ la ya bil di ği
sap tan mış tır. 

Yaş lı lar

Kalp pil le ri nin bü yük bir bö lü mü 64 yaş üze rin de -
ki has ta la ra ta kıl mak ta dır. Da ha ön ce yaş lı has ta -
lar da hız ce va bı ol ma yan tek oda cık lı kalp
pil le ri nin ye ter li ol du ğu ko nu sun da bir iz le nim
var dı. An cak yaş lı lar da ya pı lan ça lış ma lar da, iki
oda cık lı “pa cin g” ya da hız ce vap lı ven tri kü ler “pa -
cin g” in, hız ce va bı bu lun ma yan ven tri kü ler “pa -
cing” e gö re eg zer siz ka pa si te si ni ve semp tom la rı
da ha be lir gin dü zelt ti ği gö rül müş tür. Otuz beş bi -
nin üze rin de yaş lı has ta yı kap sa yan ret ros pek tif
bir ana liz de ise çift oda cık lı “pa cin g” in, ven tri kü -
ler “pa cin g” e gö re sür vi yi dü zelt ti ği be lir len miş tir. 

Ran do mi ze ve pros pek tif bir ça lış ma da ise,
çift oda cık lı “pa cin g” in, ven tri kü ler “pa cin g” e gö -
re ya şam ka li te si açı sı dan ha fif de ol sa avan taj
sağ la dı ğı te yid edil miş tir. An cak bu ça lış ma da ki
en çar pı cı bul gu, VVI “pa cin g” ya pı lan has ta la rın
% 26’sın da, pa ce ma ker sen dro mu ne de ni ile çift
oda cık lı “pa cin g” e dön me zo run lu lu ğu nun or ta ya
çık ma sı idi. 

De ği şik ne den ler le kalp pi li ta kı lan has ta lar -
da, “pa cin g” mo du nun mor bi di te ve mor ta li te ye
et ki le ri ni in ce le yen ba zı ça lış ma la ra ait ve ri ler
Tab lo 52-24’da su nul muş tur.

PPaa  ccee  mmaa  kkee  rr’’  iinn  KKoommpp  llii  kkaass  yyoonn  llaa  rrıı

Kalp pi li ne bağ lı komp li kas yon lar 3 gru ba ay rı la -
bi lir: 1. Ven gi ri şi ne bağ lı cer ra hi komp li kas yon lar,
2. Je ne ra tö re bağ lı cer ra hi komp li kas yon lar, 3.
Kalp pi li le ad’ le ri na bağ lı cer ra hi komp li kas yon lar
(Tab lo 52-25).

Ven Gi ri şi ne Bağ lı Cer ra hi Komp li kas yon lar

Pnö mo to raks: Na dir (% 1) gö rü lür. Sko pi ya da
rönt ge nog ram ile ta nı ko nu lur. Na di ren ne fes
dar lı ğı ve hi po tan si yon gi bi cid di semp tom la ra ve
tüp dre na jı na ge rek olur. Ge nel ola rak 48 sa at
içer sin de re zor be olur.

He mo to raks: Na dir gö rü len bir komp li kas yon -
dur, ço ğu kez pnö mo to raks ile bir lik te dir. Sey rek
de ol sa to ra ko to mi ge rek ti re bi lir.

Subc la vi an Ar ter Ponk si yo nu: Ba zen ve na subc-
 la vi a ponk si yo nu es na sın da yan lış lık la ar te re gi-
 ri le bi lir. Ka nın açık ren gi ve fış kı ra rak gel me si ile
ko lay lık la an la şı la bi lir. An cak ba zen göz den ka-
 ça bi lir. Kı la vuz te lin fark lı sey ri uya rı cı ola bi lir.
İğ ne der hal çe ki le rek 5-10 dak ba sı ile ka na ma ön-
 len me li dir. Ponk si yon ön ce si ve nog ra fi ya pıl ma -
sı ile yan lış lık la ar ter ponk si yo nu ih ti mal
azal tı la bi lir.

Ka na ma: Ba zen ve na subc la vi a ve ni nin gi riş ye-
 rin den ka na ma ola bi lir, 8 şek lin de di kiş atıl ma sı
ile dur du ru la bi lir, ma ni pü las yon es na sın da sü-
 rek li ka na ma ol ma sı ha lin de na di ren le ad’ in çı ka-
 rı la rak baş ka bir yer den ponk si yo nu, na di ren de
da ma rın ona rıl ma sı ge re ke bi lir. De ri al tı do ku su
ya da ade le den sız ma tar zın da sü rek li ka na ma da
ola bi lir, ko te ri zas yon ile ön le ne bi lir. Co uma din
alan has ta lar da ön ce den ke si le rek prot rom bin za-
 ma nı nın nor ma le (IN R’ nin en azın dan 1.2’ye in-
 me si) sağ lan ma lı dır. Ba zen cild al tı böl ge de ki
mi nik ar ter ler açı la bi lir, bu tak dir de di kiş atı la rak
ka na ma son lan dı rıl ma lı dır. Geç ka na ma ih ti ma -
li ni azalt mak için, imp lan tas yon böl ge si ne, iş lem
son ra sın da 2-4 sa at, 2 kg’ lık kum tor ba sı ko nul -
ma sı ya rar lı ola bi lir. 

Ha va Em bo li si: Na dir gö rü len bir komp li kas -
yon dur. Özel lik le ponk si yon ve she at-di la ta tör gi-
 ril me si aşa ma sın da Tren de len burg po zis yo nun da
ça lı şıl ma sı, has ta nın de rin ne fes al ma sı nın ön len -
me si, “s he at” ağ zı nın ka pa lı tu tul ma sı ve le ad’ le -
rin sü rat le içe ri so ku la rak, “s he at” in yır tı la rak
çı ka rıl ma sı ile bu ih ti mal da ha da aza lır. Ma sif
em bo li fa tal sey re de bi lir.

He mop ti zi: Subc la vi a ve ni nin ponk si yo nu es na -
sın da yan lış lık la ak ci ğer ze de len me si, ba zen de
pnö mo to raks ile bir lik te ge li şe bi lir. Na di ren cer-
 ra hi mü da he le ge rek ti rir.

Bra ki al Ple xus Ha sa rı: Subc la vi a ve ni ne kom şu luk
ne de ni ile ze de len me si ağ rı ya da pa res te zi ye yol
aça bi lir. Anel je zik ilaç lar ve ril me si ye ter li dir.

Ar te ri ove nöz Fis tül: Subc la vi an ven ile ar te rin
peş pe şe ponk si yo nu ile AV fis tül ge li şe bi lir. İş lem
son ra sı sü rek li üfü rüm du yul ma sı ile ta nı ko nu -
la bi lir. Cer ra hi mü da he le ile dü zel til me li dir. 

Je ne ra tö re Bağ lı Cer ra hi Komp li kas yon lar

Cep He ma to mu: Cep için de ki ka na ma dan ar ter
ya da ven so rum lu ola bi lir. İmp lan tas yon son ra -
sın da cep an ti bi yo tik li so lüs yon la yı kan ma lı, en
ufak bir sı zın tı ol ma ma sı na ve or ta mın “kup ku ru”
kal ma sı na iti na gös te ril me li dir. Her han gi bir ne-
 den le, ka na ma ih ti ma li ni art tı ran ilaç lar alı nı yor -
sa, ye ter li sü re ön ce (co uma din INR nor ma le
ine ne ka dar, he pa rin 4-6 sa at ön ce) ke sil me li dir.
Em bo lik komp li kas yon lar açı sın dan yük sek risk -
li has ta lar da (me tal ka pak pro te zi, es ki em bo li hi-
 ka ye si gi bi) co uma din ke si lir ken, İV ve ya SC
he pa rin ko run ma sı ya pıl ma lı dır. Çok ge rek li ol sa
da (ka pak pro te zi gi bi) an ti ko agü lan te da vi ye im-
p lan tas yon son ra sın da 12 sa at geç me den baş lan -
ma ma lı dır. As pi rin ve clo pi dog re lin 1 haf ta ön ce
ke sil me si ya rar lı ola bi lir, an cak bu ilaç la rın ke sil -
me si risk li olan has ta lar da (ilaç sa lı nım lı stent ta-
 kıl ma sı gi bi) ilaç la ra de vam edi le bi lir. 
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İn fek si yon ih ti ma li ne de niy le, he ma tom çok
dra ma tik şe kil de bü yü me dik çe, mü da he le den ka-
 çı nıl ma lı ve kon ser va tif ka lın ma lı, buz lu tor ba
uy gu lan ma lı, çok ge re ki yor sa son de re ce ste ril or-
 tam da ya ra ye ri açı la rak he ma tom bo şal tıl ma lı ve
ka na ma kay na ğı dur du rul ma lı dır.

Cep Se ro ma sı: Je ne ra tö rü sa ran kap sül se röz sı vı
ile do la rak flük tü as yon, şiş lik ve ba zen ha fif ağ rı -
ya ne den ola bi lir. Ço ğu kez ken di li ğin den re zor -
be olur. İn fek si yo na yol aça bi le ce ği için,
ponk si yon ya pıl ma sın dan ola bil di ğin ce ka çı nıl -
ma lı dır. An cak cid di bir komp li kas yon olan cep
in fek si yon dan ayırt edil me li dir. İn fek si yon da,
ateş, cep böl ge sin de ağ rı, sı cak lık art ma sı, kı za -
rık lık, ba zen ya ra nın açıl ma sı, lö ko si toz ge liş me -
si ve CRP yük sel me si ile ayı rı cı ta nı ya pı la bi lir.

Cep Eroz yo nu: Cep eroz yo nu her han gi bir dö-
 nem de or ta ya çı ka bi lir. Ye ni ve ufak kalp pil le -
rin de bu ih ti mal ol duk ça azal mış tır. Cilt te
kır mı zı lık ve in cel me be lir le nir se, ye ni bir mü da -
he le ile je ne ra tör ade le al tı na yer leş ti ril me li dir.
Cilt te açıl ma mey da na gel miş ve je ne ra tör ya da
le ad’ ler dı şa rı çık mış sa, kon te mi nas yon ne de niy -
le, tüm sis tem (je ne ra tör ve le ad’ ler) çı ka rıl ma lı,
ye ni kalp pi li di ğer ta ra fa imp lan te edil me li dir.

Eroz yon ih ti ma li muh te lif fak tör le re (he men
cild al tı na ya pı lan imp lan tas yon, aşı rı za yıf lık ya
da ka şek si, pi lin kö şe li ol ma sı, ce pin faz la sı kı ha-
 zır lan ma sı, cer ra hi tek nik vb) bağ lı ola rak de ği şir. 

Cep İn fek si yo nu (Şe kil 52-20): Sey rek (% 0.3) gö-
 rü len, an cak cid di bir komp li kas yon dur. Bu
komp li kas yon dan ka çın mak için imp lan tas yo nu
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De ğer len di ri len Kar şı laş tı rı lan 
Ça lış ma Has ta Se çi mi Hu sus lar Te da vi Tür le ri Önem li So nuç lar

Da nish study • Has ta sinüs • To tal mor ta li te AAI pa cing ile • AAI “pa cing” ile 
sen dro mu • Kar di yo vas kü ler ölüm VVI pa cing kar di yo va kü ler 

• AF mor ta li te, AF,
• Trom bo em bo li trom bo em bo li 
• Kalp ye ter siz li ği top la mı da ha az
• AV blok • Cid di KKY: AAI ile

da ha az 

PA SE • Yaş >65 • Ya şam ka li te si VVI-R pa cing ile • Ya şam ka li te si:
• Bra di kar di • To tal mor ta li te DDD-R pa cing DDD-R ile da ha iyi

ne de niy le PM • KKY ne de ni ile ilk • PM sen dro mu nedeni
ge rek si ni mi has ta ne ya tı şı ile VVI ’lı la rın % 26’sın da

• AF DDD’ ye dö nüş
• PM sen dro mu

CTOPP • İlk PM • Kar di yo vas kü ler DDD-R ve ya • Ya şam ka li te si: Fark yok
Ya şam bek len ti si mor ta li te ve ya stro ke AA I-R pa cing • Mor ta li te ve stro ke:   
>1 yıl • Par. ve ya kro nik AF ile VVI-R pa cing Fark yok

• Kro nik AF ol ma ma sı • KKY ne de ni ile • Has ta ne ya tı şı: Fark yok
has ta ne ya tı şı • AF: DDD/AAI pa cing 

• Has ta ne ya tı şı ile % 24 azal ma  
• 6-dak yü rü me

MOST • Si nüs dü ğü mü • Stro ke DDD-R pa cing ile • AF: DDD-R ile
dis fonk si yo nu • Sağ lık du ru mu VVI-R pa cing % 21 azal ma

• Ma li ye-et kin lik • KKY ne de ni ile has ta ne
• To tal mor ta li te ya tı şı: DDD-R ile
• Kar di yo vas kü ler % 27 azal ma

mor ta li te • Stro ke ve ölüm: Fark yok
• AF • % 38 pa ce ma ker 
• Kalp ye ter siz li ği sko ru sen dro mu ne de ni ile   
• PM sen dro mu DDD-R’ a ge çiş

UK PA CE • Yaş > 70 • To tal mor ta li te DDD-R (% 50) • Kar di yo vas kü ler 
• Yük sek de re ce li VVI-R (% 25) mor ta li te: DDD-R 
AV blok VVI (% 25) gru bun da da ha az

• To tal mor ta li te: Fark yok
• Trom bo em bo li: Fark yok
• Kalp ye ter siz li ği ya tış: 
Fark yok

• AF: Fark yok

Kı salt ma lar: PM: pa ce ma ker, AV: At ri yo ven tri kü ler, AF: At ri yal fib ri las yon, KKY: at ri yal fib ri las yon

Tablo 52-24. Pa cing Mo du nun Mor bi di te ve Mor ta li te ye Et ki le ri ni İn ce le yen Ça lış ma lar



son de re ce ste ril ko şul lar da ger çek leş ti ril me li dir.
Je ne ra tör ya da le ad’ le rin in fek si yo nu nu sa de ce
an ti bi yo tik ler ile te da vi et mek müm kün de ğil dir.
Ci haz ve le ad’ le rin -eks trak si yon kit le ri ile müm-
 kün de ğil se to ra ko to mi ile- ta ma men çı ka rıl ma sı
ge rek li dir. İn fek si yon dan ço ğu kez st. au re us ve -
ya epi der mis so rum lu dur. Bir haf ta pa ren te ral an-
 ti bi yo tik te da vi si ni ta ki ben, 2 haf ta oral
an ti bi yo tik ve ril me li dir. Tri küs pid en do kar di ti
eş lik edi yor sa pa ren te ral an ti bi yo tik te da vi si en
az 6 haf ta sür dü rül me li dir.

Kalp Pi li Le ad le ri ne Bağ lı Cer ra hi
Komp li kas yon lar

Le ad Dis lo kas yo nu: Le ad’ in ye rin den oy na ma sı
(dis lo kas yon) ço ğu kez imp lan tas yon son ra sın da
ilk 24-72 sa at te or ta ya çı kar. Le ad’ in uy gun şe kil -
de yer leş ti ril me me si, fik sas yo nun ye ter siz ol ma -
sı ya da er ken dö nem de omuz la rın oy na tıl ma sı
dis lo kas yo na yol aça bi lir. Has ta nın iş lem son ra sı
24 sa at omuz la rı nı kı mıl dat ma dan yat ma sı ve kol
as kı sı kul lan ma sı bu ih ti ma li azal ta bi lir. İmp lan -
tas yon dan son ra 6-8 haf ta o ta raf ta ki kol ile ağır
yük ta şın ma ma sı ve kol la rın omuz hi za sı üze ri ne
kal dı rıl ma ma sı ge rek ti ği has ta ya söy len me li dir.
Kalp pi li nin al gı la ma ve ya uya rı özel lik le ri nin bo-
 zul ma sı ile le ad’ in ye rin den oy na dı ğı be lir le nir,

sko pik ola rak ta nı te yid edi le bi lir. De ne yim li el-
 ler de bu komp li kas yo nun gö rül me sık lı ğı % 1’in
al tın da dır. Dis lo kas yon be lir le nir be lir len mez –
özel lik le pi le ba ğım lı has ta lar da- he men re po ze
edil me li dir.

Mik ro dis lo kas yon: Sko pi de ana to mik ola rak le ad’ -
in ye rin de ol du ğu gö rü lür, an cak uya rı eşi ği be lir -
gin de re ce de yük sel miş tir ya da hiç et ki li (“cap tu re ”)
ol maz. Ba zen de al gı la ma prob le mi eş lik ede bi lir.
Bu tak dir de de le ad’ e ye ni den po zis yon ve ril me li -
dir. Ak tif fik sas yon bu ih ti ma li azal ta bi lir. Mik ro -
dis lo kas yon, le ad’ in yol aç tı ğı per fo ras yon dan
ay rıl ma lı dır. Her iki sin de de eşik yük sel miş tir, an -
cak per fo ras yon da im pe dans da yük sel miş tir, ay rı -
ca sko pi de le ad po zis yo nu mu tad dan fark lı dır.
Pe ri kard ir ri tas yo nu na bağ lı di yaf rag ma tik uya rı da
ola bi lir, ba zen tam po nat da yol aça bi lir. Eko kar di -
yog ram ayır te di ci ta nı da ya rar lı dır. Her iki du rum -
da da le ad po zis yo nu nu dü zel til me li dir.

Le ad Frak tü rü: Ço ğu kez le ad’ in subc la vi a ve ni -
ne gi riş ye rin de or ta ya çı kar ve al gı la ma prob lem-
 le ri ne yol açar. Uya rı eşi ği nor mal ya da yük sek
ola bi lir, ço ğun luk la im pe dans da yük sel miş tir.
Le ad de ğiş ti ril me li dir. Se fa lik ve nin kul la nıl ma sı
ve faz la me di al gi riş ten ka çı nıl ma sı kı rıl ma ih ti -
ma li ni azal ta bi lir.

İn sü las yon De fek ti: Ya lı tım (in sü las yon) ma ter -
ye li nin bü tün lü ğü nü kay bet me si so nu cu or ta ya
çı kar. Le ad frak tü rü ile bir lik te de ola bi lir. İm pe -
dan sın düş me si (< 250 Ohm) ile ta nı ko nu la bi lir.
Akım ka çı şı ne de ni ile je ne ra tö rün er ken tü ken -
me si ne ne den ola bi lir. İn sü las yon de fek ti de en
çok ilk kos ta ile kla vi ku la ara sın da ki böl ge de or-
 ta ya çı kar. Ba zen je ne ra tör ce bin de de olu şa bi lir.
Bu böl ge de le ad’ le rin faz la kıv rıl ma sı ve bir bir le -
ri ne sür tüş me si de fek te ne den ol mak ta dır. Bu du-
 rum da da le ad de ğiş ti ril me li dir.

Çı kış Blo ku (“E xit Bloc k”): Çı kış blo ku prob le -
mi ço ğun luk la imp lan tas yon dan haf ta lar ya da
ay lar son ra, le ad’ in ucun da ki do ku da skar do ku -
su ge liş me si ile or ta ya çı kar. Yük sek out pu t’ lar -
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Şekil 52-20. Pa ce ma ker ce bin de he ma tom ze mi nin de ge-
 li şen cep in fek si yo nu.

Ven gi ri şi ne bağ lı • Pnö mo to raks
cer ra hi • He mo to raks
komp li kas yon lar • Subc la vi a ar te ri nin ponk si yo nu

• Ka na ma
• Ha va em bo li si
• He mop ti zi
• Bra ki al plek sus ha sa rı
• Ar te ri ove nöz fis tül

Je ne ra tö re bağ lı • Cep he ma to mu
cer ra hi • Cep se ro ma
komp li kas yon lar • Cep eroz yo nu

• Cep in fek si yo nu

Kalp pi li le ad’ le ri ne • Le ad dis lo kas yo nu
bağ lı cer ra hi • Mik ro dis lo kas yon
komp li kas yon lar • Le ad frak tü rü

• İn sü las yon de fek ti
• Çı kış blo ku
• Le ad’ e bağ lı per fo ras yon
• Vi da da gev şe me
• Mal po zis yon
• Di af rag ma uya rıl ma sı
• Lo kal ade le uya rıl ma sı
• Ve nöz trom bus
• Pul mo ner em bo li
• Le ad ucun dan kay nak la nan

eks tra sis tol

Pa ce ma ker
sen dro mu

Ta şi arit mi olu şu mu “Endless-loop taşikardi”

Tablo 52-25. Kalp Pi linin Komp li kas yon la rı



da bi le uya rı müm kün ol maz, ya da eşik çok yük-
 se lir. Ste ro id sa lı nım lı le ad’ ler de bu ih ti mal da ha
da dü şük tür. Ço ğu kez out pu t’ u art tır mak la bu
prob lem çö zü le bi lir. An cak eşik ka bul edi le mez
de ğer le re yük se lir se le ad’ e ye ni den po zis yon ve-
 ril me li dir.

Le ad prob lem le ri nin ayırt e di ci ta nı sın da kul-
 la nı la bi le cek ba zı özel lik ler Tab lo 52-26’de su nul -
muş tur.

Lea de Bağ lı Per fo ras yon: Le ad’ ler na di ren ven-
 tri kül ya da at ri yum per fo ras yo nu na yol aça bi lir.
Le ad’ in sko pik ola rak uy gun suz böl ge ler de gö-
 rün me si, al gı la ma ya da uya rı (0.5 msan vu ru ge-
 niş li ğin de, 5 mV’ luk güç ile et kin “cap tu re ”
ol ma ma sı) bo zuk luk la rı, im pe dan sın yük sek ol-
 ma sı ve di yaf rag ma tik ir ri tas yon uya rı cı ol ma lı -
dır. Ço ğu kez imp lan tas yon es na sın da far ke di lir.
Le ad ya vaş ca ge ri çe kil me li ve dik kat le ye ni po-
 zis yon ve ril me li dir. Na di ren, özel lik le yaş lı ka-
 dın lar da do ku elas ti ki ye ti nin az ol ma sı ne de niy le
tam po na da yol aça bi lir. Hi po tan si yon uya rı ol-
 ma lı, he men eko kar di yog ra fi ile ke sin ta nı ko nul -
ma lı dır. Tam po nat be lir len di ği tak dir de, pe ri kard
ponk si yo nu ya pıl ma lı dır. Ba zen de pe ri kar di yo -
to mi ile de li nen ven tri kül böl ge si nin ta mi ri ge re -
ke bi lir.

Vi da da Gev şe me: Le ad’ in je ne ra tö re bağ lan tı ye-
 rin de ço ğu kez özen siz vi da la ma ne de niy le gev-
 şe me ola bi lir. Za man za man pa cin g’ in ol ma ma sı,
uya rı eşi ği nin ve im pe dan sın yük sel me si ile ta nı
ko nu la bi lir. Ta nı ko nu lur ko nul maz açı la rak le ad
ye ni den vi da lan ma lı dır.

Mal po zis yon: Le ad en sık ola rak sağ ven tri kül
ye ri ne yan lış lık la ko ro ner si nü se yer leş ti ri lir. Ko-
 ro ner si nü se gi ril miş ol du ğu, ma ni pü las yon es-
 na sın da ven tri kü ler er ken vu ru lar mey da na
gel me me si, sol an te ri or ob lik po zis yon da ti pik ar-
 ka ya (ver teb ra ya) doğ ru yö nel me nin iz len me si ve
in tra kar di yak ka yıt lar da hem A, hem de V dal ga -
la rı nın gö rül me si ile ko lay lık la ta nın ma lı dır. Da -
ha na dir gö rü len mal po zis yon, at ri yal sep tal
de fekt ya da pa tent fo ra men ova le yo luy la le ad’ -
in yan lış lık la sol ven tri kü le yer leş ti ril me si şek lin -
de ola bi lir. Al gı la ma ya da uya rı prob le mi yok tur.
Sol ob lik po zis yon da le ad’ in ar ka da yer al ma sı,
12 de ri vas yon lu EK G’ de sağ dal blo ku pa ter ni gö-

 rül me siy le ko lay lık la ta nı ko nu la bi lir. Trom bus
ve em bo li ye yol aça bi le ce ği için bu prob lem mut-
 la ka dü zel til me li dir. Uzun yıl lar son ra far ke di len
has ta lar da sa de ce oral an ti ko agü lan ve ri le rek
has ta iz le ne bi lir.

Di yaf rag ma nın Uya rıl ma sı: Di yaf rag ma uya rıl -
ma sı, sağ ven tri kül le ad’i nin ven tri kü lü pe net re et-
 me si ile or ta ya çı kar. Da ha çok ak tif fik sas yo n’ lu
le ad’ ler de, vi da bö lü mü nün, sağ ven tri kü lü del-
 me si ile or ta ya çı kar. 10 mV ile 1.5 msan pul se sü-
 re si ile “pa cin g” ya pa rak, di yaf rag ma nın uya rı lıp
uya rıl ma dı ğı test edi le rek bu ih ti mal eli mi ne edi le-
 bi lir. İr ri tas yon var sa, le ad’ e ye ni den po zis yon ve-
 ril me li dir. Geç dö nem de bu prob lem çı kar sa,
baş ka bir sa kın ca yok sa “o ut pu t” ve “vu ru sü re si ”
azal tı la rak bu prob lem aşıl ma ya ça lı şı la bi lir.

Lo kal Ade le Uya rıl ma sı: Lo kal ade le uya rıl ma sı
uni po lar kalp pil le rin de da ha çok rast la nır. Eğer
in sü las yon de fek ti ne bağ lı de ğil se, kalp pi li nin
uni po lar ye ri ne bi po lar prog ram lan ma sı ile bu
prob lem aşı la bi lir.

Ve nöz Trom büs: Le ad’ le rin yol aç tı ğı ve kli nik
bul gu la ra ne den ola bi le cek ve nöz trom boz na di -
ren gö rül se de, asemp to ma tik ve nöz staz, tı kan -
ma ve kol le ra tal ge li şi mi ne azın san ma ya cak
oran da sık rast lan mak ta dır. Bu du rum da ha son -
ra ay nı ve nöz yo lun kul la nıl ma sı nı en gel le ye bi -
lir. Cid di ve nöz tı kan ma kalp pi li ta kı lan ta raf ta
ko lun şiş me si ne, ba zen de ve na ka va su pe ri or
sen dro mu na yol aça bi lir. Kol yük sel til me li, he pa-
 rin ve da ha son ra oral an ti ko agü lan ve ril me li,
pul mo ner em bo li tab lo su or ta ya çı kar sa trom bo -
li tik te da vi (İV strep to ki naz ve ya do ku plas mi no -
jen ak ti va tö rü) kul la nıl ma lı dır. Ma sif pul mo ner
em bo li zas yo na yol açan le ad’ ler çı ka rıl ma lı ve
trom bek to mi uy gu lan ma lı dır.

Pul mo ner Em bo li: Pul mo ner em bo li de sey rek
gö rü len komp li kas yon lar ara sın da dır. Em bo li nin
cid di ye ti ne gö re ge rek li te da vi pro to ko lü uy gu -
lan ma lı dır.

Le ad Ucu Eks tra sis tol le ri: Ço ğu kez ilk 24-48 sa-
 at te or ta ya çı kar. Eks tra sis tol mor fo lo ji si “pa cin g”
vu ru la rı na ben zer. Ço ğu kez ken di li ğin den ge çer.
Na di ren ge çi ci sü re an ti-arit mik kul la nıl ma sı nı
ge rek ti rir.
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De fekt Vol taj Eşi ği Akım Eşi ği Le ad İm pe dan sı

Le ad frak tü rü Yük sek Yük sek, nor mal, dü şük Yük sek

İn sü las yon de fek ti Dü şük Yük sek Dü şük

Le ad dis lo kas yo nu Yük sek Yük sek Nor mal

Çı kış blo ku Yük sek Yük sek Nor mal

Tablo 52-26. Le ad Prob lem le rin de Or ta ya Çı kan De ği şik lik ler-Ayır te di ci Ta nı



Kalp pi li ta kıl ma sı ge rek li olan has ta la rın yak la-
 şık % 50’sin de ventrikülo-atriyal (VA) ile ti de vam
et mek te dir. VA ile ti nin de vam et me si iki tür prob-
 le me yol aça bi lir: 1. Pa ce ma ker sen dro mu, 2. Ta şi -
arit mi baş la ma sı.

Pa ce ma ker Sen dro mu: Pa ce ma ker sen dro mu ven-
 tri kü ler uya rı ve ril me si ile semp tom la rın (hal siz -
lik, pre sen kop, sen kop, bit kin lik, ök sü rük, gö ğüs
ağ rı sı, hi po tan si yon, kon jes tif kalp ye ter siz li ği,
disp ne, ju gu ler ve nöz pul zas yon, ab do mi nal pül-
 zas yon) art ma sı ola rak ta nım la na bi lir. İn si den si %
7-10 ara sın da de ğiş mek te dir. Ven tri kü ler “pa cin g”
es na sın da, ret rog ra de VA ile ti nin, ka pa lı mit ral ve
tri küs pid ka pa ğa kar şı sü rek li at ri yum kon trak si -
yo nu na yol aç ma sı bu semp tom la rın or ta ya çık ma-
 sı na ne den ol mak ta dır. Has ta cid di semp tom lar
ta nım la dı ğı tak dir de VVI kalp pi li, DDD pa ce ma -
ker ile de ğiş ti ril me li dir.

Ta şi arit mi Olu şu mu: At ri yal sen kron pa ce ma ker’ -
lar “pa ce ma ker re en tran ta şi kar di ” ya da “pa ce ma ker-
me di ated ta şi kar di ” ola rak ad lan dı rı lan ta şi arit mi ye
yol aça bi lir. VA ile ti si nor mal olan ba zı kalp pil li
has ta lar da, ven tri kü ler “pa cin g”i ta ki ben at ri yum
da uya rı lır. At ri yal uya rı, pa ce ma ker ta ra fın dan al-
 gı la nır ve bu nu prog ram lan mış olan AV in ter va li ni
son ra sın da, ye ni bir ven tri kü ler uya rı ta kip eder.
Bu su ret le prog ram la nan mak si mal iz le me (“t rac -
kin g”) hı zın da, son suz-hal ka lı (“end less-loo p”) ta şi -
kar di de de ni len ta şi kar di tü rü or ta ya çı ka bi lir.
Post-ven tri kü ler at ri yal ref rak ter periyodun ret rog -
ra de P dal ga sı nı al gı la ma ya cak şe kil de prog ram -
lan ma sı ile bu prob lem aşı la bi lir (Şe kil 52-21). 

KKaallpp  PPii  llii  TTaa  kkıı  llaann  HHaass  ttaa  llaarr  ddaa
EElleekk  ttrroo  kkaarr  ddii  yyoogg  rraa  ffiikk  AAnnoorr  mmaall  lliikk  llee  rriinn  
TTaa  nnıınn  mmaa  ssıı

“Cap tu re ” Oluş ma ma sı
Pi lin oluş tur du ğu uya rı ya bağ lı ar ti fak tı de po la ri -
zas yon dal ga sı iz le mez. Eşik yük sel me si ne bağ lı dır.
Kıs mi kon dük tör frak tü rü, le ad dis lo kas yo nu, le ad
per fo ras yo nu, pi lin tü ken me si ve ya dev re (“cir cu -

it”) ye ter siz li ği, le ad-je ne ra tör ir ti ba tın ye rin de gev-
 şek lik ol ma sı, je ne ra tör ce bin de ha va bi rik me si, ilaç-
 lar ya da me ta bo lik bo zuk luk lar bu prob le me yol
aça bi lir. Ba zen fonk si yo nel de ola bi lir.

Uya rı (“pa cin g”) Oluş ma ma sı

Kalp pi li nin ge rek ti ği hal de uya rı oluş tu ra ma ma -
sı ne de niy le “pa cing spi ke ”ı gö rül mez. Komp let ya
da ara lık lı “con duc tor coi l” frak tü rü, vi da la ma ye-
 rin de ki ara lık lı ya da sü rek li gev şek lik, in sü las yon
de fek ti ya da pil tü ken me si ne bağ lı ola bi lir. An cak
sık ola rak yan lış al gı la ma lar (“o ver sen sin g”) ne de -
niy le uya rı nın in hi be edil me si ne bağ lı ol du ğu bi-
 lin me li dir.

Al gı la ma (“sen sin g”) Bo zuk luk la rı

Üç tür al gı la ma bo zuk lu ğu söz ko nu su ola bi lir:
Nor mal in tren sek kar di yak ak ti vi te nin al gı lan ma -
ma sı (“un der sen sin g”), in tren sek ya da eks tren sek
elek trik sel sin yal la rın bek len me dik al gı lan ma la rı
(“over sen sin g”) ve fonk si yo nel al gı la ma anor mal -
lik le ri. Al gı la ma bo zuk luk la rı nın da de ği şik ne-
 den le ri (le ad dis lo kas yo nu ya da mal po zis yo nu,
in sü las yon de fek ti, dev re ye ter siz li ği ve ya pil tü-
 ken me si, mık na tıs uy gu lan ma sı, elek tro man ye tik
in ter fe rans) ola bi lir.

Uy gun suz Pa ce ma ker Mo du

Kalp pil le ri nin alt hı zı ve üst hı zı prog ram la na bi lir.
De ği şik ne den ler le (dev re ye ter siz li ği, pil tü ken -
me si, mık na tıs uy gu lan ma sı, his te re sis, “c ross tal k”,
“ru na way pa ce ma ke r”, “o ver sen sin g”) kalp pil le ri
prog lam la nan hız lar dan fark lı hız da ça lı şa bi lir. 

İlaç lar, elek tro lit bo zuk la rı ya da me ta bo lik
anor mal lik ler uya rı ve al gı la ma eşik le ri ni olum-
 suz et ki le ye bi lir.

Elek tro man ye tik İn ter fe rans

Bi yo lo jik ya da bi yo lo jik ol ma yan sin yal ler (elektro -
man ye tik in ter fe rans) kalp pi li ça lış ma sı nı et ki le -
ye bi lir. Elek trik sel in ter fe rans hız de ği şik li ği,
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Şekil 52-21. At ri yal uya rı, pa ce ma ker ta ra fın dan al gı la nır ve bu nu prog ram lan mış olan AV in ter va li ni son ra sın da, ye ni bir
ven tri kü ler uya rı ta kip eder. Bu su ret le prog ram la nan mak si mal “t rac king” hı zın da, “end less-lo op ta şi kar di” de de ni len ta-
 şi kar di tü rü or ta ya çı ka bi lir (226’dan uyar la na rak alın mış tır.)



al gı la ma anor mal lik le ri, asen kron “pa cin g”, uy gun-
 suz an ti ta şi kar dik te da vi ve ril me si, prog ram la nan
pa ra met re le rin de ğiş me si ve je ne ra tör ha sa rı na ne -
den ola bi lir. Elek tro man ye tik in ter fe rans Dan et ki -
len di ği dü şü nü len has ta la rın pil le ri he men kon trol
edil me li, ge re kir se ye ni den prog ram lan ma lı dır.

Cep te le fon la rı 20 cm’ den faz la kalp pil le ri ne
yak laş tı rıl ma ma lı dır. Özel lik le pi le ba ğım lı has-
 ta lar da özen li ol ma lı dır. Alış ve riş mer kez le rin de
kul la nı lan de tek tör ler kı sa sü re için pil ça lış ma sı -
nı in hi be ede bi lir.

Özel lik le has ta ne or ta mın da ki pek çok ci haz ya
da iş lem kalp pil le ri ni et ki le ye bi lir. Elek tro ko ter,
kar di yo ver si yon, de fib ri las yon, rad yo te ra pi, man-
 ye tik re zo nans (MR) gö rün tü le me, li tot rip si, rad-
 yof re kans ka te ter ab las yo nu, elek tro şok, dia ter mi,
trans kü tan elek trik sel si nir sti mü las yo nu (TENS),
spi nal kord sti mü la tü rü ve diş te da vi sin de kul la -
nı lan ba zı ul tra so n ci haz lar elek tro man ye tik in ter -
fe ran sa yol aça bi len tıb bi uy gu la ma lar dır. 

Ko agü las yon iş le mi için kul la nı lan bi po lar
koagü las yon ko ter le ri kalp pi li ne za rar ver mez,
an cak do ku kes mek için kul la nı lan uni po lar ko-
 ter ler pi li cid di bi çim de et ki le ye bi lir. Uni po lar
pro be pi le 15 cm den da ha faz la yak laş tı rıl ma ma -
lı dır. Uni po lar “patc h” ba cak ta tu tul ma lı dır.

Kar di yo ver si ver si yon ya da de fib ri las yon pe-
 dal la rı kalp pi lin den müm kün se 15 cm uzak ta ol-
 ma lı dır. Bu ne den le ön-ar ka pe dal lar kul la nıl ma sı
ter cih edil me li dir.

Man ye tik re zo nans gö rün te le me me to du ge le -
nek sel kalp pi li olan has ta lar da kul la nıl ma ma lı dır.
An cak son yıl lar da MR-uyum lu kalp pil le ri ve le-
 ad le ri kul la nıl ma ya baş lan mış tır. Bu tür pi li olan
has ta lar da zo run lu du rum lar da MR ya pı la bi lir.

Kı sa dal ga ve ya mik ro dal ga dia ter mi kul la -
nıl ma sı ke sin lik le kon trin di ke dir. Ba tın da pil olan
has ta la ra li tot rip si uy gu lan ma ma lı dır. 

LLee  aadd  EEkkss  ttrraakk  ssii  yyoo  nnuu

Ta nım la ma lar

Le ad çı ka rıl ma sı ön ce sin de ba zı ta nım la ma la rın
ha tır lan ma sın da ya rar ola cak tır:.

Le ad Çı ka rıl ma sı (“re mo va l”)

Her han gi bir tek nik ile pa ce ma ker ve ya de fib ri la -
tör le ad’ le rin çı ka rıl ma sı an la mın da kul la nıl mak -
ta dır.

Le ad “Exp lan t”

Le ad’ in ta kıl dı ğı da mar yo lu kul la nı la rak, el le
çek me ya nı sı ra imp lan tas yon es na sın da kul la nı -
lan mal ze me le ri kul la na rak le ad’ le rin çı ka rıl ma -
sı dır. Söz ko nu su le ad’ in imp lan tas yon sü re si bir
yıl dan faz la ol ma ma lı dır.

Le ad “Ex trac ti on”

Aşa ğı da be lir ti len du rum la rı ta nım lar.
• İmp lan tas yon sü re si ne ba kıl mak sı zın özel ci-

 haz lar kul la nı la rak le ad’ le rin çı ka rıl ma sı dır.
Bu mal ze me ler ara sın da imp lan tas yon es na -
sın da kul la nı lan ti pik style ’ler dı şın da ka lan
özel style ’ler, kes me ka pa si te si olan (me tal
com po si ti on, la ser, rad yof re kans akı mı) ya da
ol ma yan özel she at’ ler, ka pan lar ve ya le ad ya
da le ad par ça la rı nı ya ka la mak ve çek mek için
kul la nı lan di ğer ci haz lar sa yı la bi lir.

• İmp lan tas yon dı şın da ki ven den dı şın da ki yol-
 lar kul la nı la rak le ad’ le rin çı ka rıl ma sı

• Bir yıl dan da ha uzun bir sü re ön ce ta kı lan her-
 han gi bir le ad’ in çı ka rıl ma sı

Ba şa rı Ta nım la ma sı

Rad yog ra fik ba şa rı ve kli nik ba şa rı ay rı ay rı ta-
 nım lan mak ta dır.

Rad yog ra fik Ba şa rı
Tam Ba şa rı: Tüm le ad ma ter ye li nin da mar dan dı-
 şa rı alın ma sı.
Kıs mi Ba şa rı: Kü çük bir par ça (4 cm den az) dı-
 şın da le ad par ça la rı nın dı şa rı alın ma sı.
Ba şa rı sız lık: Le ad’ in önem li (4 cm’ den faz la) bir
bö lü mü nün da mar ya pı sı için de kal ma sı.
Kli nik Ba şa rı: Kli nik ba şa rı, Le ad çı ka rıl ma sı ile
il gi li tüm amaç la ra ula şıl ma sı ola rak ta nım la na -
bi lir. Tüm kli nik amaç la ra ula şı la ma ma sı du ru -
mun da ise “ki nik ba şa rı sız lı k” tan söz edi lir.
1. Le ad çı ka rıl ma sı ile il gi li kli nik in di kas yon lar

or ta dan kalk mış ol ma lı:
a. İn di kas yon in fek si yon ise in fek fe in siz yon

ye ri nin iyi leş me si
b. İn di kas yon kul la nı la bi len tüm ven le rin tı-

 kan ma sı ise le ad gi riş le ri için ye ni gi riş
yer le ri nin sağ lan ma sı

c. Le ad’ le rin üre ti ci fir ma ta ra fın dan ge ri
çağ rıl ma sı (“re cal l”) ne de ni ile le ad’ in çı ka-
 rıl ma sı amaç lan mış ise bek le nen risk le rin
or ta dan kal dı rıl mış ol ma sı

2. Ma jör komp li kas yon ge liş me me si
3. Pa cin g’ in sür dü rü le bi lir ol ma sı

Komp li kas yon la rın Ta nım lan ma sı ve
Sı nıf lan dı rıl ma sı
Komp li kas yon la rın oluş ma za ma nı na gö re aşa ğı -
da ki sı nıf lan dır ma ya pı la bi lir.
İn tra-ope ra tif: Ope ras yon oda sın da or ta ya çı kan
anes te zi ile il gi li olan lar da hil tüm komp li kas -
yon la rı kap sar. 
Pe ri-ope ra tif: İş le mi ta ki ben ilk 24 sa at te or ta ya
çı kan komp li kas yon la rı kap sar.
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Pos to pe ra tif: Ope ras yon dan son ra ki 24 sa at ile
ilk 30 gün içer sin de or ta ya çı kan ope ras yon la il gi -
li tüm komp li kas yon la rı kap sar.

Geç: İlk 30 gün den son ra or ta ya çı kan iş lem le il-
 gi li komp li kas yon la rı (in fek si yon, venöz trom boz
gi bi) kap sar.

Komp li kas yon cid di ye ti ne gö re ya pı lan sı nıf -
la ma ise Tab lo 52-27’de gö rül mek te dir. 

Trans ve nöz tek nik le le ad çı ka rıl ma sı in di kas -
yon la rı Tab lo 52-28’de sı ra lan mış tır.

Pri mer in di kas yon la ra ila ve ten, le ad eks trak si -
yo nu ka ra rı ve ril me den ön ce aşa ğı da be lir ti len hu-
 sus lar da göz önü ne alın ma lı dır: 1. Yaş, 2. Cin si yet,
3. Ge nel sağ lık du ru mu ve bir lik te olan has ta lık lar,
4. Le ad’ ler de kal si fi kas yon ol ma sı, 4. Kalp de ve je -

tas yon var lı ğı, 5. Le ad’ le rin sa yı sı, 7. Le ad’ in imp -
lan tas yon ya şı, 8. Le ad’ in fra ji li te si ve du ru mu, 9.
He ki min de ne yi mi, 10. Has ta nın ar zu su.

Ba şa rı ora nı nın ka bul edi le bi lir ve komp li kas -
yon la rın dü şük ol ma sı için he ki min bu ko nu da
de ne yim li ol ma sı son de re ce önem ta şı mak ta dır.
Bu amaç la pri mer ope ra tör gö ze ti min de en az 20
le ad eks trak si yo nu iş le mi yap mış ol ma lı dır. De-
 ne yim li el ler de cid di komp li kas yon ora nı % 1’in
al tın da ka la bil mek te dir. Ay rı ca has ta ne ola nak la -
rı da (ha zır da “s tand-by” bek le yen kalp cer ra hı
vb) ye ter li ol ma lı dır.

Le ad eks trak si yo nu de ği şik tek nik ler le ya pı -
la bi lir. Ye ni ta kı lan le ad’ ler sa de ce ge ri çek mek le
çı ka bi lir, le ad yaş lan dık ça bu ih ti mal azal mak ta -
dır. Buc k’ ın trak si yon sis tem le ri, me ka nik she at -
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Şekil 52-22. Le ad eks trak si yo nu için kul la nı lan de ği şik me ka nik she at’ ler gö rül mek te dir. A. Tef lo she at B. Po lip ro pi len she -
at, C. Çe lik she at (239).

Ma jör • Ölüm
komp li kas yon lar • To ra ko to mi, pe ri kar di yo sen tez, gö ğüs tü pü ve ya cer ra hi mü da he le ge rek ti ren kar di yak

ha sar ya da yır tıl ma
• To ra ko to mi, pe ri kar di yo sen tez, gö ğüs tü pü ve ya cer ra hi mü da he le ge rek ti ren da mar

ha sa rı ya da yır tıl ma
• Tran füz yon ge rek ti ren he mo to raks ve ya cid di ka na ma
• Gö ğüs tüp dre na jı ge rek ti ren pnö mo to raks
• Cer ra hi te da vi ge rek ti ren pul mo ner em bo li
• So lu num dur ma sı
• Sep tik şok
• Stro ke

Mi nör • Pe ri kar di yo sen tez ve ya cer ra hi te da vi ge rek tir me yen pe ri kard efüz yo nu
komp li kas yon lar • He mo di na mik ola rak önem li ol ma yan ha va em bo li si

• Te da vi ge rek tir me yen pul mo ner em bo li
• İmp lan tas yon böl ge si ve ya ve nöz gi riş ye rin de vas kü ler ona rı ge rek me si
• Kar di yo ver si yon ge rek ti ren arit mi
• Cep te de re naj ge rek ti ren he ma tom
• Me di kal te da vi ge rek ti ren kol şiş me si ve ya ven ler de trom boz
• Da ha ön ce in fek si yon ol ma yan has ta da sep sis 
• Da ha ön ce in fek si yon ol ma yan böl ge de “pa cing” sis te mi ile il gi li in fek si yon

Te da vi ge rek tir me yen • Sı vı ve ya mi ni mal ilaç te da vi si ge rek ti ren ge çi ci hi po tan si yon
komp li kas yon lar • Önem li-ol ma yan ha va em bo li si

• Te da vi ge rek tir me yen kü çük pnö mo to raks
• Kar di yo ver si yon ge rek tir me yen ek to pik vu ru lar
• Me di kal te da vi ge rek tir me yen kol şiş me si ya da ve nöz trom boz
• İş lem ye rin de ağ rı
• Se kel bı rak ma ya cak şe kil de mi yo kard dan par ça kop ma sı
• Se kel bı rak ma ya cak şe kil de le ad par ça sı nın göç et me si

Tablo 52-27. Le ad Çı ka rıl ma sı Komp li kas yon la rı



ler (Şe kil 52-22), Byrd di la ta tör “s he at” le ri, “ex ci -
mer la ser she at” ler (Şe kil 52-23) de ği şik tek nik ler
ara sın da sa yı la bi lir. 

Le ad’ in çı ka rıl ma sın da ki ba şa rı le ad ya şı na (1
yıl da % 98, 8 yıl son ra sın da % 78), sa bit le me tü rü -
ne (pa sif fik sas yon da % 89 ve ak tif fik sas yon da %
92) ve le ad’ in lo ka li zas yo nu na (at ri yal % 95 ve
ven tri kü ler % 86) bağ lı ola rak de ği şir. 

KKaallpp  PPii  llii  TTaa  kkıı  llaann  HHaass  ttaa  llaa  rrıınn  TTaa  kkii  bbii

Son aşa ma “pa ce ma ke r” ta kı lan has ta la rın ya kın -
dan iz len me si dir. Kalp pi li ta kı lan has ta la rın ta ki -
bi için ge rek li pren sip le ri be lir le yen de ği şik
kı la vuz lar NAS PE, Ka na da Kalp Pi li Ça lış ma
Gru bu ve He alth Ca re Fi nan cing Ad mi nis tra ti on
(HCFA) ta ra fın dan ya yın lan mış tır.

Uy gun ayar lar ile kalp pi li nin prog ram lan -
ma sı no mi nal de ğer le re gö re kalp pi li ni or ta la ma

4.2 yıl uza ta bil mek te dir. Has ta ne çı kı şın da ya pı -
lan son ayar lar dan son ra, tek oda cık lı pil ler de, ilk
6 ay da 2 kez, da ha son ra 12 ay da bir; çift oda cık -
lı pil ler de ilk 6 ay da 2 kez, da ha son ra 6 ay da bir
pil kon tro lü ya pıl ma sı uy gun ola cak tır. Pa ce ma -
ke r’ a ba ğım lı has ta lar da vi zit ler da ha sık ya pıl -
ma lı dır. Ge nel lik le 4-8 haf ta lık ara lar la pil
kon trol le ri nin ya pıl ma sı uy gun ola cak tır. An cak
bir lik te olan has ta lık la rın du ru mu vi zit sık lı ğı nı
şüp he siz et ki le ye cek tir. Kalp pi li po lik li nik le rin -
de ya pıl ma sı ge rek li kon trol ler Tab lo 52-28’de
gös te ril miş tir.

Ay rı ca kalp pi li ta kı lan has ta la rın trans te le fo -
nik kon tro lü de gi de rek da ha sık ola rak kul la nıl -
ma ya baş lan mış tır.
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İndikasyon
Sı nıfı Ta nım la ma

Sı nıf I • Pa cing sis te mi nin her han gi bir in tra vas kü ler par ça sı nın in fek si yo nu nun ve ya pa ce ma ker cep
in fek si yo nu nu yol aç tı ğı sep sis

• Le ad par ça sı ile il gi li ha ya tı teh dit edi ci arit mi
• Le ad, le ad par ça sı ve ya eks trak si yon par ça la rı nın has ta da acil bir teh dit ya rat ma sı
• Le ad ya da le ad par ça la rı nın kli nik ola rak önem li trom bo em bo li ye yol aç ma sı
• Kul la nı la bi le cek tüm ven le rin tı kan ma sı ne de ni ile kul la nıl ma sı ge re ken ye ni trans ve nöz pa cing

sis tem le ri nin ta kı la ma ma sı
• Le ad’ le rin imp lan te edi len di ğer ci haz lar la (pa ce ma ker ve ya de fib ri la tör) in ter fe ran sa yol aç ma sı

Sı nıf II • Lo ka li ze cep in fek si yo nu, eroz yon ve ya sü rek li dre ne eden sinüs
• Kay na ğı bu lu na ma yan an cak “pa cing” sis te min den şüp he le nil di ği giz li in fek si yon
• Cep ya da le ad gi riş ye rin de has ta yı ile ri de re ce de ra hat sız eden sü rek li ağ rı nın, le ad çı ka rıl ma dık ça 

me di kal ya da cer ra hi tek nik ler le ge çi ri le me me si ve baş ka bir al ter na tif ol ma ma sı
• Le ad’ in di zay nı ya da ye ter siz li ği ne de ni ile has ta yı teh dit et me si, an cak ye rin de bı ra kıl ma sı 

du ru mun da acil bir du rum ya rat ma ma sı
• Ma lign has ta lık te da vi si ile in ter fe rans ya ra tıl ma sı
• Le ad’ in gi riş ye rin de ki trav ma tik ha sa rın re kons trik si yo na izin ver me me si
• Le ad’ le rin imp lan te edil me si ge re ken ye ni ci haz la rın ve nöz gi ri şi ni ön le me si
• Genç has ta lar da fonk si yo ne et me yen le ad’ ler

Sı nıf II I • Le ad’ in çı ka rıl ma sı ris ki ye rin de bı ra kıl ma sı ris kin den açık ça yük sek se
• Yaş lı has ta lar da fonk si yo ne et me yen tek le ad’ in bu lun ma sı
• Nor mal fonk si yo ne eden bir le ad’ in je ne ra tör de ğiş ti ril me si es na sın da çı ka rıl ma sı

Tablo 52-28. Le ad Çı ka rıl ma sı İn di kas yon la rı

Rutin kontroller
• Hastanın muayenesi
• 12-derivasyonlu EKG-pacemaker artifakt varlığı
• Pacemaker hızı (serbest ve mıknatıs konularak)
• Uyarı eşiği (“output”)
• Algılama eşiği (“sensing”)
• Nabız genişliği (“pulse witdh”)
• Lead impedansı
• Pil ömrü

Opsiyonel kontroller
• Diğer proglamlanabilir fonksiyonlar
• Pacemaker bağımlılığı
• Teleröntgrenografi
• Holter “monitoring”

Tablo 52-29. Kalp Pilinin Kontrolü

Şekil 52-23. Ex ci mer la ser she at (239).
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PPAA  CCEE  MMAA  KKEERR  SSÖÖZZ  LLÜÜ  ĞĞÜÜ

A-Wa ve (A-Dal ga sı): (1) At ri yal uya rı vu ru su, (2)
At ri yal uya rı nın oluş tu ğu nok ta ve ya do ğal at ri yal
de po la ri zas yo nun (P dal ga sı) al gı lan dı ğı nok ta.

AA in ter val (AA In ter va li): Peş pe şe ge len iki A
dal ga sı ara sın da ki sü re.

Aber rancy (Abe ran): Do ğal do ku da olu şan anor-
 mal ile ti ve bu sa ye de olu şan ak ti vas yon sik lü sü
ve  mor fo lo ji si nin de ği şi mi. Bu du rum, ile ti sis te -
mi nin bir bö lü mü nün fiz yo lo jik ref rak ter lik sü re -
si nin (fonk si yo nel ve ya pa to lo jik bir ne den le)
uza ma sı so nu cu

Abor ted shock (İp tal Edi len Şok): ICD te da vi si
sı ra sın da, ci ha zın şok ver mek üze re ka pa si tör le -
ri ni şarj et me si, an cak şok ver me den ip tal et me si -
dir. Bu, ge nel lik le has ta nın rit mi nin spon tan
ola rak dü zel me siy le mey da na ge lir.

Ab so lu te ref rac tory period (Mut lak ref rak ter pe-
riod): Fiz yo lo ji: Kar di yak do ku da de po la ri zas -
yon dan he men son ra ki sü reç. Bu sü reç te ve ri len
her han gi bir sti mü las yon (gü cü ne olur sa ol sun)
do ku yu uya ra ma ya cak/tek rar de po la ri ze ede me -
ye cek tir. Bu sü reç te do ku, re po la ri ze ol mak ta dır.
Ven tri kü ler do ku nun mut lak ref rak ter lik dö ne mi
QRS komp lek si nin ba şın da baş lar ve yak la şık ola-
 rak T dal ga sı nın te pe nok ta sın da so na erer. At ri -
yal do ku nun mut lak ref rak ter dö ne mi P
dal ga sı nın ba şın da baş lar ve yak la şık ola rak 200
msan son ra so na erer.

Ac ce le ro me ter (Ak se le ro met re): Vü cut içi ne yer-
 leş ti ri le bi lir ci haz lar da bu lu nan bir çe şit ak ti vi te
(ha re ket al gı la ma) sen sö rü dür. Bu sen sör an te ri -
or/ pos te ri or ha re ket le ri al gı la ya bi len pi ye zo elek-
 trik kris ta li ne sa hip tir. 

Ac ti ve fi xa ti on le ad (Ak tif sa bit le me le ad’ i): Mi-
 yo kar da mon te et mek için özel bir bur gu me ka -
niz ma sı na sa hip le ad; ucun da özel bir vi da la ma
me ka niz ma sı mev cut tur. Bu uç lea din kar di yak
do ku ya ak tif ola rak sa bit len me si ni sağ lar.

Adap tor (Adap tör): Bir bi rin den fark lı stan dart -
lar da üre til miş ve bir bi ri ne bağ lan ma sı ge rek li bir
pul se je ne ra tör ve bir le ad’ in bir bi ri ne uyum sağ-
 la ma sı na ya ra yan alet. Adap tör ler le ad le rin bağ-
 lan tı nok ta la rı nı da ha kü çük ve ya da ha bü yük
ha le ge ti rir ler.

Af ter-po ten ti al (Ard-po tan si yel): Elek trod-mi yo -
kard et ki le şim böl ge sin de bir pa ce sti mü las yo -
nun dan he men son ra olu şan ar tık şarj.

Am pe re (Am per): Elek trik akı mı bi ri mi, kı sa ca A
ola rak ifa de edi lir. Pa cin g’ te akım bir am pe rin
bin de bi ri ka dar dır ve mi li am per (mA) ola rak ifa -
de edi lir.

Amp li tu de (Amp li tüd): 1) Bir çı kış pul su nun
yük sek li ği, ge nel lik le Volt ve ya mA cin sin den ifa -
de edi lir. Ay nı za man da “pul se amp li tu de ” ola rak
da anı lır. 2) P ve ya R dal ga la rı nın yük sek li ği; mi-
 li volt (mV) cin sin den ifa de edi lir. 
Ano de (Anod): 1) Ar tı ku tup. 2) Uni po lar pa cing
sis tem le rin de anod (+ ku tup) ci ha zın göv de si dir.
Bi po lar sis tem ler de anod, lea din prok si mal hal ka
elek tro du dur. Ay rı ca cı ha zın gi riş ter mi na li (+) ve
(-) sem bol le ri ile ifa de edi li yor sa; (+) ya ni po zi tif
olan anod dur.
An ti-tach ycar dic pa cing (ATP) (An ti ta şi kar dik
uya rı): Stan dart bra di kar di “pa cin g” al go rit ma la -
rı ve ener ji se vi ye le ri kul la nı la rak ta şi kar di yi son-
 lan dır ma yı amaç la yan te da vi gi ri şi mi dir. 
Ar ti fact (Ar te fakt): 1) Yü ze yel EKG ve ya in tra -
kar di yak elek trog ram (EGM) üze rin de gö rü len ve
ha riç ten ge len sin yal kay dı. 2) Yü ze yel EK G’ de
gö rü len ve puls je ne ra tö rü nün çı kış sti mü lü sü nü
ifa de eden işa ret. 
Asyn chro no us (Asen kron): Sis te min di ğer ele-
 man la rıy la ay nı za man da ay nı fre kans ta ol ma ma
du ru mu. Pa cing te sti mü las yon la rın sa bit bir hız -
da ve ril me si ve do ğal rit min göz ar dı edil me si an-
 la mı na ge lir. Örn. AO O, AO OR, VO O, VO OR,
DO O, DO OR gi bi mod lar asen kron ça lı şır. Ay nı
za man da “fi xed-ra te pa cin g” ola rak da anı lır.
At ri al es ca pe in ter val (At ri yal ka çış ara lı ğı): Çift
oda cık lı puls je ne ra tör le ri nin za man la ma dev re -
sin de bu lu nan ve ven tri kü ler al gı la ma ve ya uya -
rı vu ru suy la baş la yıp bir son ra ki at ri yal uya rı
vu ru suy la son la nan za man di li mi. “At ri al out put
es ca pe in ter va l” ve ya “VA in ter va l” ola rak da anı-
 lır. At ri yal tek oda cık lı puls je ne ra tör le rin de at ri -
al ka çış in ter va li, at ri al sen se vu ru sun dan baş lar
ve bir son ra ki at ri al pa ce vu ru sun da so na erer.
At ri al ref rac tory periyod (At ri yal ref rak ter period):
At ri yal za man la ma dev re sin de bu lu nan ve at ri al al-
 gı la ma (“sen se ”) amp li fi ka tö rü nün ge len sin yal le re
tep ki siz ol du ğu za man di li mi. Ba zı puls je ne ra tör -
le rin de at ri yal ref rak ter periyodu iki ye bö lün müş -
tür: 
Mut lak ref rak ter periyod (Ab so lu te at ri al ref rac-
 tory period): Tüm ge len sin yal ler göz ar dı edi lir. 
Rö la tif ref rak ter periyod (Re la ti ve/Noi se-samp -
ling at ri al ref rac tory pe ri od): Ge len sin yal le re
tep ki ve ril mez, sa de ce  mo ni tö ri ze edi lir. Tek oda-
 cık lı at ri yal ci haz lar da at ri yal ref rak ter pe ri od, pa -
ce ve ya sen se vu ru suy la baş lar. Çift oda cık lı
ci haz lar da to tal at ri yal ref rak ter pe ri od (TARP)
iki ye bö lün müş tür; AV in ter va li ve post ven tri kü -
ler at ri yal ref rak ter pe ri odu (PVARP).
At ri al tach ycar di a de tec ti on ra te (ATDR): At ri yal
ta şi kar di yi ta nı ma hı zı. 
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Mod De ğiş tir me Hız Li mi ti: Puls je ne ra tör le rin -
de ven tri kül ka na lı, at ri yal ka na lı ta kip edi yor sa;
“t rac kin g” (iz le me) mod da ça lış mak ta dır. İz le me
(“t rac kin g”) mo dun day ken, ci ha zın be lir len miş
bir hız li mi ti nin üs tü ne çık ma ma sı için, be lir le nen
hız li mi ti nin üs tü ci haz ta ra fın dan “at ri yal ta şi -
kar di ” ola rak ad lan dı rı lır ve at ri yal ka nal bu hı zı
al gı la dı ğı an da “mo de switc h” (mod de ğiş tir me)
fonk si yo nu nu dev re ye so ka rak, ven tri kül ka na lı -
nın at ri yum ka na lı nı ta kip et me si ni en gel ler, do-
 la yı sıy la ta kip ne de niy le olu şa bi le cek bir
ven tri kü ler ta şi kar di en gel len miş olur.

At ri al trac king (At ri yal ta kip): At ri yal ka nal dan ge -
len bir vu ru (do ğal at ri yal uya rı = sen sed P; ve ya at-
 ri yal pa ce uya rı sı) son ra sın da be lir len miş bir za man
di li mi ni ta ki ben ven tri kü le ve ri len sti mü lüs. At ri -
yal ta kip, AV sen kro ni zas yo nu sağ la mak ve op ti -
mal kalp de bi si el de et mek ama cı lı ğıy la kul la nı lır.
Örn: DDD, DDDR, VDD, VDDR mod la rı.

Au to-thres hold (Ken di li ğin den eşik): Ba zı puls
je ne ra tör le rin de bu lu nan ve eşi ğin oto ma tik ola-
 rak öl çül me si so nu cu, puls je ne ra tör çı kış ener ji -
si nin öl çü len eşi ğe gö re ayar lan ma sı özel li ği

Au to-dec re men tal pa cing (Ken di li ğin den aza lan
uya rı): Ta şi kar di le ri oluş tur ma da ve ya son lan dır -
mak ta kul la nı lan bir çe şit uya rı yön te mi. Ve ri len
uya rı ara lık la rı gi de rek kı sa lır, bu da atım/dk cin-
 sin den da ha hiz lı uya rı sağ lar.

Au to-in cre men tal pa cing (Ken di li ğin den ar tan
uya rı): Ta şi kar di le ri in dük le me de ve ya son lan -
dır mak ta kul la nı lan bir çe şit sti mü las yon yön te -
mi. Ge nel lik le an ti ta şi kar dik özel lik li
pa ce ma ker ler de ve IC D’ ler de bu lu nan bir özel lik-
 tir. Ta şi kar di yi son lan dır mak amaç lı ola rak ilk sti-
 mü las yon zin ci ri ta şi kar di den da ha hız lı
sti mü las yon ya par, da ha son ra gi de rek sti mü las -
yon in ter val le ri uza tı lır ve da ha ya vaş sti mü las -
yon ya par. 

AV synchrony (AV sen kro ni zas yo nu): Sağ lık lı
bir kalp te at ri yum lar la ven tri kül le rin bir bir le riy -
le uyum içe ri sin de ça lış ma sı du ru mu. Her bi ri nin
re po la ri ze ve de po la ri ze ol mak için ye ter li za ma -
na sa hip ol ma sı. Ay nı za man da At ri yo-Ven tri kü -
ler Sen kro ni zas yon ola rak da anı lır. 

A-Wa ve (A-Dal ga sı): 1. At ri yal sti mü lüs vu ru su,
2. At ri yal sti mü las yo nun oluş tu ğu nok ta ve ya do -
ğal at ri yal de po la ri zas yo nun (p-dal ga sı) al gı lan -
dı ğı nok ta.

Back-up pa cing (Ye dek Uya rı): Mev cut pa cing
sis te mi ne al ter na tif, ba ğım sız ve ye dek ikin ci bir
pa cing sis te mi

Band pass fil ter (Band pass Fil tre): Sin yal le rin ba -
zı fre kans la rı nı kü çük ka yıp lar la ge çi ren ka lan

fre kans la rı ge çir me yip fil tre le yen ve ya ge çi ri yor -
sa da çok kü çük güç ler de ge çi ren elek tro nik bir
ekip man. Puls je ne ra tör le rin de ge nel lik le kar di -
yak de po la ri zas yon ve re po la ri zas yon sin yal le ri -
ni ayırt et mek te ve kar di yak ha ri ci sin yal le ri
fil tre le mek te kul la nı lır.

Ba se ra te (Ba zal atım hı zı): Do ğal ri tim ol ma ma -
sı du ru mun da puls je ne ra tö rü nün uya ra ca ğı en
dü şük atım hı zı. Ge nel lik le (pul se per mi nu te-
ppm) cin sin den ifa de edi lir. Ay nı oda cık tan alı-
 nan peş pe şe iki sin ya lin öl çül me siy le en doğ ru
de ğer bu lu na cak tır. Ay nı za man da mi ni mal hız,
alt hız ve ya ka çış hı zı “ba sic ra te, mi ni mum ra te,
lo wer ra te, es ca pe ra te ” ola rak da ad lan dı rı lır. 

Ba sic in ter val (Ba zal ara lık): Ay nı oda cı ğa ait sin-
 yal ka yıt la rın da peş pe şe ge len iki atım ara sın da -
ki za man ara lı ğı dır. Mi li sa ni ye “m sa n” cin sin den
ifa de edi lir. Örn. A-A İn ter va li, V-V İn ter va li.

Bat tery (Ba tar ya): Puls je ne ra tör le ri nin güç kay-
 na ğı. Pa ce ma ker ler de ge nel lik le tek-hüc re li lit-
 yum-iyo di ne tür le ri kul la nı lır ken; IC D’ ler de
ge nel lik le lit yum-va nad yum pen tok sit ba tar ya lar
kul la nı lır. 

Bat tery ca pa city (Ba tar ya ka pa si te si): Bir ba tar -
ya nın be lir li ko şul lar al tın da üre te bi le ce ği akım
mik ta rı dır. Ah “am pe re-hou r” am per-sa at cin sin -
den ifa de edi lir. Ba tar ya ka pa si te si, ba tar ya nın tü-
 rü ne, kim ya sal özel lik le ri ne, bo yu tu na, di zay nı na
gö re de ğiş ken lik gös te re bi lir. Ger çek üre ti len
akım, mut lak ba tar ya ka pa si te sin den dü şük tür. 

Bat tery cur rent dra in (Ba tar ya dan çe ki len akım):
Puls je ne ra tö rü nün ba tar ya sın dan çe ki len akım
mik ta rı dır. Puls je ne ra tö rü nün prog ram lan mış
özel lik le ri ne (sti mü las yon hı zı, çı kış ener ji si, le ad
im pe dan sı gi bi) gö re de ğiş ken lik gös te rir. Çe ki -
len akım mik ta rı; sti mü las yon hı zı ve çı kış ener ji -
si ile doğ ru oran tı lı de ği şir ken, le ad im pe dan sı ile
ters oran tı lı dır; ya ni le ad im pe dan sı dü şük ise çe-
 ki len akım yük sek tir.

Bat tery dep le ti on (Ba tar ya tü ken me si): Ba tar ya -
nın üret ti ği akı mın di ğer de yiş le ka pa si te si nin
azal ma sı. Puls je ne ra tör le rin de ba tar ya nın ar tık
ye ter li çı kış gü cü nü te min ede cek akı mı üre te me -
me se vi ye si çok be lir gin dir. Ay rı ca bknz. “End Of
Li fe (EOL)”, “E lec tif Rep la ce ment In di ca tor (ERI)”
“Re com men ded Rep la ce ment Ti me ”.

Bat tery im pe dan ce (Ba tar ya im pe dan sı): Ba tar ya -
nın üret ti ği akı ma gös te ri len di renç ler top la mı dır.
Ba tar ya im pe dan sı ge nel lik le ba tar ya nın kim ya sal
ya pı sı na gö re de ğiş ken lik gös te rir ve ba tar ya tü-
 ken dik çe im pe dans yük se lir. Ay nı za man da “cell
im pe dan ce ” hüc re im pe dan sı ola rak da anı lır.

Bat tery vol ta ge (Ba tar ya vol ta jı): Bir güç hüc re -
si nin (ba tar ya nın) de po la dı ğı po tan si yel ener ji
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mik ta rı dır. Puls je ne ra tör le rin de ba tar ya vo lat jı;
ba tar ya dan çe ki len akım ile ters oran tı lı ola rak et-
 ki le nir. “O ut pu t” çı kış akı mı ile ka rış tı rıl ma ma lı -
dır. “O ut pu t” çı kış vol ta jı; ba tar ya vol ta jın dan
da ha dü şük ve ya da ha yük sek se vi ye ye ayar la -
na bi lir. Ba ud İle ti şim de kul la nı lan ve sin yal alış-
 ve riş hı zı nı ifa de eden te rim dir. Ele ment/sa ni ye
cin sin den ifa de edi lir. Ci haz lar da te le met ri hı zı nı
be lirt mek te kul la nı lır. 
Be gin ning of li fe (BOL) (Ömür baş lan gı cı): Bir
puls je ne ra tö rü nün iş lev sel ol du ğu an (ge nel lik le
imp lan tas yon). Ay rı ca bknz. “End Of Li fe (EOL)”
Bi di rec ti onal te le metry (İki yön lü te le met ri): İki
yön lü ile ti şim. Prog ram la ma ci ha zı nın puls je ne -
ra tö rün de ki bil gi le ri oku ya bil me si ve ay nı an da
fark lı pa ra met re le re prog ram la ya bi lir ol ma sı çift
yön lü ile ti şi mi ifa de eder.

Bi fur ca ted le ad (Dal lan mış le ad): Puls je ne ra tö -
rü ne bağ lan dı ğı ucu bir den faz la olan le ad. Ge-
 nel lik le uç la rı bir bi rin den ayırt et mek için bir
ta kım işa ret ler “mar ker le r” mev cut tur. 

Bi ge mi nal: Bi ge mi ni şek lin de ki ri tim. Kı sa in ter -
val li bir atım dan he men son ra uzun in ter val li bir
atı mın gel me siy le ka rak te ri ze dir. Ge nel lik le do -
ğal bir R dal ga sı nı ven tri kü ler er ken atı mın ta kip
et me siy le olu şur.

Bin (De po): Be lir li özel lik te ki ol gu la rı ve ya atım-
 la rı özel ola rak de po la yan bir sa yaç.

Bi nary Co de (İki li Kod): İle ti şim de kul la nı lan ve
0 ve 1 den olu şan özel bir kod sis te mi. Tüm elek-
 tro nik dev re le rin mik rop ro se sör le ri bu kod sis te -
mi ile ve ri top lar, iş ler ve de po lar. Bi nary Ko dun
gör sel ha le gel me si ne “soft wa re ” ya zı lım; be lir li
iş lem sel kü me le re de al go rit ma de nir.

Bip ha sic (Bi fa zik -İki yön lü): Hem po zi tif hem
de ne ga tif def lek si yo nu olan bir tür sin yal mor fo -
lo ji si.

Bi po lar (İki ku tup lu): İki kut bu olan. Pa cing ve
ICD le ad le rin de bi po lar; le ad göv de sin de hem ar -
tı hem de ek si kut bun mev cut ol ma sı dır. Bi po lar
puls je ne ra ör le ri ise bu özel lik te ki le ad le re uyum
sağ la yan lar dır. Ay rı ca bknz. “U ni po la r”.

Bi po lar le ad (İki ku tup lu le ad): Dis tal bö lü mün -
de hem ar tı, hem de es ki kut bu (elek trod) bu lun -
du ran le ad. Bu elek trod lar dan bi ri ano du di ğe ri
ise ka to du tem sil eder. Ge nel lik le dis tal elek trod
ka tod; prok si mal elek trod anod dur. Bi po lar le ad -
le rin yü ze yel EKG de gö rü nen def lek si yon la rı
uni po lar olan la rın ki ne oran la da ha kü çük tür.

Bit: “Bi nary Di gi t” (bi nary sa yı) an la mın da kul-
 la nı lan söz cük. Bir mik ro iş lem ci ta ra fın dan ta nı -
nan en kü çük bil gi bi ri mi. Sa de ce “0” ve ya “1”
de ğe ri ne sa hip ola bi lir. 

Bi ven tri cu lar pa cing (Her iki ven tri kül den uya -
rı): Kalp de bi si ni yük selt mek ama cıy la üre til miş
iki ven tri kü lü ay nı an da ve ya be lir len miş sü re
ara lı ğın da uya ran, bu sa ye de iki ven tri kül ara sın -
da ki sen kro ni zas yo nu sağ la yan pa cing sis te mi.

Blan king pe ri od (Kör ara lık): Puls je ne ra tör le ri -
nin al gı la ma dev re le ri nin be lir len miş bir sü re bo-
 yun ca kör ol ma sı nı (al gı la ma ma sı nı) sağ la yan bir
za man sa ya cı. Tek oda cık lı puls je ne ra tör le rin de
at ri yal ve ya ven tri kü ler “b lan king pe ri od” lar; do -
ğal (in trin sik) atım la ve ya pa ce atı mıy la baş lar ve
“sen se ” amp li fi ka tö rü “B lan king Per yo d” ola rak
ayar lan mış sü re ka dar kör dür. Çift oda cık lı ci haz-
 lar da blan king per yod lar; kar şı oda cık tan ge le bi -
le cek ya nıl tı cı sin yal le ri göz ar dı ede bil mek için
do la yı sıy la “c ross tal k” (çap raz ko nuş ma) ola sı lı -
ğı nı ön le mek için kul la nı lır. “P VARP (Post Ven-
 tri cu lar At ri al Ref rac tory Pe ri od)”un ilk bö lü mü
mut lak ref rak ter per yod dur ve ay nı za man da “P -
VAB (Post Ven tri cu lar At ri al Blan king Pe ri od)”
ola rak da anı lır.

BPM (Be at per mi nu te): Da ki ka da ki atım sa yı sı.
Ge nel lik le do ğal kalp rit mi ni ifa de et mek için kul-
 la nı lır. Puls je ne ra tö rü nün üret ti ği rit mi ifa de et -
mek için PPM (Pul se Per Mi nu te) da ki ka da ki puls
sa yı sı te ri mi kul la nı lır. Ay rı ca bknz. ppm ve ya
min-1. 

Burst cycle lenght (Burst sik lus uzun lu ğu): An-
 ti ta şi kar dik sti mü las yon sı ra sın da uy gu la nan sti-
 mü lüs le rin bir bir le ri ne olan za man ara lı ğı,
mi li sa ni ye cin sin den (ms). 

Burst pa cing: Çe şit li se kans lar da ve hız lar da uy-
 gu la na bi len ge nel lik le de hız lı bir sti mü las yon
tek ni ği dir. “Burst pa cin g” ta şi kar di yi son lan dır ma
amaç lı uy gu la na bi le ce ği gi bi, in dük le mek ama-
 cıy la da kul la nı lır.

Burst ra te (Burst hı zı): Uy gu la nan “burst pa cing”
in sik lus uzun lu ğu, hı zı.

Ca lib ra ti on wa ve form (Ka lib ras yon dal ga sı):
Yü ze yel ve ya in tra kar di yak elekt rog ram amp li -
tüd le ri nin yük sek li ği ni ölç mek ama cıy la prog-
 ram la yı cı ci haz ve ya puls je ne ra tö rü ta ra fın dan
üre ti len test amaç lı ka re dal ga.

Ca pa ci tor (Ka pa si tör): Elek trik akı mı nı de po la -
yan ay gıt. İki ilet ken ve on la rı bir bi rin den ya lı tan
bir ya lıt kan dan (elek tro lit ve ya ha va) olu şur. Pa-
 cin g’ de ka pa si tör, hem puls je ne ra tör hem de ba-
 tar ya dev re le rin de kul la nı lır. Puls je ne ra tör
dev re le rin de kul la nı lan ka pa si tör ler pa cing sti-
 mü lü sü nü ver mek için ge rek li ener ji yi de po lar.
IC D’ ler de yük sek-vol taj ka pa si tör le ri mev cut tur
ve 800 Vol t’ a ka dar yük se le bi len vol taj şok la rı
ver me ye ya rar.
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Ca pa ci tor ma in te nan ce (Ka pa si tör ida me si): Be-
 lir len miş bir ay ara lı ğın da şok ol ma mış sa, ka pa -
si tör le rin oto ma tik ola rak ken di le ri ni mak si mum
ener jiy le dol du rup son ra bo şalt ma sı dır. Bu, ka p-
a si tör le rin da ha uzun ömür lü ol ma sı nı sağ lar ve
arı za ola sı lık la rı nın azal tır.

Cap tu re (Zapt): Bir puls je ne ra tö rü çı kış sti mü lü -
sü nün il gi li do ku yu ba şa rı ile uyar ma sı dır. 

Cap tu re thres hold (Zapt eşi ği): İl gi li do ku yu ba-
 şa rı ile uya ra bi len en dü şük ener ji se vi ye si dir. Bu,
bir “s trength-du ra ti on cur ve ” (güç-za man eğ ri si) ile
açık la nır. Ya ni, be lir li bir puls ge niş li ğin de uya rı -
lan en dü şük ge ri lim ola rak. Ay rı ca uya rı eşi ği
ola rak da ad lan dı rı lır.

Car ri er sig nal (Ta şı yı cı sin yal): Bil gi le ri ta şı ma
ama cı lı ğıy la kul la nı lan bir sin yal tü rü dür. Ta şı -
yı cı sin ya lin yük sek li ği/gen li ği (amp li tü dü) ve
fre kan sı ta şı nan sin ya lin ve ya bil gi nin ne şe kil de
kod lan dı ğı na bağ lı ola rak de ği şir. Pa cin g’ de ta-
 şı yı cı sin yal prog ram la yı cı ta ra fın dan üre ti lir ve
bu şe kil de ko mut lar puls je ne ra tö rü ne ak ta rı lır.
Ay rı ca puls je ne ra tö rü ta ra fın dan üre ti len ta şı yı -
cı sin yal sa ye sin de puls je ne ra tö rü nün ha fı za sın -
da de po lan mış bil gi ler prog ram la yı cı ci ha za
ak ta rı lır.

Ca se (Ka sa): Pa ce ma ker ve ICD ci haz la rı nın (puls
je ne ra tör le ri nin) dış yü zey kap la ma sı. Ge nel lik le
Ti tan yu m’ dan ya pı lır ve her me tik ola rak ka pa tı -
lır ki içe ri ye kan vb. sı vı lar gir me sin ve elek tro nik
dev re ler ha sar gör me sin. Ay nı za man da “ca n” ve -
ya “ho usin g” ola rak da ad lan dı rı lır.

Cat ho de (Ne ga tif) ku tup: Uni po lar pa cing sis-
 tem le rin de ka tot, lea din en dis tal bö lü mü dür,
anod puls je ne ra tö rü nün göv de si dir. Bi po lar sis-
 tem ler de ka tot; lea din dis ta lin de ki uç (tip) elek-
 tro du iken anod, prok si mal de ki hal ka
elek tro du dur. Ay nı za man da ek si (-) ve ya ne ga tif
ter mi nal ola rak da anı lır.

Ce ra mic Subs tra de: Özel bir se ra mik ten ya pıl mış
bir tür bas kı dev re dir. Ge nel lik le se ra mik kat-
 man la rın ara sın dan elek trik tel le ri nin ge çi ril me -
siy le oluş tu ru lur. Da ha kü çük yü zey le re da ha çok
kom po nent sığ dır mak amaç lı kul la nı lır.

Chan nel (Ka nal): Çift oda cık lı pa cing sis tem le -
rin de il gi li kalp oda cı ğı na hi tap eden ka nal. Ge-
 nel lik le ka nal 1 at ri yum; ka nal 2 ven tri kul için
kul la nı lır.

Char ge –Q (Şarj): Elek trik akı mı nın oluş tu ğu ve
be lir li bir yü zey ala nı na sa hip bir ma ter yal de üre-
 ti len elek tron la rın sa yı sı dır. Pa cin g’ de şarj, at ri yal
ve ya ven tri kü ler sti mü lüs sı ra sın da mi yo kar da
uy gu la nan ger çek ener ji mik ta rı dır. Bu ener ji,
“Pul se Du ra ti on (ms)” ve “O ut put Cur rent (mA)”

de ğer le ri nin çar pı mıy la he sap la nır. Şarj ge nel lik -
le “mic ro co ulom b” cin sin den öl çü lür.

Char ge dump (Şar jı bo şalt ma): Ci ha zın ka pa si -
tör le rin de mev cut (dol du rul muş) ener ji nin ba şal -
tıl ma sı.

Char ge ti me (Do luş sü re si): ICD şok la rı nın ve ril-
 me sin sağ la yan yük sek-vol taj ka pa si tör le ri nin ge-
 rek li ener ji se vi ye si ne çık mak (şarj ol mak) için
ge rek si nim duy du ğu sü re.

Chip (Çip): Puls je ne ra tör le ri nin te mel elek tro nik
dev re le ri ni içe ren ve ge nel lik le mik ro-en teg re-
dev re ler den (mic ro-in teg ra ted-cir cu it) olu şan ele-
 man dır. Ay rı ca en teg re dev re “in teg ra ted cir cu it”
ve ya kı sa ca IC ola rak da anı lır.

Chest wall sti mu la ti on (Gö ğüs du va rı uya rıl -
ma sı): Puls je ne ra tö rün den çı kan elek trik sel uya-
 rı la rın gö ğüs du va rı na ulaş ma sı dır. Ge nel lik le
AAT ve ya VVT mo dun da ça lı şan bir pa ce ma ke -
rin hı zı nı de ğiş tir mek ve ya test yap mak amaç lı
kul la nı lır.

Chro na xi e strenght-du ra ti on cur ve: Güç-Za man
Eğ ri si.

Chro nic (Kro nik): Uzun sü ren. Pa cing ve ICD de
kro nik faz (dö nem) imp lan tas yon dan  bir kaç haf -
ta son ra baş lar. Kro nik eşik ise, imp lan tas yon dan
2-8 haf ta son ra öl çü len eşik de ğe ri dir.

Chro not ro pic com pe ten ce (Kro not ro pik ka pa si -
te): Kal bin, fiz yo lo jik ih ti yaç la ra uy gun ola rak
ken di hı zı nı ayar la ma özel li ği.

Chro not ro pic in com pe ten ce (Kro not ro pik ye ter-
 siz lik): Kal bin, fiz yo lo jik ih ti yaç la ra uy gun ola-
 rak ken di hı zı nı ayar la ma ka bi li ye ti ni kay bet miş
ol ma sı.

Chro not ropy: Fi zik sel ak ti vi te sı ra sın da ki kalp
hı zı öl çü mü.

Cir cu itry (Dev re): Puls je ne ra tö rü nün için de bu-
 lu nan ve sin yal gi riş-çı kış la rı nı sağ la yan tüm
elek tro nik kom po nent ler.

Cir cus Mo ve ment (Da ire sel ha re ket): Kal bin içe-
 ri sin de ki bir de po la ri zas yon dal ga sı nın sü rek li ol-
 ma sı ve yük sek ola sı lık la nor mal at ri yo-ven tri kü ler
yo lu kul lan ma ma sı du ru mu. “Cir cus Mo ve men t”
ge nel lik le re en tran ta şi kar di ler le iliş ki li dir. Ay nı
za man da “Cir cus Tach ycar dia” ola rak da isim len di -
ri lir. 

Clo sed lo op system (Ka pa lı dev re sis te mi): Bir
puls je ne ra tö rü nün (in trin sic) do ğal si nüs ak ti vi -
te ha ri cin de mo ni tö ri ze/ta kip et ti ği ve bun la ra gö -
re ken di pa ra met re le ri ni ayar la dı ğı sis tem. Ay rı ca
de ği şen puls je ne ra tör ayar la rı na gö re de ği şen fiz-
 yo lo jik pa ra met re le ri de ta kip edip tek rar ayar la -
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rı bu na gö re de ğiş tir me si/ayar la ma sı dır. (Ayar la -
na pa ra met re ler ge nel lik le; hız, AV ara lı ğı, çı kış
ener ji si, al gı la ma has sa si ye ti dir. 

Co axi al Le ad: Bi po lar bir le ad de ilet ken ler den
dış ta ki nin iç te ki ilet ke nin ya lıt kan kı lı fı na he le -
zo nik ola rak do lan mış ol ma sı. “Co axi al Le ad” ler
yan ya na iki ilet ken li le ad ler den da ha in ce dir.

Co il: Bir le ad de ki ilet ke nin düz ol ma yıp he le zo -
nik ol ma sı du ru mu.

Com man ded shock: ICD te da vi sin de prog ram la -
yı cı ci haz ta ra fın dan baş la tı lan şok. 

Com mit ted Pa cing (Söz ve ril miş uya rı): 1. Çift
oda cık lı, AV sen kro ni ze bir pa ce ma ker de at ri yal
çı kış sin ya li nin ven tri kü ler ka na lı nı çı kış sin ya li
üret me ye zor la ma sı. Bu du rum da ven tri kü ler sti-
 mü lüs, do ğal ven tri kü ler ri tim var sa bi le ger çek -
le şir. 2. ICD: Arit mi nin baş la ma sı ve ci ha zın
arit mi yi ta nı ma sıy la bir lik te ka pa si tör le ri ni he -
men şarj et me si ve şarj son ra sın da -o an ki do ğal
rit mi kon trol et me den- oto ma tik ola rak şok ver-
 me si dir. Com mit ted şok ta arit mi spon tan ola rak
son lan sa bi le ci haz şok ve rir. 

Com mon Mo de Re jec ti on Ra ti o: İki gi riş ter mi -
na li ne ay nı an da ge len iki gi riş sin ya li ara sın da ki
far kı öl çen fonk si yon dur. Pa cin g’ de bu özel lik do -
ğal ri tim ile kar di yak ol ma yan sin yal le ri ayırt et-
 me de kul la nı lır.

Com pen sa tory mec ha nism (Ta mam la yı cı me ka-
niz ma): Sta bi li te sağ la mak ama cıy la bir çok fiz yo-
lo jik fonk si yo nun oto ma tik ola rak den ge len me si/
ayar lan ma sı. Ay nı za man da ho me os ta sis ola rak
da ad lan dı rı lır.

Com pe te ti ve pa cing (ya rış ma lı uya rı): Do ğal ri -
tim ile ay nı an da pa cing uy gu lan ma sı. Be lir li mod-
 lar da (DO O, VO O, AO O) ci haz eğer mık na tıs
mo dun day sa ve ya al gı la ma has sa si ye ti (sen si ti -
vity) iyi de ğil se kom pe tis yon mey da na ge le bi lir.
Bu kom pe tis yon da bir ta şi kar di in dük le ye bi lir.

Comp le men tary Me tal Oxi de Se mi con duc tor
(CMOS): Puls je ne ra tör le ri gi bi dü şük güç le (2.8
V) ça lı şan dev re le re özel en teg re dev re ler dir (IC).

Con duc tor (İlet ken): Bir le ad’ de en iç te bu lu nan
ve elek tri ği puls je ne ra tö rün den elek tro da (ve de
ter si ne), ora dan da mi yo kar da ta şı ma ya ya ra yan
ilet ken tel. İlet ken ler dü şük re zis tans lı ma ter yal -
ler den üre ti lir ler. Bir le ad de her elek tro da kar şı lık
bir ilet ken mev cut tur. 

Con duc tor Frac tu re (İlet ken Kı rıl ma sı): Çe şit li
ne den ler le le ad ilet ke ni nin kı rıl ma sı ve ya kop ma -
sı. Bu ne den ler ara sın da aşı rı es ne me, bis tü ri ke-
 si ği, di kiş de li ği ve ya subk la vi a crush sa yı la bi lir.
İlet ke nin za rar gör me si im pe dan sın yük sel me si -

ne ne den ola ca ğın dan; ile ti le cek olan akı mın düş-
 me si ne ne den olur. Bu da puls je ne ra tö rü nün mi-
 yo kar dı ba şa rı lı ola rak uya ra ma ma sı na ne den
ola bi lir. 

Con fi gu ra ti on (Kon fi gü ras yon): Bir puls je ne ra -
tö rü nün al gı la ma (sen se) ve ya sti mü las yon (pa -
ce) po la ri te si. (Örn. Uni po lar/Bi po lar).

Con nec tor (Kon nek tör): 1. Puls je ne ra tö rü ne le ad-
 le rin bağ lan dı ğı ve me di kal epok si den üre til miş
özel bö lüm. 2. Lea din pa ce ma ke r’ e bağ lan dı ğı en
prok si mal bö lü mü.

Con nec tor Block (Kon nek tör blo ku): Bir puls je-
 ne ra tö rü nün kon nek tö rü ile le ad kon nek tö rü nün
bir bi ri ne te mes et ti ği alan. Puls je ne ra tö rün de bu-
 lu nan özel vi da la rın sı kıl ma sıy la te mas ve ilet-
 ken lik sağ la nır.

Cons tant-cur rent de vi ce (Sa bit-akım ci ha zı): Sa -
bit bir çı kış akı mı el de et me ye ya ra yan, bu nu sağ-
 la mak için çe şit li di renç se vi ye le ri ne gö re çı kış
vol ta jı nı ayar la yan/de ğiş ti ren ci haz.

Cons tant-vol ta ge de vi ce (Sa bit-ge ri lim ci ha zı):
Sa bit bir çı kış ge ri li mi/vol ta jı el de et me ye ya ra -
yan, bu nu sağ la mak için çe şit li di renç se vi ye le ri -
ne gö re çı kış akı mı nı ayar la yan/de ğiş ti ren ci haz.

Co up led ex tras ti mu lus (Çif te ek uya rı): Bir ön-
 ce ki do ğal ve ya sti mü le edi len atı ma gö re sa bit
ve ya prog ram lan mış bir za man ara lı ğın da ve ri -
len sti mü lüs.

Co up ling In ter val (Çift leş me ara lı ğı): Çift atım-
 lar ara sın da ki za man di li mi. Do ğal ri tim de “Co -
up ling In ter va l”; il gi li çem be rin son do ğal atı mıy la
ilk er ken (pre ma tü re) atım ara sın da ki za man di-
 li mi. Pa cing ve elek tro fiz yo lo jik ça lış ma da; peş-
 pe şe ve ri len iki sti mü lüs ara sın da ki za man
di li mi dir. Ve ya, do ğal atım ile uy gu la nan ilk sti-
 mü lüs ara sın da ki za man di li mi dir. Ay nı za man -
da “I ni ti al In ter va l” ola rak anı lır.

Cra ze: Cam ve ya plas tik gi bi ma ter yal le rin yü ze -
yin de olu şan çat lak ve ya çi zik ler. Pa cin g’ de “c ra ze”
söz cü ğü ge nel lik le le ad le rin ya lı tım ma ter yal le rin -
de olu şan ha sar la rı ta nım la mak için kul la nı lır. 

Cross-prog ram ming (Çap raz prog ram la ma): Bir
puls je ne ra tö rü nün bi le rek ve ya yan lış lık la di ğer
bir üre ti ci nin prog lam la ma ci ha zıy la prog ram -
lan ma sı. “C ross-Prog ram min g” sis te min ha ta lı ça-
 lış ma sı na ve ya bo zul ma sı na ne den ola bi lir.

Cross-sti mu la ti on (Çap raz uya rı): Bir çem be rin
çı kış (out put) sti mü las yo nu nun baş ka bir çem be -
ri uyar ma sı. Örn. At ri yal sti mü las yon so nu cu
ven tri kü lün di rek uya rıl ma sı. Bu du rum ge nel -
lik le lea din dis lo ke ol du ğu nu (ye rin den oy na dı -
ğı nı) ve ya le ad le rin pul se je ne ra tö rü nün yan lış
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gi riş le ri ne bağ lan dı ğı nı gös te rir. (At ri yal le ad
ven tri kü ler ka na la bağ lan mış sa ve ter si).

Cross talk (Çap raz ko nuş ma): Çift oda cık lı puls je-
 ne ra tör le rin de bir çem be re ya pı lan sti mü lü sün di -
ğer bir çem ber ta ra fın dan (yan lış lık la) do ğal ritim
gi bi al gı lan ma sı. Bu du rum ha ta lı al gı la yan ka na lın
sus ma sı na (in hi bis yo na) ne den ola ca ğı için do ğal
rit mi ol ma yan (ba ğım lı) has ta lar da teh li ke li so nuç -
lar do ğu ra bi lir. Üre ti ci fir ma lar bu du ru mu en gel -
le mek için “B lan king Pe ri od” uy gu la mak ta dır lar.  

Cur rent (Akım): Elek tron akı mı. Be lir li bir nok-
 ta dan be lir li bir sü re de ge çen elek tron sa yı sı ola-
 rak ta nım la nır ve Am per (Am pe re) cin sin den
ifa de edi lir. Pa cing de kul la nı lan akım bi ri mi, am-
 pe rin bin de bi ri olan mi li Am per (mA) dir.

Cur rent den sity (Akım yo ğun lu ğu): Bir ilet ken
ve ya elek tro dun be lir li bir ke si tin de mev cut olan
akım mik ta rı.  Pa cin g’ de akım yo ğun lu ğu mi yo -
kar da ile ti le cek olan ve elek trod yü ze yin de bu lu -
nan akım mik ta rı nı ifa de eder.

Cur rent dra in (Çe ki len akım): Puls je ne ra tö rü -
nün ba tar ya sın dan bir sa at te çe ki len akım ve ya
güç mik ta rı. “Cur rent Dra in”; puls je ne ra tö rü nün
ayar lı çı kış akı mı ve puls je ne ra tö rü nün elek tro -
nik dev re le rin de tü ke ti len akım la rın top la mı nı
ifa de eder. “Cur rent Dra in” pek çok fak tör den et-
 ki le nir; sti mü las yon yüz de si, prog ram lan mış pa-
 ra met re ler, elek tro nik dev re özel lik le ri ve le ad
ti pi gi bi. Bi ri mi mik ro Am per (µA) dir.

Cur rent of in jury (Akım ha sa rı): 1. Pa cing: Elek-
 trod-mi yo kard te ma sı nın ne den ol du ğu ve EKG
üze rin de ST-ele vas yo nu ola rak şe kil le nen trav -
ma. ST-Ele vas yon mik ta rı na gö re te mas mik ta rı
ta yin edi le bi lir. 2. Fiz yo lo ji: Me ta bo lik ve ya is ke -
mik ano ma li le rin ne den ol du ğu ST-Ele vas yo nu.

Cur sor (İm leç çu bu ğu): Ge nel lik le ha re ket li olup
ya nıp sö nen ve bil gi sa yar/ prog ram la ma ci ha zı
vb. ci haz lar da han gi ala nın ak tif ol du ğu nu be lir -
ten işa ret.

Cycle lenght (Sik lüs uzun lu ğu): Ay nı çem ber -
den peş pe şe ge len iki atım ara sın da ki me sa fe.
Ge nel lik le mi li sa ni ye (ms) cin sin den ifa de edi lir.
Sik lüs uzun lu ğu da ki ka da ki atım sa yı sı nın
60.000’e bö lün me siy le de he sap la na bi lir.

Dec re men tal pa cing (Hı zı aza lan uya rı): Ge nel -
lik le elek tro fiz yo lo jik ça lış ma sı ra sın da AV dü -
ğüm fonk si yon la rı nın in ce len me sin de kul la nı lan
ve sik lüs ara lı ğı nın gi de rek kı sal tıl ma sıy la ti pik
bir sti mü las yon yön te mi dir.

De fa ult: 1. Ayar la na bi lir pa ra met re ler de fab ri ka
çı kış aya rı, 2. Kul la nı cı nın fark lı bir ayar la ma yap-
 ma ma sı ve oto ma tik ola rak no mi nal (stan dart)
de ğer le ri kul lan ma sı.

De fib ril la ti on thres hold (DFT) (De fib ri las yon
eşi ği): Fib ri las yo nu ba şa rı lı bir şe kil de son lan dı -
ra bi len en dü şük ener ji se vi ye si dir.

De li ve rab le bat tery ca pa city (Müm kün ba tar ya
ka pa si te si): Be lir li bir sü re di li min de kul la nıl mak
üze re mev cut ba tar ya ka pa si te si. Am per-sa at cin-
 sin den ifa de edi lir.

De mand (Ta lep): Puls je ne ra tör le ri nin sti mü las -
yon mo du na gö re; sa de ce ih ti yaç ha lin de (do ğal
rit min ol ma ma sı ve ya is te nen den dü şük ol ma sı)
sti mü las yon ya pan mod lar.

Dep le ti on in di ca tor (Tü ken me gös terg si): Puls
je ne ra tör le rin de ba tar ya nın azal dı ğı nı ve de ğiş -
me si ge rek ti ği ni be lir ten uya rı fonk si yo nu.

DF-1: De fib ri la tör le ad le rin de stan dart ola rak
kul la nı lan ve ça pı 3.2 mm olan prok si mal le ad
ucu – kon nek tör.

Di ap hrag ma tic sti mu la ti on (Di yaf rag ma uya rıl -
ma sı): Puls je ne ra tör le ri nin çı kış gü cün den et ki -
le ne rek di yaf rag ma nın sti mü le ol ma sı. Ge nel lik le
her puls ta has ta nın hıç kır ma sıy la ken di ni gös te -
rir. Pa cing sti mü las yo nu ya doğ ru dan ya da fre-
 nik si nir ara cı lı ğıy la di yaf rag ma yı uyar mak ta dır.

Dif fe ren ti al amp li fi er (Ayır te di ci yük sel ti ci): İki
gi riş ucu na ge len fark lı sin yal le ri ayırt ede rek ay -
nı tip te ge len le ri gö zar dı et me si ni sağ la yan bir
çeşit amp li fi ka tör (yük sel ti ci). Bu tür amp li fi ka -
tör ler pa cin g’ de ge nel lik le al gı la ma (sen se) far-fi -
eld (uzak alan) sin yal le ri ni eli mi ne et mek amaç lı
kul la nı lır.

Di gi tal to ana log con ver ter (DAC) (Di ji tal den
ana lo ga dö nüş tü rü cü): Di ji tal (sa yı sal) bir sin ya -
li ana log bir sin ya le dö nüş tü ren özel elek tro nik
kom po nent ve ya dev re. Pa cin g’ de bu tür dev re -
ler, puls je ne ra tö rü nün di ji tal bel lek le ri ni ana log
sin yal le re dö nüş tü re rek çe şit li akım/güç ler de sti-
 mü las yo nu sağ lar lar. Ay rı ca di ji tal ola rak de po -
lan mış bil gi le rin ana log ola rak gra fik vb şe kil de
gös te ril me si ni sağ lar. Örn. Elek tro kar di yog ra fik
bil gi ler ge nel lik le bu şe kil de de po la nıp gra fik ha-
 li ne ge ti ri lir.

Di gi tal sig nal (Di ji tal sin yal): Sa de ce iki vol taj
de ğe rin den olu şan (0 ve 1) sin yal. Ge nel lik le te le -
met ri ve ya prog ram la ma amaç lı kul la nı lır. 

Dio de (Di yod): İki ter mi na li bu lu nan ve akı mı sa-
 de ce tek bir yön de ge çi ren elek tro nik ya rı ilet ken
bir kom po nent.

Di rect cur rent (DC)(Doğ ru akım): Sa bit bir de-
 ğer de tek yön lü akım.  Ba zen mo no fa zik puls lar
ha lin de de bu lu nur, amp li tü dü de ği şe bi lir an cak
yö nü (fa zı) de ğiş mez.

Dis cre te com po nent (Ay rı kom po nent): 1. Bir
elek tro nik dev re nin tek bir par ça sı, 2. Bir en teg re
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dev re nin tek bir alt mo dü lü. Dis tal re fe rans nok-
 ta sı na gö re, en uzak ta bu lu nan. Le ad ler de dis tal
elek trod en uzak uç ta ki tip elek tro du dur (mi yo -
kar da te mas ede cek bö lüm). 

Dot ter Ret ri ever: Ka te ter ara cı lı ğıy la vas kü ler sis-
 te me gön de ri le bi len, açıl ma ka pan ma özel li ği
olan tel ör gü. Ge nel lik le vas kü ler sis tem de kal mış
ya ban cı mad de le rin (elek trod, kı la vuz tel, ka te ter
vb.) çı ka rıl ma sın da kul la nı lır. Ay nı za man da
“Dot ter Bas ke t” ola rak da anı lır. 

dP/dT: Ven tri kü ler ba sınç öl çüm le rin de kul la nı lan,
ba sınç de ri vas yo nu nun za man de ri vas yo nu na ora-
 nı dır. Ay nı za man da mi yo kard kon trak ti li te si nin
he mo di na mik öl çüm gös ter ge si dir. Ba zı hız-ce vap -
lı puls je ne ra tör le ri nin hız aya rın da dP/dT de ğiş -
ken li ği kul la nı lır.

Dri ve Cycle: Elek tro fiz yo lo jik ça lış ma lar da, ba-
 şa rı lı sti mü las yon lar ara sın da ki me sa fe. 

Dry poc ket (ku ru cep): Puls je ne ra tör ce bi nin ku -
ru, yo ğun ve fib ro tik ol ma sı du ru mu. Ha va ve ya
ör gü/mesh içe ri yor ola bi lir. “Dry Poc ke t” za man
za man sti mü las yo nun ya pı la ma ma sı na ne den ola-
 bi lir. Ön le mek için je ne ra tör ce bi ne ba sınç uy gu la -
na bi lir ve ya ste ril en jek tör ile as pi re edi le bi lir.

Du al sen sor (Çif te al gı la yı cı): Hız ce vap lı (“Ra te
Res pon si ve ”) puls je ne ra tör le rin de iki fark lı özel-
 lik te ki sen sö rün üs tün lük le ri nin bir leş ti ri le rek
kul la nıl ma sı ile da ha has sas sen sör al gı la ma sı ya-
 ra tıl ma sı.

Du o-de ca po lar cat he ter (20-elek tro d’ lu ka te ter):
Elek tro fiz yo lo jik Ça lış ma lar da ta nı koy mak, dar
alan lar da da ha has sas bil gi al mak ve ya kar di yak
ha ri ta la ma yap mak amaç lı kul la nı lan 20-elektrod -
lu ka te ter. 

Ef fec ti ve elec tro de (Et ki li elek trod): Kar di yak bir
elek tro dun çev re sin de olu şan, ilet ken fa kat de po-
 la ri ze özel li ği ol ma yan ödem li do ku ve ya fib röz
kap sül ile elek tro dun kom bi nas yo nu. Bu kom bi -
nas yo nun yü zey ala nı ile akım yo ğun lu ğu ve sti-
 mü las yon eşi ği doğ ru oran tı lı dır. Ay nı za man da
(“Vir tu al Elec tro de ”) sa nal elek trod ola rak da ad-
 lan dı rı lır.

Elec tri cal in ter fe ren ce (Elek tik sel Et ki le şim):
Kar di yak ha ri ci elek trik sin yal le ri nin puls je ne ra -
tö rü nün ça lış ma sı nı et ki le me si ve ya nılt ma sı. Ay-
 rı ca “no ise ” (gü rül tü) ola rak da anı lır.

Elec tro de: 1. Elek trik akı mı nın mi yo kar da ile til -
me si ni, mi yokard da ki po tan si yel le rin puls je ne -
ra tö rü ne ile til me si ni sağ la yan ve lea din dis tal
ucu da bu lu nan ilet ken. Uni po lar le ad ler de tek
elek trod mev cut ken, Bi po lar le ad ler de çift elek-
 trod mev cut tur. 2. Kal be elek trik ilet me yi sağ la -

yan her tür lü ay gıt. 3. Kal bin elek trik sel sin yal le -
ri ni ta şı ma ya ya ra yan her tür lü ay gıt.

Elec tro de con fi gu ra ti on (Elek trod kon fi gü ras yo -
nu): Puls je ne ra tö rü nün han gi ku tup lar dan al gı -
la ma (sen se) ve ya sti mü las yon (pa ce) ya pa ca ğı nı
be lir le yen po la ri te du ru mu. Ge nel lik le uni po lar
ve ya bi po lar kon fi gü ras yon kul la nı lır. Ay rı ca po-
 la ri te ola rak da anı lır.

Elec tro de-tis su e in ter fa ce (Elek trod-do ku te mas
ala nı): Elek trod ve mi yo kar dın bir bi ri ne te mas et-
 ti ği yü zey alan dır.

Elec tro mag ne tic in ter fe ran ce (EMI) (Elek tro man -
ye tik et ki le şim): Kar di yak ve Fiz yo lo jik kay nak lı
ol ma yan her tür lü elek tril sel sin yal. Örn. Rad yof -
re kans dal ga la rı. Bu sin yal ler puls je ne ra tö rü ile et-
 ki le şe rek ha ta lı ça lış ma sı na ne den ola bi lir. 

Elec tro nic ca li pers: Ek ran da EKG ara lık la rı nı ölç-
 me ye ya ra yan elek tro nik cet vel ler.

Elec tro mec ha ni cal dis so ci ati on (EMD): Kar di -
yak de po la ri zas yo nun mev cut ol ma sı,yü ze yel
EKG den kay de di le bi li nir sin yal le rin mev cut ol-
 ma sı, an cak me ka nik kar di yak kon trak si yo nun
ol ma ma sı du ru mu.

Elec troph ysi olo gic sti mu la ti on (Elek tro fiz yo lo -
jik uya rı): Kar di yak ile ti sis te mi nin in ce len me si,
in dük le ne bi lir arit mi le rin de ğer len di ril me si
ve/ve ya ilaç et ki si nin araş tı rıl ma sı ama cıy la prog-
 ram lan mış ara lık lar la mi yo kar dın uya rıl ma sı.

En cap su la ti on (En kap sü las yon): 1. Fiz yo lo ji: Vü-
 cu da yer leş ti ri len pul se je ne ra tö rü, le ad vb. gi bi
ya ban cı mad de le re tep ki ola rak il gi li do ku da olu-
 şan enf la mas yon so nu cu fib röz do ku ge li şi mi.
Elek trod en kap sü las yo nu, elek tro dun efek tif yü -
zey ala nı nı ge niş le tir. 2. Ci haz lar: Vü cü da yer leş -
ti ri len ci haz la rın dış ka bı.

End of li fe (EOL) (Ömür so nu): Puls je ne ra tör ba-
 tar ya sı nın tü ken me si. Ge nel lik le ba tar ya vol ta jı -
nın be lir li bir se vi ye ye ulaş ma sı ile be lir le nir.
Ba tar ya bu se vi ye ye ulaş ma dan ön ce “E lec ti ve
Rep la ce ment In di ca tor (ERI)” “Re com men ded Rep la -
ce ment Ti me ” uya rı la rı ve rir. 

En do car di al le ad: Kal be da mar içe ri sin den gön-
 de ril me si amaç la nan le ad. Ay nı za man da trans-
 ve nöz le ad adıy la da anı lır. 

En vi ron men tal stres crac king (ESC): Bir lea din
dış iso las yo nu nun üre ti mi sı ra sın da ve ya imp -
lan tas yon dan son ra dış et ken le re da ya lı ola rak
za rar gör me si.

Epi car di al le ad: De ği şik me ka niz ma lar la epi kar -
da bağ la nan le ad. Elek trod mi yo kard la te mas ha-
 lin de dir. Ge nel lik le to ra ko to mi yön te miy le
yer leş ti ri len bu le ad’ ler açık kalp cer ra hi si son ra sı
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ka lı cı ya da ge çi ci uya rı için kul la nı lır lar. Trans ve -
nöz yol la en do kar di yal le ad’ le rin yer leş ti ri le me di -
ği, me ka nik TVR has ta la rın da vb.. de bu yön tem
son ça re ola rak kul la nı lır.

EP ROM: “E ra sab le Prog ram mab le Re ad Only Me-
 mory”. Ka lı cı pil ve de fib ril la tör ler de kul la nı lan,
bil gi sak la ma ya ya ra yan, içe ri ği si li ne bi len ve tek-
 rar prog ram la na bi len elek tro nik dev re ele ma nı.

Es ca pe in ter val (Ka çış sü re si): Mi li sa ni ye cin sin -
den öl çü len, al gı la nan bir kar di yak olay la bir son-
 ra ki ci haz uya rı vu ru su ara sın da ki za man.

Es ca pe ra te (Ka çış hı zı): Da ki ka da atış sa yı sıy la
öl çü len, ka çış sü re si nin sık lık ola rak kar şı lı ğı.

Event co un ter (Olay sa ya cı): Ge liş miş ci haz lar da
bu lu nan, ön ce den ta nım lan mış (uya rı lan, al gı la -
nan, sen sör olay la rı) kar di yak olay la rın nü me rik
ola rak de po la nıp sı nıf lan dı rıl dı ğı al go rit ma.

Event his tog ram (Olay is ta tis ti ği): Uya rı şe kil le -
ri ni sı nıf la yan, bu olu şum la rı hız la rı na gö re ayı ra-
 rak ra por lan dı ran bir çe şit “e vent co un te r”.

Event mar ker (Olay be lir te ci): Ge nel de yü zey
elek trog ra mıy la eş za man lı ola rak ça lı şan, prog-
 ram la yı cı ek ra nın da kar di yak olay la rı ve ci haz
uya rı la rı nı vu ru ve al gı (pa ced – sen sed) ola rak
isim len di ren kı salt ma lar. 

Event re cor der (Olay kay de di ci): Son za man lar -
da cilt al tı na yer leş ti ri le rek, pil le ça lı şan, oto ma tik
ola rak ya da has ta ta ra fın dan ak ti ve edi le rek EKG
sin yal le ri ni ha fı za sı na kay det me si sağ la nan “Lo -
op” Ka yıt Ci ha zı.

Evo ked res pon se: Pil uya rı vu ru şu ile olu şan mi-
 yo kard de po la ri zas yo nu.

Ex ci ta bi lity (Uya rı la bi lir lik): Mi yo kard ve di ğer
elek trik sel ola rak fa al hüc re le rin, do ğal ya da ya -
pay bir et ki ile de po la ri ze ola bil me le ri du ru mu.
Kar di yak dön gü içe ri sin de de ğe ri de ği şen uya rı -
la bi lir lik, mut lak ref rak ter pe ri od sı ra sın da sı fı ra
iner, MRP sı ra sın da ve ri le cek bir uya rı efek tif ol-
 ma ya cak tır. Bu du ru ma fonk si yo nel “non cap tu re”
de nir.

Ex ci tab le gap (Uya rı la bi lir boş luk): Re en tran
dön gü nün iler le yen de po la ri zas yon dal ga sın dan
ön ce gi den kıs mı. Ta şi kar di du ru mun da bu boş-
 lu ğun an ti ta şi kar dik uya rı ama cıy la kas ten de po-
 la ri zas yo nu, ta şi kar di nin iler le yen dal ga sı
bu ra ya ulaş tı ğın da ref rak ter bir böl gey le kar şı -
laş ma sı na ne den ola rak, hız lı rit min son lan dı rıl -
ma sı nı sağ lar.

Ex ci ta ti on (Uya rım): Do ğal ya da ya pay yol la
hüc re de po la ri zas yo nu nun sağ lan ma sı.

Exp lan ta ti on (Ci haz çı kar ma): Ka lı cı bir sis te min
ta ma mı nın ya da bir ele ma nı nın cer ra hi yol la çı-

 kar tıl ma sı. Le ad çı ka rıl ma sı na ay nı za man da eks-
 trak si yon da de nir.

Ex ter nal pa ce ma ker (Ha ri ci kalp pi li): Vü cu dun
dı şın dan ça lış tı rı lan, kal bi ge çi ci bir sü re için
uyar mak ta kul la nı lan ci haz. Ay nı za man da ge çi -
ci kalp pi li ola rak ta bi li nir.

Ex tras ti mu lus (Ek uya rı): Elek tro fiz yo lo jik ça lış -
ma sı ra sın da ve ri len, ön ce den prog ram lan mış
hız lar da (“co up ling in ter va l”) ve ri len uya rı lar. İlk
uya rı S2, da ha son ra ki ler de S3,S4...ola rak ad lan -
dı rı lır lar.

Fall back: DDD mo dun da ça lı şan ba zı iki oda cık lı
kalp pil le ri nin üst hız dav ra nı şı. At ri yal do ğal hız
kalp pi li nin üst ta kip hı zı nı aş tı ğın da, al gı la nan at-
 ri yal olay ile  uya rı lan ven tri kü ler ritm ara sın da bir
dis so si yas yon olu şur. Bu il gi siz lik uya rı lan ven tri -
kü ler rit min ön ce den prog ram lan mış ya da sen sör
ta ra fın dan be lir le nen “fall bac k” hı zı na ya vaş ça dü-
 şü rül me siy le sa bit bir iliş ki ye dö nü şür.

Fa r– Fi eld sig nal (Uzak sin yal): İn tra kar di yak
elek trog ram da, le ad’ in  yer leş ti ril di ği nin dı şın da
bir boş luk tan çı kan sin yal. Ör ne ğin at ri yal bir
elek trog ram da QRS uzak sin yal ken, ven tri kü ler
elek trog ram da P dal ga sı uzak sin yal ola rak ka bul
edi lir.

Far-fi eld elec trog ram: Le ad uç elek tro du ka tod,
kalp pi li nin göv de si anod iken alı nan in tra kar di -
yak elek trog ram.

Far-Fi eld wa ve sup res si on (Uzak dal ga bas kı -
lan ma sı): At ri yal ka na lın far-fi eld R dal ga la rı nı
gör me si ni en gel le yen, bir ven tri kü ler uya rı ya da
al gı dan son ra oto ma tik ola rak bir at ri yal ref rak -
ter pe ri od baş la tan prog ram la na bi lir özel lik. Bu
ref rak ter pe ri od sı ra sın da at ri yum da al gı la nan
olay lar kalp pi li za man la ma sı nı ya da arit mi al gı -
lan ma sı nı et ki le mez.

Fast path way (Hız lı Yol): AVN RT’ de re en tran
dön gü nün bir ba ca ğı. Hız lı yol da ha hız lı ilet me -
si ne rağ men ref rak ter li ği da ha uzun dur. Ay nı za-
 man da be ta yo lu ola rak da bi li nir.

Fe edt hro ugh: Pil elek tro ni ği ni le ad kon nek tör
blo ku na bağ la yan, ci ha zın içi ne sı vı kaç ma sı nı en-
 gel le ye cek şe kil de izo le edil miş elek trik sel kon-
 nek tör. Ge nel de cam ya da se ra mik ten imal edi lir.

Fib ril la ti on in duc ti on (Fib ri las yon oluş tu rul -
ma sı): IC D’ ler de ven tri kü ler fib ril las yon baş lat -
mak için kul la nı lan özel lik. Bir uya rı se ri si ile, tek
bir doğ ru akım uya rı sıy la ya da uya rı se ri si ni ta -
kip eden bir yük sek vol taj şo kuy la ya pı la bi lir, de-
 ği şik şe kil ler de isim len di ri lir.

Fib ril la ti on wa ve (Fib ri las yon dal ga sı): Fib ril -
las yon sı ra sın da EKG de  gö rü len kao tik iso elek -
trik çiz gi.
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Fib ro tik kap sül: Vü cu dun ya ban cı me ter yal le re
do ğal ola rak gös ter di ği, kalp pi li göv de si ni ya da
le ad elek tro du ucu nu sa ran neb de do ku su.

Fil ter (Fil tre): Elek tro nik te, elek trik sel sin yal le rin
is te nen kı sım la rı nı ge çi ren ve/ve ya yük sel ten, sin-
 ya lin is ten me yen kom po nent le ri ni eli mi ne eden
dev re. Al çak ge çir gen fil tre ler üst fre kans la rı ge çi -
rir ken, yük sek ge çir gen fil tre al tın da ki fre kans la rı
ge çi rir. Ka lı cı pil ler de kar di yak de po la ri zas yon
sin yal le ri nin fil tre len me si ni sağ la yan bu dev re ler,
al gı la ma dev re le rin de kul la nı lır.

FIN: Ba zı en do kar di yal le ad’ le rin ucun da bu lu -
nan, le ad’ in tra be kül le re ta kıl ma sı nı sağ la yan çı-
 kın tı lar.

Fi xa ti on (Sa bit le me): Le ad’ le rin kal be tut tu rul -
ma şek li. Vi da lı me ka niz ma la ra sa hip ak tif sa bit -
le me ve fin ya da ti ne ’la rın kul la nıl dı ğı pa sif
sa bit le me ola rak ay rı lır.

Fre qu ency (Fre kans): Bir sin ya lin be lir li bir za -
man di li min de oluş ma sa yı sı. Kar di yak ol ma ih-
 ti ma li ol ma yan fre kans lar da ki sin yal ler kalp
pi li nin al gı la ma yük sel teç le rin de ki fil tre dev re le -
ri ta ra fın dan ayık la nır.

Fun nel (Hu ni): Style t’ in le ad lu me ni ne so kul ma -
sı nı sağ la yan hu ni şek lin de ki kü çük apa rat.

Ga in (Ka zanç): Bir sin ya lin yük sel teç ta ra fın dan
art tı rıl ma mik ta rı. De si bel (dB) ya da oran ola rak
gös te ri lir.

Gal va nic in ter fe ren ce (Gal va nik pa ra zit): Her-
 han gi bir akım ya da ge ri lim kay na ğı nın ka pa lı
akım yo lun dan kay nak la nan elek tro man ye tik pa-
 ra zit çe şi di.

Gap junc ti on (Boş luk kav şa ğı): Kar di yak hüc re -
le ri bir bi ri ne bağ la yan, pa sif akım akı şı yo luy la
hüc re ler ara sı ile ti şi me ola nak ve ren dü şük di ren-
ç li ka nal.

Gap phe no me non: Bir do ku da, dis ta lin de ki ya -
vaş ile tim li do ku nun to par lan ma sı nı sağ la ya cak
şe kil de ile ti nin ya vaş la ma sı. Bu sa ye de ile til me -
yen bir er ken vu ru dan da ha ön ce ge len bir vu ru -
nun dis tal de ki do ku yu de po la ri ze et me si ne
ola nak ve rir.

Ge ne ra tor: Je ne ra tör. Pil, vu ru je ne ra tö rü, imp -
lan te edi le bi len  kar di yo ver ter de fib ril la tör, kalp
pi li.

Go od ma nu fac tu ring prac ti ces (GMP): Üre ti len
bir ci ha zın gü ven li ve et ki li ol ma sı nı ga ran ti le yen,
1978’de ya yın la nan bir Ame ri kan ka nu nu nun da-
 yat tı ğı üre tim me tod la rı, üre tim alan la rı, pa ket le -
me, de po la ma ve ku ru lum stan dart la rı. 1996
yı lın da FDA’ nın ya yın la dı ğı Qua lity System Re-
 gu las yo n‘ la rı ile bir leş ti ril di.

Gro und (Top rak, Şa se): Bir elek trik dev re sin de,
dev re nin tüm di ğer ele man la rı için re fe rans ola-
 cak sı fır po tan si yel li ilet ken. Fiz yo lo jik uya rı lar -
da le ad öl çüm le ri ya par ken has ta nın vü cu du
top rak ola rak kul la nı la bi lir.

He art ra te his tog ram (Kalp hı zı his tog ra mı): Çu -
buk gra fik ler le gös te ri len, has ta kalp hı zı nın de ği-
 şik hız ara lık la rın da ne ka dar oluş tu ğu nu
ha fı za da he sap la ya rak sak la yan ta nı ya yö ne lik
kalp pi li özel li ği.

He li cal co il: Le ad’ ler de, bir kaç ilet ke nin bir mer-
 kez et ra fı na sa rıl ma sıy la oluş tu ru lan spi ral co il.

He lix: Ak tif sa bit le me de kul la nı lan vi da lı me ka -
niz ma.

Her me tic se al (Her me tik mü hür): Sı vı ya da bu -
har ge çir gen li ği ol ma yan mü hür. Mo dern ci haz -
lar da kay nak yo luy la mü hür le nen me tal
göv de ler, ci haz içi ne sı vı gir me si ni ön ler, bu şe-
 kil de elek tro nik dev re nin sı vı te ma sıy la kı sa dev -
re yap ma sı ön len miş olur.

High out put mo de (Yük sek çı kış mo du): Ba zı
pil ler de, cap tu re eşi ği ön ce den ayar lan mış bir de-
 ğe ri aş tı ğın da, oto ma tik ola rak ve ri len yük sek çı -
kış ge ri li mi.

High vol ta ge (HV)(Yük sek vol taj): IC D’ ler de,
yük sek ge ri lim kon dan sa tör le rin de oluş tu ru lan
şarj (ge ri lim) mik ta rı.

His tog ram: Event His tog ram ile ay nı.

Ho use kee ping cur rent: Je ne ra tör bir uya rı ver-
 me di ğin de, mi ni mal fonk si yon la rı nı ye ri ne ge tir -
mek için har ca dı ğı akım mik ta rı. Mi li ya da mik ro
am per ola rak öl çü len, le ad je ne ra tö re bağ lan ma -
dan ön ce öl çü le bi len akım mik ta rı.

HV ref rac tory (Yük sek vol taj ref rak ter li ği): IC -
D’ ler de, bir yük sek vol taj şo kun dan son ra in tra -
kar di yak al gı la ma nın ya pıl ma dı ğı za man di li mi.

HV shock (Yük sek vol taj şo ku): IC D’ nin ver di ği
yük sek vol taj ener ji si. Ta şi kar di ye ce vap ola rak
ICD ta ra fın dan oto ma tik ola rak ve ri le bil di ği gi bi
prog ram la yı cı em riy le de ve ri le bi lir.

Hybrid (Tüm le şik dev re): Bir je ne ra tör de ya rı
ilet ken çip ler le di ğer ak tif ya da pa sif dev re ele-
 man la rı nın oluş tur du ğu bü tün elek tro nik dev re.

Hyste re sis: 1. Fiz yo lo ji: Bir et ki ge cik me si. 2. Ci-
 haz lar da: Ba zı De mand mod lar da, pi lin alt hı zı -
nın al tın da bir ka çış hı zı prog ram lan ma sı na
ola nak ve ren özel lik. Do ğal kalp hı zı nın Hyste re -
sis ka çış hı zın dan yük sek ol du ğu du rum lar da
kalp pi li su sa cak tır. Do ğal hı zın  hyste re sis ka çış
hı zı nın al tı na düş tü ğü du rum lar da ise bir vu ru
ka çış hı zın da da ha son ra ki ler pil alt hı zın da ola-
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 cak şe kil de uya rı lar ve ri le cek tir. Bu uya rı lar do -
ğal kalp hı zı nın alt hı zın üze ri ne çık ma sı na ka dar
de vam ede cek tir.

Hyste re sis es ca pe in ter val (Hyste re sis ka çış za-
 ma nı): Hyste re sis açık ol du ğu du rum lar da son al-
 gı la nan olay dan je ne ra tör vu ru su na ka dar olan
za man.

Hyste re sis es ca pe ra te (Hyste re sis ka çış hı zı):
Kalp pi li alt hı zın dan da ha dü şük bir de ğe re
prog ram la na bi len hyste re sis hı zı. Bir uya rı vu ru -
su ve ril me den ön ce alt hız de ğe ri nin izin ver di -
ğin den da ha uzun bir sü re do ğal ile ti me za man
ta nır.

IEGM: İn tra kar di yak Elek trog ram.

Im pe dan ce (Em pe dans): Do ku ve elek tro nik ele-
 man la rın di renç le ri nin bi leş ke sin den olu şan, akı-
 mın bir ilet ken üze rin den ge çi şi ne gös te ri len
top lam di renç. Di renç ve im pe dans ba zen bir bir -
le ri nin ye ri ne kul la nı lır ol sa da, im pe dans de ğiş -
ken lik gös te ren bir de ğer ken, di renç im pe dans
içe ri sin de sa bit bir kom po nent tir. Em pe dans için
di renç te ki gi bi Ohm (ey de lo ka li ze ol du ğu bi lin -
me yen, asemp to ma tik Tip I, ikin ci de re ce de AV
blok

Imp lant sup port de vi ce (ISC): ICD imp lan tas -
yon la rın da ci haz si mü las yo nu yap ma ya, al gı la -
ma, uya rı ve de fib ri las yon eşik le ri ni ölç me ye
ya ra yan ha ri ci si mü la tör. Son za man lar da iş lem
sü re si ni kı salt tı ğı ve ci ha zın şarj dev re le ri nin tes-
 ti ne ola nak sağ la dı ğı için IC D’ le rin ken di si bu
test ler için kul la nıl mak ta dır.

Imp lant pul se ge ne ra tor (IPG): Kal bin ken di rit-
 mi nin ye ter siz kal dı ğı nı al gı la ya bi len, ge rek ti ğin -
de uya rı vu ru la rı ve re bi len, vü cu da ka lı cı ola rak
yer leş ti ri le bi len ci haz. Vu ru je ne ra tö rü ve kalp pi -
li ola rak da ad lan dı rı lır.

In hi bi ti on (İn hi bis yon): Do ğal rit min alt hız dan
hız lı ol du ğu du rum lar da kalp pi li nin uya rı vu ru -
su nun er ten di ği du rum.

In su la ti on (İzo las yon): Üze rin den elek trik akı mı
ge çi ri le me yen, elek tri ğe di renç li ma ter yal. Le ad’ -
ler de ilet ken tel le rin do kuy la te ma sı nı en gel le yen,
ge nel lik le si li kon ve po li üre tan tü rev le rin den üre -
ti len dış yü zey.

In su la ti on bre ak (İzo las yon so ru nu): Le ad izo-
 las yo nun da olu şan kı rık, yır tık vb. bü tün lük ek-
 sil me si du ru mu. İzo las yon da ki bir so run kal be
ile til me si ge re ken akı mın vü cut ta kay bol ma sı na
se bep ola bi lir. İzo las yon so run la rı le ad im pe dan -
sın da ki bir dü şüş le ken di ni gös te re bi lir, “cap tu -
re ” kay bı na ve al gı la ma so run la rı na (“un der/over
sen sin g”) yol aça bi lir.

In ter fe ren ce (Pa ra zit): Nor mal ci haz ça lış ma sın -
da al gı lan ma sı is ten me yen/bek len me yen, do ğal
ya da ha ri ci elek trik sin yal le ri nin elek trik şok la -
rı nı ve/ve ya yük sek vol taj şok la rı nı sus tur ma sı ya
da te tik le me si du ru mu.

In ter na ti onal Or ga ni za ti on for Stan dar di za ti on
(ISO): 1946 yı lın da ku ru lan, ulus la ra ra sı üre tim,
ti ca ret ve ile ti şim stan dart la rı be lir le yen ku rum.
1993 yı lın da tüm dün ya dan 91 üye ül ke si var dır.

In ter ro ga ti on (Ci haz sor gu la ma): Ka lı cı kalp pil
ya da IC D’ den te le met ri yo luy la bil gi alın ma sı.
Bir prog ram la yı cı ci ha zı na alı nan bil gi ler bu ra da
oku nur, ana liz edi lir ve ka yıt edi lir.

In ter val (Ara lık): İki kar di yak olay ara sın da ge -
çen, mi li sa ni ye ola rak ifa de edi len sü re. Kalp pi li
ve ICD za man la ma la rı ara lık lar la ifa de edil di ğin -
den, hız ye ri ne ara lık kul la nı lır.

In ter val ir re gu la rity (Ara lık dü zen siz li ği): IC D’ -
ler de  R-R me sa fe le rin de ki de ğiş ken li ğe ba ka rak
ven tri kü ler ta şi kar di ile at ri yal fib ril las yon ay rı -
mı nı ya pan al go rit ma. 

In ter val sta bi lity (Ara lık dü zen li li ği): IC D’ ler de
R-R ara lık la rı nın dü zen li li ği ni iz le ye rek, hız lı
ven tri kü ler ce vap lı at ri yal fib ril las yo nun ven tri -
kü ler ta şi kar di ola rak al gı lan ma sı nı en gel le me ye
ya ra yan al go rit ma.

In tra car di ac elec trog ram (İn tra-kar di yak elek-
 trog ram) (IEGM): Elek trik sel ola rak ak tif kar di -
yak do ku nun oluş tur du ğu sin ya lin, kalp için de
ya da üze rin de ki le ad elek trod la rın da ya rat tı ğı
ge ri li min gra fik gös te ri mi. Kalp pi li ve IC D’ ler de
al gı la ma dev re le ri ta ra fın dan iz le nir ler.

In trin sic (Do ğal ile ti): Kal be ait olan. In trin sik bir
vu ru, do ğal ola rak or ta ya çı kan kalp atı şı dır. In-
 trin sik hız has ta nın ken di kalp hı zı dır.

In trin sic def lec ti on (İn tren sek def lek si yon): At -
ri yal ya da ven tri kü ler de po la ri zas yon sin ya li nin,
in tra kar di yak elek trod lar ta ra fın dan al gı la nan,
yük sek gen lik li, yük sek hız lı bi le şe ni. Je ne ra tör
bu sin ya li al gı la ma da sus ma ve te tik le me amaç lı
kul lan mak üze re di ğer sin ya ler den ayı rır.

In tro du cer (kı lıf): Le ad’ le rin da mar sis te mi ne
yer leş ti ril me si ni sağ la yan imp lan tas yon ara cı. Ge -
nel lik le  le ad’ ler da ma ra gir dik ten son ra yır tı la -
rak atıl ma sı nı sağ la ya cak şe kil de ya pı lır lar.

IS-1: 3.2 mm çap lı le ad kon nek tör di za yı nın ulus-
 la ra ra sı stan dart kar şı lı ğı. Je ne ra tör kon nek tör
blok la rı ge nel lik le IS-1/VS٠1 (VS٠1 da ha es ki, en -
düs tri ta ban lı, ben zer bir stan dart tı) uyum lu ola -
rak ad lan dı rı lır lar. Bu kon nek tö rün; 3.2 mm
ça pın da, ki lit hal ka la rı ol ma yan, kı sa le ad ucu so -
ke ti ol du ğu nu ve yal nız ca IS-1/VS٠1 le ad’ le ri ka -
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bul ede ce ği ni gös te rir. Aşa ğı da çe şit li kon nek tör
stan dart la rı nın özel lik le ri bu lun mak ta dır.

Iso di amet ric le ad (De ğiş me yen çap lı le ad): Tüm
göv de si bo yun ca sa bit bir ça pa sa hip en do kar di -
yal le ad. Bu le ad di zay nı uzun dö nem de la ed
göv de si ni sa ra cak olan fib röz do ku nun, le ad’ in
çı kar tıl ma sı nı zor laş tır ma ih ti ma li ni azal tır.

Jou le (J): Ulus la ra ra sı ener ji ve iş öl çü bi ri mi. 1
Vol t’ luk bir po tan si yel den, 1 sa ni ye bo yun ca, 1
Cou lom b’ luk akım ge çi ril di ğin de or ta ya çı kan en-
er ji mik ta rı. Kalp pil le rin de çı kış vu ru su ener ji si -
ni ölç mek için mik ro Jo ule kul la nı lır. IC D’ ler de
de fib ril las yon şok la rı Jou le ile ifa de edi lir.

Ki loby te: Bir bil gi sa ya rın ha fı za ka pa si te si nin öl -
çüm bi ri mi. Her bir ve ri bi ri mi bit, her se kiz bit 1
Byte, her 1000 byte 1 Ki loby te ’a eşit tir. Kalp pi li ve
IC D’ ler de ki al go rit ma ve di ag nos tik le ri yö ne ten ya -
zı lım lar, ci ha zın ha fı za ka pa si te siy le sı nır lı dır.

La be ling (Eti ket le me): Ci haz re gü las yon la rı ile
ya nım la nan her han gi bir ürün le il gi li her tür ba -
sı lı ma ter yal.

Lad der di ag ram (Mer di ven di ag ram): Kal bin ile-
 tim sı ra sı nı gös te ren şe ma. Mer di ven di ag ram lar
ge nel de kalp pi li za man la ma sik lüs le ri ni ve bun-
 la rın kalp le iliş ki le ri ni gös ter mek te kul la nı lır.
Lad der gram ve Le wis di ag ra mı ola rak da bi li nir.

La te po ten ti als (Geç po tan si yel ler): Sin yal or ta -
la ma lı EK G’ de, QRS’ in son kıs mın da gö rü len, dü -
şük gen lik li, yük sek fre kans lı, kalp te ki ya vaş
ile ti li böl ge le ri ifa de eden sin yal ler. 

La tency: Bir uya rı nın ve ril di ği an dan ce va bı na ka -
dar olan sü re. Kalp pil le rin de uya rı nın ve ril di ği an -
la, oluş tur du ğu de po la ri zas yon ara sın da ge çen
sü re. Has ta nın du ru mu, le ad çe şi di ve le ad po zis -
yo nu gi bi fak tör le re bağ lı ola rak, uya rı vu ru su ile
de po la ri zas yo nun bir bi rin den ta ma men ay rı gö rü -
le bi le ce ği ka dar “la tenc y” olu şa bi lir. Elek tro fiz yo -
lo ji de S2-A2 ara lı ğı nın S1-A1 ara lı ğın dan uzun
ol du ğu du rum lar “la tenc y” ola rak ad lan dı rı lır.

Le ad: Je ne ra tö rü kalp do ku su na bağ la yan, kon-
 nek tör ucu, izo le tel ve elek trod lar dan olu şan
kom po nent. Le ad, pil den uya rı vu ru su nu kal be,
kalp ten de do ğal kar di yak sin yal le ri pi le ta şır. Tek
oda cık lı pil ler de bir, çift oda cık lı pil ler de sağ at ri -
yum ve sağ ven tri kül ol mak üze re iki, re sen kro -

ni zas yon pil le rin de ise sağ at ri yum, sağ ven tri kül
ve sol ven tri kül ol mak üze re üç le ad kul la nı lır. 

Le ad con fi gu ra ti on: 1. Le ad’ in fi zik sel şek li, uç
kıs mı J şek lin de üre til miş at ri yal le ad 2. Elek trod-
 la rın elek trik sel kon fi gü ras yo nu, uni po lar (yal nız
ka to dun le ad üze rin de ol du ğu), bi po lar (hem ka -
tod, hem de ano dun le ad üze rin de ol du ğu), mul-
 ti po lar (le ad üze rin de fark lı iş lev le ri olan bir çok
elek tro dun ol du ğu)

Le ad con nec tor: Le ad’ in pil kon nek tör blo ğu na
bağ la nan prok si mal ucu. 

Le ad ex ten der: İh ti yaç du yul du ğun da (ab do mi nal
imp lant lar da, bü yü yen ço cuk lar da pi lin de ğiş me -
ye ce ği du rum lar da vb) le ad kon nek tö rü ne bağ la -
na rak ek bir uzun luk sağ la ma ya ya ra yan apa rat. 

Le ad ex trac ti on (Le ad çı ka rıl ma sı): Byrd tek ni ği,
Dot ter Ret ri ever, La ser she ath, elek tro ko ter vb.
yön tem ler le kro nik bir le ad’ in çı kar tıl ma sı.

Le ad im pe dan ce: Le ad bi le şen le ri nin (ilet ken ve
elek trod lar) elek trik akı mı na gös ter di ği di renç.
Uya rı im pe dan sı ola rak da bi li nir.

Le ad in teg rity (Le ad bü tün lü ğü): Uya rı ya da ICD
le ad’i nin fi zik sel ve fonk si yo nel du ru mu. Le ad bü -
tün lü ğü nün bu lun ma sı le ad’ in me ka nik ola rak
sağ lam ol du ğu nu ve düz gün iş le di ği ni gös te rir.

Le ad po la rity: Le ad’ in elek trik sel ola rak uni po -
lar(tek ku tup lu, yal nız ka tod) ve bi po lar (çift ku-
 tup lu) ola rak ça lış ma sı. 

Le ad re dun dacy: 1) Çok tel li (mul ti fi lar) bir le ad’ -
de bir kaç te lin ha sa rı du ru mun da le ad bü tün lü -
ğü nün de va mı, 2) Trans ve nöz le ad’ de, kalp
içe ri sin de bü yü me (pe di at rik has ta lar da) ve kalp
ha re ket le ri ne (ne fes alıp ver me) fır sat ve re cek şe -
kil de boş luk bı ra kıl ma sı.  

Le ad ter mi nal cap: Vü cut içe ri sin de bı ra kı la cak
es ki bir le ad’ in kon nek tör ucu nu ka pat mak için
kul la nı lan plas tik ka pak.

Le ad tip con fi gu ra ti on: 1) Le ad’ in dis tal kıs mı nın
şek li (Ti ned, he lix). 2) Uç elek trod for mas yo nu
(po roz, kü re sel)

Lea ding ed ge: 1) Fiz yo lo ji: İn tra kar di yak ya da
hüc re içi elek trog ram da, de po la ri zas yo nun yük-
 se len ge ri li me sa hip kıs mı, 2) Tek nik: Uya rı ya da
şok çı kış vu ru su nun ilk ar ti fak tı. Ge nel lik le ge ri -
lim yük sek li ği ola rak ta nım la nır.

Le aka ge cur rent (Ka çak Akım): Uya rı sik lü sü bo -
yun ca je ne ra tör den kay bo lan, stan dart çı kış vu-
 ru su nun bir par ça sı ol ma yan akım.

Le vel de tec tor (Se vi ye de dek tö rü): Kalp pil le rin -
de, do ğal sin yal le rin gen lik le ri ni ve gen lik le rin -
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de ki de ği şik lik le ri alan ve iş le yen dev re ele ma nı.
Dev re ye ula şan “lea ding ed ge ”, ye ter li gen li ğe ve
hız lı gen lik de ği şi mi ne sa hip se do ğal sin yal ola -
rak al gı la nır.

Light emit ting dio de (LED) (Işık lı Di yot): Anot
ve ka to du na ye ter li ener ji ve ril di ğin de kır mı zı,
ye şil, “in fra re d” gi bi ka rak te ris tik ışık lar sa çan
dev re ele ma nı. Çe şit li elek tro nik ci haz lar da uya -
rı amaç lı kul la nı la bil di ği gi bi, ok si jen sa tu ras yon
sen sör le rin de kul la nı la bi len çe şit le ri de var dır.

Li qu id crystal disp lay (LCD): Ve ri len ge ri lim le
gö rün tü sü de ği şen sı vı kris tal ler le oluş tu ru lan al -
fa nü me rik gös ter ge sis tem le ri. Da ha faz la ener ji
har ca yan LE D’ le re gö re da ha ge niş kul la nım
alan la rı bu lur lar. Işık yay ma dık la rı için ar ka plan
ay dın lat ma sı na ih ti yaç du yar lar.

Lit hi um io di ne: Ano dun lit yum, ka to dun iyot ol -
du ğu  kalp pil le rin de sık ça kul la nı lan ba tar ya cin -
si. Lit yum ve iyot ara sın da ki re ak si yon, lit yum
io di ne ile hüc re ara sın da so nun da ka tod ya pı sın -
da de ği şik li ğe ne den olan bir di renç se ti oluş tu -
rur. Bu re ak si yon ba tar ya nın öm rü sı ra sın da
ba tar ya im pe dan sın da yük sel me ye ve çı kış ge ri -
li min de azal ma ya ne den olur. Ci haz EO L’ a yak-
 laş tık ça ge ri lim de ki dü şüş ar tar ve mık na tıs
hı zın da ki bir ar tış ile göz le ne bi lir.

Lo ad (Yük): Baş ka bir ci haz ya da dev re nin çı kış
ge ri li miy le bes le nen bir ci haz ya da dev re. Uya -
rım ve de fib ril las yon da yük ba tar ya dan ener ji çe -
ken tüm ele man la ra de nir.

Loc ko ut: Je ne ra tör ya zı lı mı nın man tı ğı na ters dü -
şen, za rar lı ol ma ih ti ma li olan ya da is ten me yen
uya rım pa ra met re le ri nin prog ram lan ma sı na mü -
sa ade et me yen ko ru ma al go rit ma sı. İs ten me yen
de ğer ler se çil di ğin de, uy gun pa ra met re ler se çi le -
ne ka dar prog ram la ma ya mü sa ade et mez.

Lo gic cir cu it (Man tık dev re le ri): Elek tro nik ci ha-
z lar da gi riş sin yal le ri nin kon tro lün de kul la nı lan
dev re ler. Pa cin g’ de man tık dev re le ri, gü rül tü ör -
nek le me, “mo de switc h”, te le met ri vb. al go rit ma -
lar da kul la nı lır.

Lon ge vity (Ba tar ya öm rü): Nor mal ça lış ma ko -
şul la rın da bir ci ha zın düz gün ça lı şa ca ğı sü re.
Kalp pi li öm rü, uya rı im pe dans la rı, çı kış ge ri li mi,
hız vb. et ken le re bağ lı ola rak de ği şen akım mik-
 ta rı ve ba tar ya elek trik sel ka pa si te si gö zö nü ne alı-
 na rak he sap la na bi lir.

Loss of cap tu re (Uya rı kay bı): Bir ci ha zın uya rım
vu ru la rı nın de po la ri zas yo na, böy le lik le de kar di -
yak oda cık ta ka sıl ma ya ra ta ma ma ha li. Baş lı ca se-
 bep le ri ara sın da ye ter siz uya rı ener ji si, za yıf
elek trod do ku te ma sı, elek trik sel ola rak uya rıl ma -
sı müm kün ol ma yan bir do ku ya elek trod yer leş ti -

ril me si sa yı la bi lir. Fonk si yo nel LOC ola rak ad lan -
dı rıl ma sı na kar şın, do ku nun ref rak ter ol du ğu dö -
nem de ve ri len bir uya rı nın ka sıl ma ya ne den
ola ma ma sı du ru mu fiz yo lo jik bir im kan sız lık tır.

Loss of sen sing (Al gı la ma kay bı): “Un der sen -
sing” ola rak da bi li nen bu du rum, al gı la ma dev -
re le ri nin do ğal bir ola yı gö re me me ha li ola rak
ta nım la na bi lir. Baş lı ca se bep le ri ara sın da; za yıf
elek trod do ku te ma sı, yan lış prog ram la ma, le ad
bü tün lü ğün de bo zul ma ve dü şük ba tar ya ge ri li -
mi sa yı la bi lir. Ci ha zın ref rak ter ol du ğu dö nem de
çı kan do ğal uya rı la rın gö rü le me me si ha li bir al-
 gı la ma ku su ru de ğil dir. 

Low amp li tu de sig nals (LAS) (Dü şük Gen lik li
Sin yal ler): Sin yal or ta la ma lı EK G’ de QRS’ nin so-
 nun da gö rü len ya da di yas tol de ya vaş ile ti mi gös -
te ren, yük sek fre kans lı dü şük gen lik li sin yal ler.
Çok dü şük gen lik li ol duk la rın dan gö rü le bil me le -
ri için yük sel til me le ri ge re kir.

Low thres hold le ads (Dü şük eşik de ğer li le ad’ -
ler): Dü şük uya rı eşi ği ne sa hip ol ma la rı ama cıy -
la ta sar lan mış le ad’ ler. Baş ka ge çer li çe şit le ri
ola bil se de en et kin ta sa rım ste ro id sal gı la yan uç
elek trod lu le ad ler dir.

Lub ri city (Kay gan lık): İki mad de ara sın da ki sür -
tün me yi azal tan kay gan lık özel li ği. Le ad izo las yon
ma ter yal le ri nin kay gan lı ğı bir den faz la lea din ay -
nı da mar dan kal be gön de ri le bil me si ne ola nak ve -
rir. İş len me miş hal le rin de po li üre tan si li kon dan
da ha kay gan bir ya pı ya sa hip ken, me di kal tek no -
lo ji de kul la nı lan yü zey iş le me me tod la rı sa ye sin -
de si li kon le ad’ le rin po li üre tan le ad le re oran la
da ha kay gan ol ma la rı sağ la na bil mek te dir. 

Lu men: Boş luk. Le ad le rin mer ke zin de, yön len -
dir me te li nin gi re ce ği şe kil de bı ra kı lan, tüm le ad
göv de si bo yun ca iler le yen boş luk. 

Mac ro dis lod ge ment: Le ad’ in imp lan tas yon ye -
rin den oy na ma sı. Flu oros ko pi de net bir şe kil de
gö rü lür, ge nel de “cap tu re ” ve al gı la ma kay bı na
ne den olur. “Cap tu re ” kay bı ol ma dı ğı du rum lar -
da da or ji nal imp lan tas yon ye rin den alı nan de po-
 la ri zas yon mor fo lo ji sin den fark lı bir mor fo lo ji
göz le nir.

Mag net mo de: Kalp pi li nin üze ri ne bir mık na tıs
uy gu lan dı ğın da pi lin ver di ği ce vap tır. Mık na tıs
man ye tik ala nı je ne ra tö rün içe ri sin de bir rö le nin
ka pan ma sı na, bu da pi lin ön ce den be lir len miş bir
hız ve mod da uya rım yap ma sı na se bep olur.
Mag net mo de dav ra nış la rı üre ti ci den üre ti ci ye ve
mo del den mo de le de ği şir. Es ki mo del ler de “mag -
net mo de ” ge nel lik le asen kron uya rı ma se bep olur.
Has ta rit mi nin bas kın ol du ğu du rum lar da pi lin
ça lış ma sı nın gö rü le bil me si için bu asen kron mo -
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dun fay da sı ola bi lir. Ba tar ya tü ken me si nin ana
gös ter ge le rin den bi ri de mag net mod da pil hı zın -
da göz le nen de ği şik lik ler dir. IC D’ ler de mık na tıs
uy gu lan ma sı ta şi kar di te ra pi le ri ni ip tal eder ken
bra di kar di fonk si yon la rı nı et ki le mez. 

Mag net ra te (Mık na tıs hı zı): Mo del den mo de le
de ği şen, pi lin üze ri ne mık na tıs uy gu lan dı ğın da
ci ha zın uya rım ya pa ca ğı, ön ce den ayar lan mış hız. 

Mag net re ver si on: IC D’ ler de ci ha zın üze ri ne bir
mık na tıs uy gu lan dı ğın da ci ha zın içe ri sin de ki bir
rö le nin ka pa na rak ta şi kar di te ra pi le ri ni ip tal et me -
si. Mık na tıs uy gu lan ma sın dan ön ce bir ta şi kar di
ta nın dıy sa da mık na tıs ci ha zın üze rin de kal dı ğı
sü re ce her han gi bir te da vi uy gu la ma ya cak tır.

Mag ne tic in ter fe ren ce (Man ye tik in ter fe rans):
Bir mık na tı sın man ye tik ala nı nın et ki siy le nor mal
ci haz fonk si yon la rı nın bo zul ma sı. Man ye tik alan
ye te rin ce güç lü ise, mık na tıs ci haz dan uzak ta
iken de ci ha zı et ki le ye bi lir.

Mar ker pul se (İşa ret vu ru su): Ci ha zın al gı la ma
ve uya rım la rı nı EKG üze rin de işa ret le yen spi ke
ya da ar ti fakt. İşa ret vu ru su EKG üze rin de açık ça
gö rü le cek gem lik te iken mi yo kard da bir de po la -
ri zas yon baş lat ma ya cak ka dar da dü şük tür.

Ma tu ra ti on (Ol gun luk): Bir le ad yer le şi min den
son ra, vü cu dun ya ban cı mad de ye tep ki si ta mam-
 la na na ka dar uya rım ve al gı la ma eşik le rin de ki
de ği şik lik ler. 

Ma xi mum char ge ti me (Mak si mum do luş sü re -
si): IC D’ ler de kon dan sa tör le rin şarj la rı nın ta -
mam lan ma sı için ta nı nan en uzun sü re.

Ma xi mum sen sor ra te (MSR) (Üst Sen sör Hı zı):
Sen sö rün ver di ği bil gi le re gö re, hız ce vap lı bir kalp
pi li nin çı ka bi le ce ği en yük sek prog ram la na bi lir
uya rım hı zı. Sen sör kon trol lü uya rım hı zı, tek oda -
cık lı pil ler de prog ram lan mış üst sen sör hı zı nın, iki
oda cık lı pil ler de ise ven tri kü ler uya rı lan hı zın üze -
ri ne çı ka maz. Ço ğu ci haz da üst sen sör hı zı, üst ta -
kip hı zın dan ba ğım sız ola rak is te nen de ğe re
prog ram la na bi lir. Hem do ğal at ri yal hı zın, hem de
üst sen sör hı zı nın prog ram lan mış üst ta kip hı zı nı
aş tı ğı du rum lar da, at ri yal uya rım su sa cak, fa kat
ven tri kü ler uya rım hı zı üst ta kip hı zı nın üze ri ne çı -
ka bi le cek tir. Üst sen sör hı zı nın üst ta kip hı zı nı aş -
tı ğı du rum lar da DDDR pil DDIR gi bi ça lı şa cak tır.

Ma xi mum ti me to di ag no sis (MTD): IC D’ ler de
bir SVT yü zün den yük sek kalp hı zı na te da vi uy -
gu lan ma dı ğı du rum lar da ci ha zın bek le ye ce ği en
uzun sü re. ICD za man la yı cı sı bu sü re ye ulaş tı ğın -
da da ha ön ce den prog ram lan mış olan MTD te da -
vi si ni uy gu la ya cak, bu şe kil de SVT ile VT
ay rı mı nın her han gi bir arit mi nin at lan ma sı na se -
bep ol ma sı na izin ver me ye cek tir.

Ma xi mum ti me to fib the rapy: IC D’ ler de ven tri -
kü ler fib ri las yon te da vi si ver me den ön ce ta şi kar di
te da vi le ri nin uy gu la na bi le ce ği, prog ram la na bi lir
mak si mum sü re.

Ma xi mum trac king ra te (MTR) (Üst Ta kip Hı zı):
At ri yal hı zı ta kip eden mod lar da (VDD, DDD,
DDDR) mod lar da, ayar lan mış AV ara lı ğı nı ko ru -
ya rak, bi re bir at ri yo ven tri kü ler sen kro ni zas yo -
nun sağ la na bil di ği, prog ram la na bi lir, en yük sek
ven tri kü ler uya rım hı zı. Üst hız li mi ti, mak si mum
ven tri kü ler hız gi bi isim ler de alır.

Ma xi mum ra te trac king in ter val (MTRI): MTR’ -
ye kar şı lık ge len za man ara lı ğı. Al gı la nan ya da
uya rı lan bir ven tri kü ler olay dan, at ri yal bir al gı
ne ti ce sin de uya rı lan ven tri kü ler vu ru ya ka dar
ola bi le cek mi ni mum za man ara lı ğı.

Mem bra ne coa ting (Zar kap la ma): Elek tro kim -
ya sal po la ri zas yo nu azal tan, su ve kü çük iyon la -
rın kalp do ku su ve elek trod ara sın da elek trik
ta şı yı cı gö re vi ni gör dü ğü, po li mer le ad ucu kap -
la ma sı. Ay nı za man da ti tan yum nit rid elek trod -
la ra mik ro par ti kül le rin ya pış ma sı nı ön ler ve
ste ro idin ta şın ma sı na yar dım cı olur.

Me mory ci hip (Ha fı za çi pi): Ve ri de po lan ma sı na
ya ra yan mik ro iş lem ci ele ma nı. Kalp pil le rin de
tüm fonk si yo nel al go rit ma lar ve di ag nos tik ve ri -
le rin sak lan ma sı na ya rar. Prog ram la yı cı lar da da
kul la nı lır lar.

Me mory co il: Le ad’ ler de özel lik le J şek li nin ko-
 run ma sı için kul la nı lan ha fı za lı me tal. 

Me mory lo op: 1) Event ka yıt ci haz la rın da te tik -
le ne rek ha fı za ya alı nan sü rek li ka yıt lar, 2) Me m-
ory co il ye ri ne de kul la nı lır

Mer cury zinc oxi de: Es ki kalp pil le rin de ba tar ya -
lar da kul la nı lan güç kay na ğı

Me tal in du ced oxi da ti on (MI O): Po li üre tan ile
vü cut ta ki ve le ad ilet ke nin de ki me tal iyon la rı nın
tep ki me siy le olu şan po li üre tan izo las yon bo zul -
ma sı.

Mic ro am pe re (uA): Ci haz lar da elek trik akı mı bi -
ri mi ola rak kul la nı lan, Am pe r’ in mil yon da bi ri.
Pil le rin ço ğu ba tar ya dan 10 – 50 uA ara sı akım çe -
ker ler. Ba tar ya dan elek tro nik dev re le rin çek ti ği
akım uA ile öl çü lür ken, vu ru akı mı bi ri mi mi li -
am per dir (mA).

Mic ro dis lod ge ment: Uya rı ve al gı eşi ğin de ar tı şa
ne den olan, fa kat flo ros ko pi de gö rün me yen le ad
oy na ma sı. Mic ro ins ta bi lity ola rak da bi li nir.

Mic ro Jo ule: Kalp pil le rin de ener ji bi ri mi, 1 Jo ule’ -
un mil yon da bi ri. De fib ril la tor çı kış ener ji si Jou le
ile öl çü lür ken, kalp pi li çı kış ener ji si mik ro jul ile
öl çü lür.
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Mic rop re ces sor (Mik ro iş lem ci): Elek tro nik çip -
ler de ki ana iş lem ci bi ri mi. Ge liş miş ya zı lım la rın
kalp pil le ri ve de fib ril la tör ler de ça lış ma la rı nı sağ -
lar. 

Mig ra ti on (Ye rin den oy na ma): Bir le ad ya da ci-
 ha zın ilk imp lan tas yon ye rin den oy na ma sı, da ha
çok ci haz la rın cep için den oy na ma la rı için kul la -
nı lır. Ci ha zın cep ye rin den oy na ma sı le ad’ in de
ge ri çe kil me si ne, böy le ce uya rı ve al gı eşik le ri nin
yük sel me si ne ne den ola bi lir. Mig ras yo nu ön le -
mek için ci haz cep ye ri ne kon nek tö rün de ki di kiş
de lik le rin den tut tu ru lur. Tek rar la yan mig ras yon -
lar da ise Par son net ke se si de ni len bir “bi ocom pa -
tib le ” ku maş ke se nin içi ne yer leş ti ri le rek cep
ye ri ne imp lan te edi lir.

Mil li am pe re (mA): Am pe rin bin de bi ri olan bu
elek trik akı mı öl çü bi ri mi uya rı çı kış akı mı nı ölç -
mek için kul la nı lır.

Mil li se cond (ms): Ci haz lar da ki vu ru ge niş li ği ve
za man la ma sü re le ri için kul la nı lan, elek tro fiz yo -
lo jik ça lış ma lar da ise uya rı ve er ken uya rı za man-
 la ma la rı nı be lir ten, sa ni ye nin bin de bi ri ka dar
olan za man bi ri mi.

Mil li volt (mV): Bir Vol t’ un bin de bi ri olan, ci ha-
z la rın has sa si ye ti ni gös te ren öl çü bi ri mi. Ci haz -
lar da mV has sa si yet öl çü sü iken, vu ru gen lik le ri
Volt ile ifa de edi lir.

Mi ni mum ra te in ter val: Ci ha zın uya rı ver me den
do ğal rit min çık ma sı nı bek le ye ce ği en uzun za -
man di li mi.

Mi nu te ven ti la ti on (Da ki ka ven ti las yon) (MV):
1. Fiz yo lo ji: Bir da ki ka da ak ci ğer le re alı nıp ve ri -
len ha va hac mi. 2. Pa cing: Kalp pil le rin de me ta -
bo lik ih ti ya ca (MV) gö re kalp hı zı nı be lir le yen hız
ce vap tek no lo ji si. Al go rit ma şu MV for mü lü ne
da ya nır: MV = Bir ne fes al ma da alı nan ha va mik-
 ta rı x Da ki ka da alı nan ne fes sa yı sı. 

Ci haz MV’ yi trans to ra sik im pe dan sı öl çe rek
he sap lar, he sap la nan MV uzun za man lı or ta la ma
MV de ği şik li ği ile kar şı laş tı rı lır. Bu şe kil de ih ti -
yaç du yu lan kalp hı zı he sap lan mış olur. To raks
im pe dan sı nı ölç mek için se ya rı ca bir sen sö re ih ti -
yaç du yul maz, le ad elek trod la rın dan ci haz göv -
de si ne gön de ri len dü şük gen lik li vu ru la ra
gös te ri len di renç to raks im pe dan sı ola rak ka bul
edi lir.  

Mis bran ded: Aşa ğı da ki ko şul la ra uyan bir ci haz
için FDA ta ra fın dan kul la nı lan te rim: 1. Eti ket le -
me si yan lış, 2. Eti ket le me sin de ki kul la nım kı la -
vuz la rı ek sik ya da gü ven lik uya rı la rı ye ter siz, 3.
Kı sıt lı bir ci haz ve rek lam la rı yan lış, 4. FDA ta ra -
fın dan bek le nen bil gi ve yön len dir me le re sa hip
de ğil.

Mis prog ram ming: Ci ha zın ve ri len bir prog ram -
la ma em ri ne bek len me yen tep ki si.

Mo de: Ci ha zın te mel fonk si yo nu. Üç, dört ya da
beş harf li kod lar la gös te ri lir ler. 

Mo ni tor mo de: IC D’ ler de ci ha zın ta şi kar di yi ta -
nı ma sı na ve olay la il gi li ve ri le ri kay det me si ne
kar şın, her han gi bir te da vi uy gu la ma dı ğı mo de.
Ay rı ca ta şi kar di ayı rı cı pa ra met re le rin de (sta bi -
lity, on set, QRS ge niş li ği) ci ha zın uy gu la ya ca ğı
te da vi ye et ki et me yen, yal nız ca ta nı amaç lı kul la -
nı lan mo ni tör kon fi gü ras yon la rı var dır. Has ta nın
arit mi le ri ile il gi li ye ter li bil gi ol ma dı ğı du rum -
lar da, bu fonk si yon la rın ta nı ya yö ne lik özel lik le -
ri, mo ni tör mo dun da sak la dık la rı in tra kar di yak
bil gi ler kul la nı la rak doğ ru te da vi için ge rek li pro-
g ram la ma lar ya pı la bi lir.

Mo no morp hic (Mo no mor fik): De ğiş me yen, tek
bir şek le sa hip.

Mo nop ha sic (Mo no fa zik): Tek fa zı olan; izo elek -
trik çiz gi den tek yön de fark lı la şan

Mo nop ha sic ac ti on po ten ti al (MAP): Özel bir ka te -
ter kul la nı la rak kay de di len trans mem bran ak si yon
po tan si ye li. Elek tro fiz yo lo ji de MAP ka yıt la rı, ak si -
yon po tan si ye li sü re si ni ölç mek ve er ken ya da geç
af ter de po la ri zas yon la rı bul mak için kul la nı lır.

Mo nop ha sic po la rity (mo no fa zik po la ri te): EKG
ya da IEG M’ de yal nız po zi tif ya da yal nız ne ga tif
de ğer ler alan sin yal. 

Morp ho logy dis cri mi na ti on (Mor fo lo ji ta nım -
lan ma sı): Ba zı tek oda cık lı IC D’ ler de bu lu nan,
SVT ile VT’ yi bir bi rin den ayır mak ta kul la nı lan,
si nüs rit min de kay de dil miş bir nor mal QRS mor-
 fo lo ji siy le arit mi sı ra sın da ki QRS mor fo lo ji si ni
kar şı laş tı ran al go rit ma.

Mo ti on sen sor (Ha re ket al gı la yı cı): Pie zo-elek -
trik kris tal, “ac ce le ro me te r”, ka fes içe ri sin de man -
ye ti ze edil miş me tal bil ye ler gi bi araç lar
kul la na rak fi zik sel ak ti vi te yi al gı la yan, kalp pil-
 le rin de hız ce va bı aya rı için kul la nı lan sen sör.

Mul ti fi lar: Bir elek trik ilet ke ni oluş tu ran, bir çok
ilet ken tel den olu şan ya pı. Mul ti fi lar bir le ad’ de
ilet ken ya pı, bir kaç kü çük çap lı te lin bir lik te ya da
pa ra lel sa rı la rak izo le edil me si ile olu şur.

Myo po ten ti al (Kas po tan si yel le ri): Kas ha re ket -
le ri so nu cun da or ta ya çı kan elek trik sel sin yal.
Kalp pil le ri ve de fib ril la tör ler, kas po tan si yel le ri -
ni kar di yak ak ti vi te ola rak al gı la ya bi lir, bu nun
so nu cu ola rak yan lış bir şe kil de su sa bi lir ya da te -
tik le ne bi lir ler. 

Myo po ten ti al in hi bi ti on (Kas po tan si yel le ri in-
 hi bis yo nu): Kas po tan si yel le ri nin kar di yak de po-
 la ri zas yon ola rak al gı la nıp kalp pi li nin sus ma sı.
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Has sa si yet dü şü rü le rek ( mV de ğe ri yük sel ti le rek
ya da bi po lar kon fi gü ras yon kul la nı la rak) çö züm-
 le ne bi lir. 

Ne ga ti ve AV/PV de lay: Prog ram lan mış ne ga tif
“hy ste re si s” del ta de ğe ri ile öl çü len AR ile ti za-
 ma nı ara sın da ki fark.

NIPS (No nin va zif prog ram lı uya rı): Prog ram la yı -
cı ta ra fın dan ayar la nan ko şul lar la pil ya da de fib -
ril la tö re prog ram lı uya rı lar ver dir me. Bu şe kil de
ba sit elek tro fiz yo lo jik ça lış ma lar yap ma ya ya rar. 

Noi se (Pa ra zit): Ge nel ola rak is ten me yen sin yal -
le re ve ri len isim. Elek tro man ye tik gi ri şim ya da
kas po tan si yel le ri gi bi.

Noi se res pon se (Gü rül tü ce va bı): Bir ci haz sü -
rek li gü rül tü al dı ğın da ön ce den ayar lan mış ce va -
bı; ça lı şa ca ğı mod, hız,vb. IC D’ ler de bu ce vap
ge nel de ta şi kar di al gı la ma, ta nı ve te da vi pa ra -
met re le ri nin sus tu rul ma sı şek lin de olur ken, pil -
ler de asen kron uya rı ola rak gö rü lür.

Noi se samp ling pe ri od: Ba zı kalp pil le rin de, al gı -
la nan sin yal le rin pa ra zit ola rak ta nın dı ğı, ref rak -
ter pe ri odun son kıs mı. Ref rak ter dö ne min ilk
par ça sı hiç bir sin ya lin al gı lan ma dı ğı mut lak ref -
rak ter ola rak ad lan dı rı lır ken, ikin ci kıs mı bel li
fre kans lar da ki sin yal le rin al gı lan dı ğı ve pa ra zit
ola rak ta nım lan dı ğı iza fi ya da gü rül tü ör nek le me
pe ri yodu ola rak ad lan dı rı lır. Bu dö nem de bir pa -
ra zit al gı la nır sa ref rak ter dö nem uza tı lır,  al gı la -
nan pa ra zit de vam et ti ği tak tir de, gü rül tü ce va bı
ola rak pil ler de asen kron uya rım ya da IC D’ ler de
tüm fonk si yon la rın sus tu rul ma sı ce va bı ve ri lir.

No mi nal: 1. Ön ce den ve ri len stan dart de ğer ler, 2.
Bir ci ha zın prog ram la na bi lir pa ra met re le ri nin ön -
ce den ayar lan mış yük le me de ğer le ri.

Non co mit ted: 1. Kalp pil le rin de; Es ki den kul la nı -
lan, at ri yal bir uya rı dan he men son ra ge len ven tri -
kü ler olay ile pi lin sus ma sı du ru mu. 2. IC D’ ler de;
Bir arit mi ye ce vap ola rak ve ri le cek şok te da vi si nin,
şarj dan son ra arit mi nin de vam et ti ği nin tek rar
doğ ru lan ma sı na bağ lı ol ma sı. “Non com mit te d” ci-
 haz lar da, şarj sı ra sın da ken di li ğin den so na eren bir
arit mi ye her han gi bir te da vi ve ril mez.

Non prog ram mab le de vi ce (Prog ram la na ma yan
ci haz): Ar tık pi ya sa da bu lun ma yan, ayar lan mış
pa ra met re le rin de ğiş ti ri le me di ği ci haz.

Ohm: Ω ile gös te ri len, di renç/im pe dans öl çü sü.

Oh m’s law (Ohm Ka nu nu): Ge ri lim, di renç,
akım iliş ki si ni gös te ren for mül. E = I x R for mü -
lün de E = Ge ri lim, I =Akım, R =Di ren ç’ tir.

One-to-one cap tu re: Her ve ri len uya rı vu ru sun dan
son ra bir de po la ri zas yon ve ka sıl ma ol ma sı.

Open cir cu it (Açık dev re): Bir ya da bir kaç nok-
 ta sın da  elek trik akı mı nın de va mı nın sağ la na -
ma dı ğı dev re. Kalp pil le rin de ve IC D’ ler de bel li
bir di renç de ğe ri nin üze rin de di renç de ğer le ri ile
gös te ri lir (Kalp pil le rin de >2.000 Ohm, HV im-
 pe dan sı de ğer le rin de >200 Ohm gi bi). Kı rıl mış
bir le ad ilet ke ni, iyi bağ lan ma mış le ad kon nek -
tö rü, çı kış dev re sin de bo zuk luk gi bi ne den le ri
ola bi lir.

Ort ho go nal sen sing: İlk ola rak VDD sis tem le rin -
de at ri yal al gı la ma için kul la nı lan, bir bi ri ne ters
yer leş ti ril miş iki elek trod la ya pı lan al gı la ma.

Ort horhy tmic pa cing: Uya rı vu ru la rı nın ta şi kar -
di dal ga la rı ile sen kro ni ze edil di ği ATP şek li.

Os cil la tor: Ba zal sa at (za man la ma) sin ya li ola rak
kul la nı lan, sa bit fre kans ta bir uya rı üre ten dev re.
Üret ti ği sin ya lin fre kan sı, tüm za man la ma iş lem -
le ri nin re fe ran sı ola rak kul la nı lır.

Out put (Çı kış): Je ne ra tör ta ra fın dan üre ti len, vu -
ru gen li ği (V) ve vu ru ge niş li ği (ms) ile öl çü len,
elek trik uya rı sı. 

Out put cir cu it (Çı kış dev re si): Vu ru je ne ra tö rü
dev re si nin elek trik ener ji si üre ten bö lü mü. Çı kış
dev re sin de, za man la ma dev re si nin kon trol et ti ği
bir ge ri lim ayar lı anah tar ka pa na na dek, kon dan -
sa tör şarj edi lir. Za man la ma dev re si nin uya rı sı ile
kon dan sa tö rün şar jı le ad üze rin den uya rı vu ru su
ola rak bo şal tı lır.

Over dri ve pa cing (Do ğal hı zın üze rin de uya rı):
Je ne ra tö rün sü rek li uya rı mı nı sağ la yan, alt hı zın
has ta nın do ğal hı zın dan yük sek tu tul du ğu uyarı.
Ba zı arit mi le rin baş la ma sı ya da son lan dı rıl ma sı
için kul la nı lan, je ne ra tö rün kal bin elek trik sel sis-
 te mi ni bas kı al tın da tut tu ğu du rum.

Over sen sing (Aşı rı al gı la ma): Uy gun suz sin ya le -
rin je ne ra tö rün al gı la ma dev re le ri ta ra fın dan ta -
nın ma sı. Kas po tan si yel le ri, elek tro man ye tik
pa ra zit, pi lin ka nal la rı ara sın da ki çap r az ko nuş ma
(“c ross tal k”) gi bi et ken ler EKG üze rin de görül me -
ye bi lir ler. Bu so run ci ha zı da ha az has sas (da ha
yük sek mV de ğe ri) ha le ge ti re rek ya da ref rak ter
dö nem le ri uza tı la rak çö zü le bi lir. Pi lin trig ger mo -
du na prog ram lan ma sı da bu so ru nun çö zü mün de
yar dım cı ola bi lir. 

Oxy gen sa tu ra ti on sen sor (Ok si jen sa tü ras yo nu
al gı la yı cı sı): Le ad göv de si ne yer leş ti ril miş bir
LED ve fo to elek trik hüc re ta ra fın dan, ve nöz kan
ok si jen sa tü ras yo nu nun öl çül dü ğü sen sör. Sen sö -
rün ölç tü ğü doy gun luk se vi ye le rin de ki de ği şik -
lik ler kalp hı zı ayar lan ma sın da kul la nı lır.

P-wa ve synchro ni zed pa cing (P dal ga sı ile sen -
kro ni ze uya rı): At ri yu ma sen kron ven tri kü ler

789



uya rım. VAT, VDD, VDDR, DDD, DDDR mod la -
rı bu şe kil de ça lı şa bi lir.

Pa ce ma ker: Uya rı lan (pa cing) ve al gı la nan (sen se)
her dal ga dan son ra sen se amp li fi ka tö rü nün olu şan
hiç bir dal ga yı al gı la ma ya ca ğı sü re/dö nem. Bu sü re-
 den he men son ra rö la tif ref rak ter pe ri yod baş lar. 

Pa ce ma ker al ter nans: Kalp pi li uya rı sı so nu cun -
da iz le nen QRS mor fo lo ji sin de ki de ği şik lik ler. Pe -
ri kard efüz yo nu, res pi ras yon de ği şik lik le ri,
elek tro lit den ge siz lik le ri ve me ta bo lik anor mal -
lik ler ne de niy le olu şa bi lir.

Pa ce ma ker click (Kalp pi li se si): Ste tes kop ile du -
yu la bi len, kalp pi li ta şı yan has ta lar da du yu la bi -
len eks tra kalp se si. Le ad’ in tri küs pid ka pak ya
da di ğer kalp bö lüm le ri ile te ma sı so nu cu du yu -
la bi lir.

Pa ce ma ker de pen dent (Kalp pi li ne ba ğım lı): Has-
 ta nın do ğal rit mi nin pil uya rı mı na ih ti yaç de re ce -
si ni, ve pi lin ani şe kil de sus ma sı du ru mun da do ğal
rit min ne ka dar fay da lı ola bi le ce ği ni gös te rir. 

Pa ce ma ker ECG (Kalp Pi li EK G’ si): Ge nel lik le
pil “s pi ke ”la rı ile ka rak te ri ze olan, ya pay ola rak
uya rı lan has ta da çe ki len EKG.

Pa ce ma ker-Fa ci li ta ted Arrhy thmi a (Kalp pi lin -
den kay nak la nan arit mi): Kalp pi li nin prog ram -
lan mış pa ra met re le rin den kay nak la nan arit mi dir.
Bra di kar di ye bağ lı ta şi arit mi olan “tor sa des de po -
in te s” bu na gü zel bir ör nek ola bi lir. Tor sa de çok
ya vaş uya rı hı zın dan kay nak la na bi lir ve ya PVC
son ra sı olu şa cak fa sı la, oto ma tik PVARP uzan tı sı
bir al go ri tim den kay nak la na bi lir.

Pa ce ma ker-in du ced arrhy thmi a (Kalp pi li nin
oluş tur du ğu arit mi) (PI A): Kalp pi li ta ra fın dan
in dük le nen ve bir kez in dük len di mi son lan dı rıl -
ma sı için kalp pi li ne ih ti yaç duy ma yan ta şi arit -
mi dir. “Sen sin g” kar ma şı sın dan ya da
elek tro fiz yo lo ji labo ra tu va rın da pil uya rı la rı nın
ka sıt lı ola rak ta şiarit mi yi te tik le me si için kul la -
nıl ma sın dan kay nak la na bi lir.

Pa cing con fi gu ra ti on (Uya rı kon fi gü ras yo nu):
Kalp pi li nin uya rı ve re ce ği po la ri te ler (uni po lar ve -
ya bi po lar). Bir çok na bız je ne ra tö rün de prog ram -
la na bi len uya rı kon fi gü ras yon la rı mev cut tur. Ba zen
na bız kon fi gü ras yo nu ola rak da ad lan dı rı lır.

Pa cing sti mu lus (Kalp pi li uya rı sı): 1. Na bız je n-
e ra tö rün den çı kan na bız atış la rı. 2. EKG ta ra fın -
dan kay de di len na bız je ne ra tö rü nün elek trik sel
çı kış la rı nın gös te ril me si.

Pa cing system (Pil Sis te mi): İmp lan te edil miş na -
bız je ne ra tö rü, imp lan te edil miş elek trod lar ve
uy gun pil prog ram la yı cı sı tek bir sis tem ola rak
alı nır.

Pa cing System Analy zer (PSA) (Pil Sis tem Ana l-
i zö rü): Kalp pi li nin ta kıl ma sı es na sın da kal bi uya -
ra bi len öl çüm ci ha zı dır. Pi lin ta kıl ma sı sı ra rı sın da
uya rı eşik le ri, du yar lı lık eşik le ri ve elek trod im-
 pe dans la rı bu ci haz la öl çü lür. Ana li zör ay nı za-
 man da slew ra te öl çe bil me li ve ya al gı la nan bir
QRS komp lek si nin elek trog ra mı nın çık tı sı nı ve -
re bil me li.

Pai red elec tri cal sti mu li (Eş leş ti ril miş elek trik -
sel uya rı): Bir bi ri ar dı na prog ram lan mış ara lık -
lar da ve ri len iki elek trik sel vu ru. Da ha çok
elek tro fiz yo lo jik ça lış ma lar da ta şi arit mi yi oluş-
 tur mak için kul la nı lır.

Pa ra me ter (Pa ra met re): Ta nım la na bi len, öl çü le bi -
len ve ba zen doğ ru dan ve ya do lay lı de ğiş ti ri le bi -
len, ayırt edi le bi len de ğer. Pa ra met re ci haz lar da,
ci ha zın fonk si yo nu nu et ki le yen de ğer dir. Mod,
alt hız , na bız ge niş li ği, na bız yük sek li ği, du yar lı -
lık vb.

Pas si ve fi xa ti on le ad (Pa sif sa bit le nen elek trod):
Kar di yak du va ra geç me den, kal bin iç du va rın da
tra be kül le rin içi ne sı ra lan mak için üze rin de yüz -
geç le ri ya da ça tal diş le ri bu lu nan elek trod. 

Patch elec tro de (Ya ma elek tro du): İlk ICD sis tem-
 le rin de kul la nı lan es nek, düz, ge niş yü zey alan lı
elek trod. Kal bin üze ri ne epi kar di yal ve ya sub kü -
tan ola rak yer leş ti ri lir ler di. 

Pe ak amp li tu de (Te pe amp li tü dü): Te mel çiz gi -
den dal ga for mu nun en üst nok ta sı na öl çü len en
bü yük yük sek lik.

Pe ak thres hold (Te pe eşi ği): Elek tro dun ol gun laş -
tı rıl ma sı sı ra sın da olu şan en yük sek uya rı eşi ği.

Pe el-Away she ath (Sıy rı la bi lir kı lıf): Elek trod
gi bi ka te ter ler için di zayn edil miş per kü tan kı lıf.
Ka nül içe ri ye so kul duk tan son ra, ka te ter ve ya
elek trod kı lıf dan ge çi ril dik ten son ra, kı lıf kıs men
ge ri çe ki lir, ya rı ek se nin den iki ye ayı rı lır ve ko-
 lay ca çı ka rıl ma sı için sıy rı lır.

Pee ling back ref rac to ri ness: Bir elek tro fiz yo lo ji
ta nı mı dır. Burst uya rı la rı nın te me li dir. Ta şi kar di -
yi son lan dır mak için  en az bir uya rı nın re en tran
yo la gir me si ni sağ la mak tır. Hız lı na bız uya rı se r-
i le ri iler le ye rek re en tran yol lar la çev ri li mi yo kard
do ku unun ref rak ter za ma nı nı ye ni den kua rar ve
en so nun da uya rı nın re en tran dev re ye gir me si ne
izin ve rir. 

Per ma nan le ad (Ka lı cı elek trod): Uzun za man
kul la nım için plan lan mış bü tün ta kı la bi lir elek-
 trod lar.

Per ve no us: Ve nöz sis te min için den. En do kar di -
yal elek trod lar ve ya non to ra ko ta mi elek trod  sis-
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 tem le ri (ICD) de “per ve no us” elek trod lar ola rak
ad lan dı rı la bi lir.

Physi olo gi cal ref rac to ri ness (Fiz yo lo jik ref rak -
ter lik): Kar di yak do ku nun uya rı ya ce vap ver me -
di ği nor mal pe ri od. Uya rı nın ener ji yü kü ne
rağ men, kar di yak do ku bu sü re zar fın da ve ri len
uya rı ile de po la ri ze ola maz. 

Pi ezoe lec tric crystal (Pie zo-elek trik kris tal):
Ken di si ne uy gu la nan me ka nik bir kuv ve te kar şı
vol taj ve uy gu la nan vol ta ja me ka nik kuv vet üre -
te bi len elek tro nik bir öğe dir. Pie zo-elek trik kris -
tal ler, hız ce vap lı kalp pil le rin de, ha re ket ve
et kin lik du yar lı lı ğın da kul la nı lır lar.

Pla ti num-Iri di um: Pas lan maz, bi yo lo jik uyum lu
% 90 pla tin yum ve % 10 iri di um’ dan olu şan ti pik
me tal ala şım. Elek trod la rın anot ve ka tod mal ze -
me si ola rak kul la nı lır.

Poc ket sti mu la ti on (Cep uya rıl ma sı): Ta kıl mış
olan ci ha zı çev re le yen kas do ku su nun uya rıl ma sı.
Cep uya rı sı, uni po lar sis tem ler de akım yö nü nün
ci ha za doğ ru ol ma sın dan (anot) kay nak la na bi lir.
Uni po lar ve ya bi po lar elek trot lar da, in sü las yon ku -
su ru da cep uya rı sı na yol aça bi lir.

Po la rity (Po la ri te): Elek trod kon fi gü ras yo nu na ya
da uya rı je ne ra tö rü nün ça lış ma kon fi gu ras yo nu -
na bağ lı dır. Uya rı lar uni po lar ya da bi po lar ola -
rak ve ri lir. Ba zı prog ram la na bi lir kalp pil le rin de
uya rı ve du yar lı lık po la ri te le ri ni ay rı kon fi gü ras -
yon lar da prog ram la mak müm kün dür. Bi po lar
kab lo uni po lar ve ya bi po lar ola rak hem uya rı,
hem de du yar lı lık sağ la ya bi lir. Uni po lar kab lo sa -
de ce uni po lar ola rak uya rı ve du yar lı lık sağ lar.
IC D’ ler için po la ri te, yük sek-ge ri lim şok akım yö -
nü nün gös ter ge si dir.

Po la ri za ti on (Po la ri zas yon): Elek tro dun elek trik -
sel den ge po ten si ya li nin de ğiş di ği du rum, ve ya
elek trod po ten si ye li nin akı ma bağ lı ge çi ci de ği şi -
mi. En do kar di yal hüc re le rin iç yü zey le ri dış yü -
ze yi ne gö re ne ga tif ol du ğu tak dir de po la ri ze
olur lar. Po la ri zas yon ay nı za man da, bir pi le bağ -
lı uya rı elek tro du nun ucun da ki ve ya ya kı nın da ki
hüc re le rin iyon kon san tras yon la rı an la mı na  da
ge lir. Po la ri zas yon, elek tro dun ma ter ya lin den ve
kon fi gu ras yo nun dan et ki le ne bi lir. Po la ri zas yon;
elek tro dun fonk si yo nel ala nıy la ters ve uya rı za-
 ma nıy la doğ ru oran tı lı dır.

Pol yeth yle ne (Po li-eti len): İlk za man lar da kar di -
yak pil ler de, elek tro dun izo las yon kap la ma sı için
kul la nı lan do ku uyum lu po li met rik mad de.

Pol yu ret ha ne (Po li-ure tan): Ba zı elek trod lar da
izo las yon kap la ma sı için ku la nı lan sen te tik re çi ne
po li mer.

Po si ti ve Hyste re sis (Po zi tif his te re zis): Pil uya rı -
la rı sı ra sın da, spon ta ne kalp atı şı nı ta kip eden ka -
çış ara lı ğı nın uzal tıl ma sı, pi lin uya rı ara lı ğı nın
ve ya pi lin alt hı zın uzal tıl ma sı de mek tir. Bu, his-
 te ri sis ka çış ara lı ğı, ge nel lik le pi lin do ğal hı zı nın
ya vaş dan çok da ha ya vaş la ma sıy la so nuç la nır.

Post-Ven tri cu lar at ri al blan king pe ri od (PVAB)
(Ven tri kül son ra sı at ri al kör lük pe ri odu): Bu
prog ram la na bi lir özel lik ba zı çift oda cık lı pil ler de
bu lu nur. At ri yal sen se olay la rın al gı lan ma dı ğı ve
fil tre edil miş at ri yal hız ara lı ğın da he sap lan ma -
yan, bir za man ara lı ğı dır (msan). PVAB ven tri -
kül ler uya rı ve ya sen se edil miş olay la baş lar ve
za man aşı mın da son la nır.

Post-Ven tri cu lar at ri al ref rac tory pe ri od (PVARP)
(Ven tri kül son ra sı at ri yal ref rak ter pe ri odu): Çift
oda cık lı na bız je ne ra tör le rin de at ri yal ka na lın al gı -
la ma dev re si nin ce vap sız ha le ge ti ril di ği za man di l-
i mi dir. Al gı la nan ya da uya rı lan ven tri kül ler olay la
baş la yan, PVARP prog ram la na bi lir at ri yal ref rak -
ter pe ri yodu dur. At ri yal ka na lın, pre ma tü re at ri yal
kon trak si yon la ra ve ya ret rog ra de P-dal ga la rı na ce -
vap ve re rek kalp pi li ta ra fın dan oluş tu ru la cak ta şi -
kar di le ri ön le mek için prog ram la na bi lir.

Po ten ti al Dif fe ren ce (Po ten si yel Fark): İki nok ta
ara sın da ki vol taj fark lı lı ğı dır. İki nok ta ara sın da
po ten si yel bir fark var ise ve bu iki nok ta ara sın -
da son suz ol ma yan bir di renç ile bağ lan tı var ise,
akım olu şa cak tır. 

Po wer (W) (Güç): Ve ri len ya da çev ri len ener ji nin
ora nı dır. Güç bi ri mi Wat t’ dır. 1 W=1 Jou le/san.

PPM: Na bız hı zı nın stan dart bi ri mi dir. Da ki ka da
kalp atı şı (bpm) do ğal ya da asıl kalp hı zı nı gös-
 te rir.

PR In ter val: Yü zey EKG üze rin de gö rü le bi len, P
dal ga sı nın ba şın dan, QRS komp lek si nin ba şı na
ka dar olan za man di li min msan cin sin den öl çül -
müş de ğe ri dir.

PR Sen si ti vity (PR has sa si ye ti): Uya rı sı ra sın da,
pi lin bir P-dal ga sı ve ya bir R-dal ga sı far ket ti ği za -
man ne ka dar ha sas ola ca ğı nı be lir le yen ayar lar dır.
Pil mV ola rak prog ram lan mış ha sa si yet te eşit ya da
yük sek her han gi bir sin ya li al gı la ya cak tır. Dü şü rül -
müş mV al gı la ma ha ssa si ye ti yük sel te cek tir, yük-
 sek mV al gı la ma de ğe ri has sa si ye ti dü şü re cek tir.
Dü şük amp li tu de P- ve ya R-dal ga sı nın, tüm kay da
de ğer sin yal le rin, al gı lan ma sı için yük sek ha sa si yet
aya rı ge re kir.

P/R Sen si ti vity Test (P/R ha sa si yet tes ti): Ba zı
kalp pil le rin de  oto ma tik ola rak P- ve/ve ya R-dal -
ga la rı nın amp li tud le ri nin öl çül dü ğü test tir. 

Pre ejec ti on In ter val (Pre ejek si yon ara lı ğı): Ven-
 tri kül ler ak ti vas yo nun (QRS komp lek si nin baş -
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lan gı cın dan) ba şın dan, ven tri kül ler çı kı şın ba şı -
na (aor tik ve pul mo nik ka pak la rın açıl ma sı) ka -
dar olan kar di yak ara lı ğın öl çü mü dür.

Pre ma tu re at ri al comp lex or con trac ti on (PAC)
(Er ken at ri yal komp leks ve ya ka sıl ma): Ba zal si -
nüs rit mi ne gö re er ken do ğal at ri yal de po la ri zas -
yon. Er ken at ri yal vu ru, ven tri kü le ile ti le bi lir ve ya
ile til me ye bi lir ve si nüs no du sı fır la ya bi lir ve ya sı -
fır la ma ya bi lir. Ay nı za man da at ri yal er ken vu ru ve
at ri yal er ken ka sıl ma ola rak ad lan dı rı la bi lir.

Pre ma tu re sti mu lus (Er ken uya rı): Elek tro fiz yo lo -
ji de, de vam eden uya rı la ra ya da de vam eden spon-
 tan ri ti me gö re za ma nı ayar lan mış prog ram lan mış
elek trik sel vu ru. Er ken vu ru lar, ile ti sis te mi ni, çe şit -
li ya pı la rın ref rak ter lük le ri ni de ğer len dir mek, ta şi -
kar di in dük le mek ya da son lan dır mak için
kul la nı lır lar. Ta şi kar di son lan dır ma ala nı na dü şe -
cek, za man la ma sı iyi ayar lan mış tek bir er ken vu -
ru ta şi kar di yi son lan dı ra bi lir.

Pre ma tu re ven tri cu lar comp lex or con trac ti on
(PVC) (Er ken ven tri kül ler komp leks ve ya ka sıl -
ma): Ven tri kül için de ek to pik bir alan dan olu şan
ve bek le nen ile til miş ven tri küler de po la ri zas yon -
dan ön ce olu şan do ğal de po la ri zas yon. 

Pre set (Ayar lan mış): Kul la nım dan ön ce sa bit len -
miş ve ya aya rı de ğiş ti ril le mez. Ge nel de no mi nal ve -
ya pa ket len me ayar la rı ve ya pa ra met re ler için dir.

Prog ram mer (Prog ram la yı cı): Non-in va zif ola rak
pil ve ya de fib ril la tö rün sor gu lan ma sı, mo ni to ri -
ze edil me si ve iş le yen pa ra met re le rin de ğiş ti ril -
me si için kul la nı lan ci haz.

Prog ram ma bi lity (Prog ram la na bi lir ol ma): Mo -
dern ci haz la rın ka rak te ris tik özel li ği olan, bir ya
da bir kaç pa ra met re si nin no nin va zif ola rak imp -
lan tas yon ön ce sin de, sı ra sın da ve son ra sın da de -
ğiş ti ri le bil me si. 

Prog ram mab le po la rity (Prog ram la na bi lir po la -
ri te): Ci ha zın po la ri te kon fi gu ras yo nun prog -
ram lan ma sı na izin ve ren özel lik. Bir çok kalp
pi lin de, al gı la ma ve uya rı po la ri te le ri ay rı ay rı
bir bi rin den ba ğım sız ola rak prog ram la na bi lir.
(Ör nek: Uni po lar uyar mak fa kat bi po lar al gı la -
mak ya da tam ter si). IC D’ ler de yük sek vol taj
elek trod la rı nın da po la ri te si de ğiş ti ri le bi lir.

Prog ram med elec tri cal sti mu lus (PES) (Prog ram -
lan mış elek trik sel uya rı): Elek tro fiz yo lo jik test sı -
ra sın da kul la nı lan, be lir li za man ara lık la rıy la
ve ri len bir ve ya bir den çok elek trik sel uya rı. Prog -
ram lan mış elek trik sel  uyar la ra ör nek ler; er ken
uya rı lar, burst uya rı lar ve aza lan ya da ar tan uya rı -
lar. Ay nı za man da NIPS ola rak da ad lan dı rı lır.

Prog ram ming wand (Prog ram la yı cı değ ne ği): Pil
ile prog ram la yı cı ara sın da ki ile ti şi mi sağ la yan  ci -

haz. Ay nı za man da prog ram la yı cı ka fa sı, te le -
metry değ ne ği, ve ya te le met ri mo dü lü ola rak da
ad lan dı rı lır.

Pro xi mal (Prok si mal): Re fe ran sa en ya kın nok ta.
Prok si mal elek trod, elek tro dun üze rin de ki hal ka-
 dır. 

Pse udof rac tu re (Ya lan cı kı rıl ma): Rad yog raf üze -
rin de, çift uç lu (bi fur ca ted) bi po lar elek trod kon-
 nek tö rün de, anot ve ka tot kon nek tör le ri nin üst üs te
ge lip yan lış gö rün tü oluş tur ma sı dır. Bu te rim ay nı
za man da en do kar di yal elek trod la rın sı kış tır ma ku -
su ru nu ta ri fin de de kul la nı lır. Ge nel lik le en do kar -
di yal elek trod la rın tes pi ti sı ra sın da et ra fı nı sa ran
bağ lar, ilet ken sar mal la rı nın şek li nin bo zar, fa kat
elek trik sel ilet ken lik kay bol maz. 

Pse udo fu si on be at (Ya lan cı füz yon vu ru su): Pil
vu ru su nun ya kı nın da ya da eş za ma nın da spon-
 tan kar di yak de po la ri zas yo nun oluş ma sı. Uya rı
kal bin spon tan de po la ri zas yo nun dan son ra oluş-
 tu ğu için pil ine fek tif ola cak tır, fa kat EK G’ de
mor fo lo ji nin şek li ni bo za cak tır.

Pse udo mal func ti on (Ya lan cı fonk si yon bo zuk -
lu ğu): 1. Ci ha zın ayar lan mış de ğer le ri ne gö re
doğ ru fa kat iş lev sel ola rak ku sur lu bek len me dik
dav ra nış. Pse udo mal fonk si yon lar ge nel de tu haf
ve bek len me dik dav ra nış lar dır. 2. Ka yıt lar dan ve -
ya ar ti fact tan kay nak la nan nor mal sis tem fonk si -
yon la rı nın yan lış yo rum lan ma sı so nu cun da
olu şan sis tem prob le me le ri dir.

Pse udo-pse udo fu si on be at (Ya lan cı ya lan cı-füz -
yon vu ru su): At ri yal uya rı nın, do ğal QRS komp -
lek si üze ri ne elek tro kar di yog ra fik su per po zis yo nu.
Böy le ce at ri yal na bız ven tri kül le rin ka sıl ma sı na
yar dım cı ola maz. Pse udo-pse udo fu si on vu ru su sa -
de ce çift oda cık lı kalp pil le rin de ve ço ğun luk la DVI
mo dun da ger çek le şir.

Pul se (Na bız): Na bız je ne ratö rü ta ra fın dan üre ti -
len tek bir uya rı.

Pul se Amp li tu de (Uya rı yük sek li ği): Volt ya da
mi li am per ola rak çı kış uya rı sı nın yük sek li ği.

Pul se Du ra ti on (Uya rı sü re si): Uya rı ge niş li ği

Pul se Ge ne ra tor (Na bız je ne ra tö rü): Çı kış uya rı -
sı ve re bi len, ba tar ya ve dev re ler den olu şan imp -
lan te edi le bi lir ci haz (pil ya da ICD). Na bız
je ne ra tö rü ve elek tro du sis te mi oluş tu rur. Na bız
je ne ra tö rü, kalp pi li, ICD ve imp lan te edi len ci ha-
z lar eş an lam lı dır.

Pul se Width (Uya rı ge niş li ği): Ve ri len çı kış uya rı -
sı nın uzun lu ğu nun za man ara lı ğı bi çi min den
(msan) öl çü mü dür.  Uya rı ge niş li ği, dal ga nın baş -
lan gıç kö şe sin den son kö şe si ne ka dar ge çen za ma -
nın öl çü mü dür. Na bız je ne ra tör le ri nin ge nel lik le
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msan (uya rı ge niş li ği) ve vol taj (uya rı yük sek li ği)
ile ta nım la nır. Ta şi arit mi te da vi ci haz la rın da, yük-
 sek-vol taj uya rı ge niş li ği mo nofazik ve ya bifa zik
(po si ti ve faz ve ne ga tif faz) ayar la nır ve bi ri mi mi l-
i sa ni ye (msan) cin sin den dir. Uya rı sü re si ola rak ta
bi li nir.

Qu ad ri po lar: Dört ku tup ya da bağ lan tı ge rek ti -
rir. Tek düz bir tel ve dört ay rı elek trod içer mek -
te dir.

Qu arA Crsytal (Ku arA kris ta li): Na bız je ne ra tör -
le rin de ve sa at ler de kul la nı lan, za man dev re si nin
kon tro lü için  has sas sa lı nı mı olan özel kris tal.

Ramp Pa cing: Bir eks tra vu ru ile bir son ra ki vu-
 ru lar ara sın da ki bağ lı ara lı ğın iler le ye rek de ği şi -
mi. “Ramp pa cin g” oto ma tik, kon rol lü, ar tan ve ya
aza lan şe kil de ola bi lir. 

Ran dom Ac cess Me mory (RAM): Bil gi sa yar ter-
 mi no lo ji sin de, ak tif ola rak kay de di len ve ge ri çağ -
rı la bi len bil gi ha fı za sı.

Ra pid at ri al pa cing (Hız lı at ri yal uya rı): Sup ra -
ven tri kül ler ta şi kar di le rin ya da at ri yal flut te rın
dur du rul ma sı için, bir çe şit iv me len di ril miş hız da
at ri yal uya rı lar.

Ra te-Adap ti ve (Hız ce vap lı) PVARP: Na bız je n-
e ra tör le rin de; hız mo dü lü nün art ma sıy la, PVAR -
P’ ı iler le ye rek azal tıl ma sı.

Ra te branch: ICD ci haz la rın da, ta şi kar di sı ra sın -
da, SVT’ nin ta nım lan ma sın da at ri yal ve ven tri kül -
ler ara sın da ki hız iliş ki si nin de ğer len di ril me si ni
sağ la yan bir ayırt edi ci dir. İki oda cık lı IC D’ ler de
ci ha zın arit mi al gı la ma kon fi gu ras yo nu açıl dı ğın -
da, “ra te branc h” ayırt edi ci si arit mi le ri V < A, V =
A ve ya V > A ola rak sı nıf lan dı ra cak tır.

Ra te cros so ver: ICD te da vi le rin de, has ta nın mak-
 si mum si nüs hı zı nın, en ya vaş ven tri kül ler ta şi -
arit mi si ni aş tı ğı du ru ma de nir. 

Ra te drift: İler le yen ba tar ya tü ken me si ile bir lik -
te mag net hı zı nın fonk si yo nun da ki de re ce li dü -
şüş.

Ra te mo du la ti on (Hız mo dü las yo nu): Pi lin, me -
ta bo lik ve ya fi zik sel ak ti vi te ye gö re hız ce va bı nı
ar tı ra bil me ye te ne ği. Hız mo du le pil ler, at ri yal
de po la ri zas yon sen sö rün den baş ka al gı la yı cı lar
kul la nır lar. Ba zen hız ayar lı, hız ce vap lı ve ya sen-
 sör-ayar lı pil ler ola rak ad lan dı rır lar.

Ra te over lap zo ne: IC D’ ler de, sup ra ven tri kül ler
ta şi kar di ayırt edi ci hız böl ge si nin uy gu lan dı ğı
hız böl ge si.

Ra te-Res pon si ve AV de lay (RRAVD) (Hız ce-
 vap lı AV ge cik me si): Ba zı özel pil ler de, al gı la nan
at ri yal hı zın ar tı şı na bağ lı ola rak, at ri yal ta kip

(“trac kin g”) sı ra sın da PV ara lı ğı nın iler le ye rek
azal ma sı na izin ve ren, prog ram la na bi lir özel lik.
Sen sör ayar lı pil ler de, sen sör hı zı ar tık ça AV ge -
cik me si ninn azal ma sı na se bep olur. Ba zen hız ce-
 vap lı AV ge cik me si ola rak ad lan dı rı lır.

Ra te smo ot hing (Hız dü zen le yi ci si): Pil hı zı nın
aşı rı de ği şi mi ni en ge le yen bir pil fonk si yo nu dur.
Hız dü zen le yi ci, “t rac kin g” e izin ve rir, an cak pil
hı zı nın ani iv me len me si ni ve ya azal ma sı nı nor-
 mal üst hız dav ra nı şı gi bi en gel ler. Sen sör ayar lı
hız dü zen le yi ci, nor mal üst hız dav ra nı şın da ki
du rak la ma la rı (Wenc ke bach, 2:1 blok), epi zo dik
si nüs ar rest ve ya at ri yal un der sen sin g’  mi ni mi ze
et mek ve ya en gel le mek için sen sör kul la nır.

Re ac ti on ti me (Re ak si yon za ma nı): Hız mo dü le
pil ler de ayar la na bi len; prog ram lan mış alt hız dan,
prog ram lan mış üst hı za ge çer ken, pil hı zı nın (sen -
sör ta ra fın dan far ke dil miş ak ti vi te hı zı) ar tı rıl ma -
sı nı be lir le mek için izin ve ri len za man de ğe ri. 

Re ad only me mory (ROM): Bil gi sa yar ter mo lo ji -
sin de, her han gi bir sı ra da oku na bi lir, fa kat si le ne -
me yen ve nor mal ope ras yon al tın da ya zı la ma yan,
ge ci ci ola ma yan ha fı za.

Re al epi so de (Ger çek epi sod): Ta şi kar di ye te ra pi
uy gu lan ma ya baş la nan epi zod. 

Re call (Ge ri ça ğır ma): Üre ti ci ya da dü zen le yi ci
ku ru luş lar ta ra fın dan ci ha zın çı ka rıl ma sı ya da
dü zel til me si. Sı nıf lan dı rıl ma sı: Sı nıf I. Ma kul ola -
sı lık la, cid di sağ lık teh li ke si ya da ölüm. Sı nıf II.
Ge çi ci ve cid di ol ma yan kö tü et ki ola sı lı ğı, Sı nıf
II I. Aleyh te et ki ol ma ola sı lı ğı ol ma yan.

Re cip ro cal be at (Re sip ro kal vu ru): Uya rı nın çık-
 mış ol du ğu oda cı ğa ge ri dön me si. Ec ho be at (eko
vu ru su) ola rak da ad lan dı rı lır. Re en tran arit mi -
nin ilk hal ka sı dır.

Re com men ded rep la ce ment ti me (RRT) (Tav si -
ye edi len de ğiş tir me za ma nı): Na bız je ne ra tö rü -
nün ser vis za ma nın, üre ti ci fir ma ta ra fın dan
de ğiş ti ril me si nin tav si ye edil di ği, üç ya da al tı ay
için de ba tar ya tü ken me si nin ya şa na bi le ce ği nin
an la şıl dı ğı za man. 

Elec ti ve rep la ce ment ti me (ERI) (Elek tif de ğiş -
tir me za ma nı): Ge nel lik le hız da ki, mo d’ da ki
deği şim ile ya da prog ram la yı cı da “e lec ti ve rep la -
ce ment ti me ” (ERT) gös ter ge si ile bil di ri lir. Ba zen
“e lec ti ve rep la ce ment in di ca to r” (ERI) ola rak da ad-
 lan dı rı lır.

Re con fir ma ti on (Ye ni den te yid): IC D’ ler de al gı -
la ma dan son ra, fa kat te ra pi uy gu la ma dan ön ce
de vam lı ta şi kar di nin var lı ğı nın tes ti. Re kon fir -
mas yon ken di li ğin den son la nan ta şi ka rdi le re uy-
 gun suz şok ver me ola sı lı ğı nı azalt mak için
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kul la nı lır. Te ra pi için şarj baş la dık tan son ra, ICD
ta şi arit mi ara lık la rı nın ha la al gı la nıp al gı lan ma -
dı ğı nı kon trol ede cek tir. Re kon fir mas yon pe ri odu
sı ra sın da arit mi nin hı zı ya vaş la mış ol sa bi le, hız
ha la her han gi bir prog ram lan mış ta şi arit mi al gı -
la ma ala nı na gi ri yor sa, te ra pi uy gu la na cak tır.

Re for ming: Elec tro li tik ka pa si tör le rin fonk si yon la -
rı nın ye ni den üre til me yön te mi dir. Pe ri yo dik “re f-
or min g” ya pıl maz ise, ka pa si tör le rin şarj za ma nı
uza ya cak tır. Bu da IC D’ nin yük sek çı kış lı şok te ra -
pi le ri nin ve ril me sin de ge cik me ya ra ta cak tır. 

Ref rac to ri ness (Ref rak ter lik, Ce vap sız lık): Elek-
 tro fiz yo lo jik in ce le me sı ra sın da kar di yak do ku -
nun tek rar ken di ne ge liş za ma nın öl çü mü dür.

Ref rac tory (Ref rak ter, Ce vap sız): 1. Do ku nun
uya rı ce vap ve re me me si. 2. Uya rı je ne ra tö rü nün
ge len sin ya le ce vap ve re me me si.

Ref rac tory Pe ri od (Ref rak ter pe ri od, ce vap sız ar-
a lık): 1.  Mi yo kar dın uya rı ya ce vap ve re me me za-
 ma nın uzun lu ğu. 2. Ci haz: Du yu amp li fi er’ la rı nın,
al gı lan mış (sen se) ya da pa ce edil miş bir olay son-
 ra sı ge len sin yall le re ce vap ver me di ği za man ara -
lı ğı. Çift oda cık lı ci haz lar da her oda cık (ven tri kül
ve at ri yal) için ay rı ref rak ter pe riy od bu lu nur. Mo -
dern uya rı je ne ra tör le rin de ref rak ter pe ri od prog -
ram la na bi lir de ğer ler dir.

Ref rac tory zo ne (Ref rak ter böl ge): Ve ri len her-
 han gi bir za man da, ta şi kar di re en tri dev re si nin
bir kıs mı nın uya rıl ma ya ce vap sız ol du ğu sü re.

Re la ti ve at ri al ref rac tory pe ri od (Re la tif at ri yal
ref rak ter pe ri od): Ba zı ci haz lar da ın at ri yal ref rak -
ter pe ri od la rı mut lak ve re la tif ol mak üze re iki ye
ay rı lır. Re la tif at ri yal ref rak ter pe riyod; at ri al du -
yu amp li fa yır la rı nın be lir li tip te ki sin yal le re ce vap
ver di ği, ref rak ter pe ri yodun son kıs mı dır. Mut lak
at ri yal ref rak ter pe ri yod sı ra sın da at ri yal du yu de-
v re si dış sin yal le re ta ma men ce vap sız dır.

Re la ti ve Ref rac tory Pe ri od (Re la tif ref rak ter pe-
 ri odu. 1. Fiz yo lo jik: Mi yo kard da; kas hüc re le ri -
nin de po la ri ze ol ma sı için nor mal den da ha faz la
ener ji ge rek ti ren za man pe riyodu. 2. Ci haz lar da :
Ref rak ter pe ri odun gü rül tü ör nek le me kıs mı; al-
 gı la ma nın de vam et ti ği fa kat top la nan bil gi le rin
za man hal ka la rı nı sı fır la mak tan sa, baş ka iş ler için
kul la nıl dı ğı kı sım. 

Re po la ri za ti on (Re po la ri zas yon): De po la ri zas -
yo nu ta ki ben do ku nun ye ni den ken di ne gel me si.
Re po la ri zas yon ay nı za man da hüc re po tan si ye li -
nin din len me de ğe ri ne ge ri dö nü şü ola rak da ta -
nım la na bi lir. Ven tri kül ler re po la ri zas yon EK G’ de
T-dal ga sı ile gös te ri lir ler. At ri yal re po la ri zas yon,
si mul ta ne QRS komp lek si nin oluş ma sı ne de ni ile
EK G’ de gö rül mez ler.

Re set zo ne (Sı fır la ma böl ge si): Re en tran ta şi kar -
di ile ti yo lu nun bir kıs mı, kri tik za man lan mış bir
uya rı ile ta şi kar di hal ka sı nın sı fır lan ma sı fa kat
son lan ma ma sı.

Re sis tan ce (Re zis tans): Di renç. Elek trik akı mı na
ilet ken için de ki kar şı koy ma kuv ve ti. Bi ri mi oh -
m’ dur. Re zis tans sa de ce elek trik sel alet ler le il gi -
li dir, im pe dans gi bi do ku ve ya vü cut sı vı sıy la
il gi len di ri le mez. Ama re zis tans ve im pe dans ba -
zen ay nı an lam lar da da kul la nı la bi lir ler.

Re sis tor (Re zis tör): Akı mı en gel le me ye ça lı şan
elek tro nik bir dev re dir.

Res ting po ten ti al (İs ti ra hat po tan si ye li): Mi yo -
kard hüc re nin ta ma men re po la ri ze ol du ğu ve
din len me ha lin de ki vol taj ve ya po ten si yel de ği -
şik li ği. Ak si yon po ten si ye lin de ki IV. faz.

Ret rog ra de con duc ti on (Ge ri ye doğ ru ile ti): Nor-
 mal ol ma yan bir ile ti, kav şak tan ya da vent ri kül -
ler den kay nak la nan elek trik sel uya rı la rın ge ri ye,
at ri yu ma ile til me si ile at ri yal de po la ri zas yo na se -
bep ol ma sı dır. Ret rog ra d ile ti yi ge nel lik le ek to -
pik ve ya ven tri kül ler pa ce vu ru su iz ler, böy le ce
EK G’ de si nüs rit min de ki P-dal ga la rı nın ter si po-
 la ri te de P-dal ga la rı gö rü lür. Ba zen VA ile ti ola rak
ad lan dı rı lır.

Re ver si on: IC D’ ler de, ta şi kar di nin al gı la ma, teş -
his et me ve te ra pi ve ril me si nin dur du rul ma sı du-
 ru mu. Ci haz re ver si on’ a, bir mag net ve ya gü rül tü
al gı lan ma sı ile gi re bi lir.

Rhe oba se (Rhe oba se): Güç-sü re eğ ri si nin
(“strength-du ra ti on cur ve ”) düz leş ti ği , ar tan vu ru
ge niş li ği nin (“pul se widt h”), dü şen vol taj ile iliş ki -
len me di ği kıs mı. Rhe oba se böy le ce, cap tu re vol ta -
jı nın, vu ru ge niş li ği nin art ma sıy la dü zel me ye ce ği ni
işa ret eder. 

Ring elek tro de (Hal ka elek tro du): Bi po lar kab -
lo da ki prok si mal elek trod.

RMS vol ta ge (RMS vol ta jı): An lık vol ta jın, bel li
bir za man pe ri odu üze ri ne or ta la ma sı nın ka re kö -
kü.

Ru na way pa ce ma ker: Bo zuk dev re ya da za rar
gör müş dev re so nu cu pa ce ma ke rın hız sı nır la rı nı
aş ma sı. Hız ha ya tı teh dit ede cek ka dar hız la na bi -
lir. “Ru na way pa ce ma ke r” lar alı nan gü ven lik ön-
 lem le ri so nu cu ar tık çok azal mak la be ra ber,
te ra pa tik rad yas yon so nu cu za rar gör müş  pa ce -
ma ke r’ lar da gö rü le bi lir.

Ru na way pro tec ti on (Ru na way ko ru ma sı): Bir-
 den faz la par ça nın arı za sı ile olu şa cak “ru na wa y”
so nu cu hız lı pil ri tim le ri ni li mit le me ye ça lı şan
me ka niz ma dır. Bir çok pa ce ma ker da 190-200/dk’ -
ya ayar la nır, bu ay nı za man da mak si mum ta kip
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ve mak si mum sen sor hız la rı na da mut lak bir li -
mit oluş tu rur.

Sa fety alert (Gü ven lik alar mı): Üre ti ci fir ma ya
da dü zen le yi ci ku rul lar ta ra fın dan ti ca ri ola rak
pi ya sa ya sü rü len ci haz la rın kul la nı mı na iliş kin
po ten si yel aleyh te et ki le ri nin du yu rul ma sı.

Sa fety mar gin (Gü ven lik sı nı rı): Ci haz lar da, pro-
g ram lan mış de ğer ile mut lak öl çül müş pa ra met re
de ğe ri nin ora nı. Ör nek; “cap tu re ” gü ven lik sı nı rı;
prog ram lan mış çı kış de ğe ri nin, öl çül müş “cap tu -
re ” eşi ği ne bö lün me siy le el de edi lir. Al gı la ma gü -
ven lik sı nı rı; öl çül müş al gı la ma eşik de ğe ri nin,
prog ram lan mış al gı la ma de ğe ri ne bö lün me siy le
el de edi lir. IC D’ ler de, de fib ri las yon gü ven lik sı nı -
rı; prog ram lan mış çı kış de ğe ri ile de fib ril las yon
eşik de ğe ri nin far kı dır.

Sa fety mar gin test (Gü ven lik sı nı rı tes ti): Ba zı
uya rı je ne ra tör le ri nin özel lik le rin den dir; bir mık-
 na tı sın kalp pi li nin üs tü ne ko nul ma sıy la, kalp pi -
li nin çı kış de ğe ri oto ma tik ola rak ayar lan mış
de ğer de azal tı lır. Gü ven lik sı nı rı tes ti, prog ram -
la yı cı ile oto ma tik ve ya ya rı oto ma tik test ara lık -
la rı ile, gü ven lik sı nı rı ra po ru ala rak da
ya pı la bi lir.

Sa fety pa cing in ter val (Gü ven li uya rı ara lı ğı):
Ven tri kül ler gü ven li bek le me ve ya gü ven li uya rı,
at ri yal çı kış nab zı ile bir son ra ki (“c ross talk de tec -
ti on” pen ce re si için de sen se edi len olay la te tik le -
nen) ven tri kül ler çı kış nab zı ara sın da ki ara lık tır.
Üre ti ci fir ma ya bağ lı ola rak, gü ven li uya rı ara lı ğı
ge nel lik le 100 ile 120 msan ara sın da dır.

Sand wich be at (Sand viç atım): At ri yal çı kış vu-
 ru su ön ce sin de olu şan spon ta ne do ğal ven tri kül -
ler de po la ri zas yon ve bu nu ta kip eden
ven tri kül ler çı kış vu ru su. R-dal ga sı iki “pa cin g”
vu ru su ara sın da ‘sand vi ç’ ol muş tur. Bu özel lik le
com mit ted DVI mod da ge nel ola rak gö rü lür, fa -
kat “un der sen sin g” so nu cu olu şan kör le me pe ri -
odu so nu cu da olu şa bi lir. R-dal ga la rı ven tri kül ler
kör le me pe ri odu ile ay nı za ma na rast ge lir ler ve
böy le ce al gı la ya maz lar. Bu da prog ram lan mış AV
ara lı ğı so nun da ven tri küler çı kış uya rı sın ve ril -
me si ne yol açar.

Screw-in le ad (Vi da lı le ad): Mi yo kar da ak tif ola -
rak gi re cek ve bağ la na rak kab lo nun yer leş me si ni
sağ la ya cak, ucun da he lix ve ya baş ka bir öğe bu lu-
 nan bir tip kab lo.

Sen se amp li fi er (Al gı la ma amp li fi ka tö rü): Uya -
rı je ne ra tör le rin de, sin yal le ri iş le mek için ya ka la -
yan ve kuv vet len dir me ye ya ra yan elek trik sel
par ça.

Sen sing (Al gı la ma): Kalp pi li nin, kalp için de ki
elek trik sel ak ti vi te yi ta nı ma ve ce vap ver me ye -

te ne ği. Ci ha zın al gı la dı ğı sin yal le re ce vap ve ri şi
prog ram lan mış mo d’ a ve pa ra met re ye bağ lı dır.

Sen sing con fi gu ra ti on (Al gı la ma kon fi gü ras yo -
nu): Bir çok kalp pi li al gı la ma için üç po la ri te se -
ce ne ği su nar; uni po lar uç (uni po lar tip) (uc
elek trot tan, kalp pi li nin ka sa sı na), uni po lar hal ka
(uni po lar ring) (hal ka dan ya da prok si mal elek-
 trot tan, kalp pi li nin ka sa sı na) ve bi po lar (uç elek-
 trot tan, hal ka elek tro da). 

Sen sing thres hold (Al gı la ma eşi ği): Kalp pi li ta -
ra fın dan al gı la na bi len, bi ri mi mV olan, en bü yük
at ri yal ya da ven tri kül ler asıl sin yal. R-dal ga sı
(ven tri kül için) ya da P-dal ga sı (at ri um için) öl çü -
lüp, dü zen li bir şe kil de hiç bir sin ya lin al gı lan -
ma dı ğı nok ta ya ka dar pi lin al gı lan ma sı nın
dü şül me siy le, al gı la ma eşi ği ta yin edi lir. Bir çok
sis tem de, elek trog ra mın te le met ri dev re sin de, al-
 gı la ma dev re sin den fark lı fil tre ler kul la nı lır. Bu
yüz den, te le met ri edil miş elek trog ra mın te peden-
te pe ye gen li ği ni (“peak-to-peak amplitude”) al gı la -
ma eşi ği ola rak kul lan mak doğ ru ol ma ya cak tır.

Sen si ti vity (Du yar lı lık): Ci ha zın al gı la ma amp -
li fi ka tö rü nün ce vap ve re ce ği sin yal bo yut pa ra -
met re si dir. Bi ri mi mi li vol t’ dur. Yük sek mi li volt
de ğe ri, al gı la ma yı dü şü rür. (Ör nek, al gı la ma 6
mV’ a ayar lan mış ise, sin ya lin ci haz ta ra fın dan ta -
nı na bil me si için ta nı na cak sin yal 6 mV ve ya da -
ha bü yük ol ma lı dır; al gı la ma 2 mV’ a ayar lan mış
ise, sin ya lin ci haz ta ra fın dan ta nı na bil me si için ta -
nı na cak sin yal 2 mV ve ya da ha bü yük ol ma lı dır.)
mV de ğe ri nin dü şü rül me si, ci ha zı da ha has sas
ya par.

Sen sor (Al gı la yı cı): Do ğal at ri yal ak ti vi te dı şın -
da ki ak ti vi te le ri iz le ye rek ve bu bil gi ye kar şı lık
ola rak prog ram lan mış ba zal rit mi dü şü re rek ya
da hız lan dı ra rak, has ta nın ih ti ya cı olan kalp hı zı -
nı ya ka la ma ya ça lı şan ci haz ya da ci ha zın par ça -
sı dır. Sen sör ta ra fın dan in ce le nen ti pik ko şul lar,
tit re şim (ak ti vi te ye bağ lı), mer kez ve nöz kan sı-
 cak lı ğı, da ki ka da ki so lu num ve ya ok si jen sa tü -
ras yo nu dur.

Sen sor-dri ven ra te smo ot hing (Al gı la ma ile yö -
ne ti len hız dü zen le yi ci): P-dal ga sı ve ven tri kül -
ler uya rı sen kro ni ze si sı ra sın da, ara lık lı at ri al
“un der sen sin g”, ara lık lı si nüs ar rest ve ya üst hız
ne de niy le nor mal pil dav ra nı şı ola rak olu şan
Wenc ke bach ve ya sa bit blok ce va bı ile olu şan boş -
luk la rı dol dur mak için, sen sö rün pa ce hı zı nı des -
tek le mek için kul la nıl ma sı dır. 

Sen sor-Me di ated tach ycar di a (Al gı la yı cı nın
oluş tur du ğu ta şi kar di): Sen sö rün, fiz yo lo jik ge -
rek si nim den ba ğım sız ola rak ci ha zın hı zı nı ar tır -
ma sı so nu cu olu şan pa to lo jik kalp pi lin den do la yı
olu şan ta şi kar di. Bu na kla sik ör nek, pie zo-elek -
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trik kris tal ak ti vi te sen sö rü üze rin de oluş tu ru lan
ba sınç ve ri le bi lir. Sen sör den do la yı olu şan ta şi -
kar di ler tek oda cık lı pil ler de ol du ğu gi bi çift oda -
cık lı pil ler de de gö rü le bi lir.

Sen sor thres hold (Al gı la yı cı eşi ği): Hız mo dü le
pil ler için, sen sör se vi ye si nin be lir len di ği prog -
ram la na bi lir de ğer dir. Ge nel de, yük sek sen sör
eşi ği, yük sek se vi ye de ki ak ti vi te ih ti ya cı dır. Bu -
nun pil hı zı nın şa ta ki ar tı şı, baz hı zı nın üze rin de
ol ma lı dır.

Sets crew (Vi da): Kalp pil le ri nin epok si kon nek -
tör le rin de, kab lo nun ter mi nal pi n’ le ri ni, kon nek -
tör blo ğu na doğ ru kuv vet uy gu la ya rak sı kış tı ran
bir tip vi da.

Shelf li fe (Raf öm rü): Üre ti ci fir ma ta ra fın dan be-
 lir le nen, pi lin ka rak te ris tik per for mans la rı nı kay-
 bet me di ği mak si mum za man. Kalp pil le ri nin,
ste ri li te raf öm rü (pa ket len me za ma nı na bağ lı
ola rak) ve elek trik sel raf öm rü (ba tar ya da ta sı na
bağ lı ola rak) var dır. Raf öm rü, her pa ke tin üze -
rin de be lir ti len son kul lan ma ta ri hin den (“u se be-
 fo re da te ”) ba ğım sız dır.

Shelf set tings (Raf ayar la rı): Bir çok do na nı mın
ka pa lı ol du ğu, kalp pi li nin ilk baş ta ki “ra f” kon-
 fi gü ras yo nu dur. Bu ayar lar, ci ha zın bir kez ak ti -
ve edil di ğin de var sa yı lan ayar la rı olan, yük le me
ayar la rın dan, fark lı da ola bi lir, ay nı da ola bi lir.

Ship ped set tings (Yük le me ayar la rı): Ci haz yük-
 len di ğin de ayar la nan prog ram la na bi lir pa ra met -
re le ri dir. Yük le me ayar la rı, bü yük ço ğun luk ta
has ta la rı gü ven li ola rak pa ce ede cek, prog ram la -
na bi lir pa ra met re ler ola rak ta ta nım la na bi lir. No -
mi nal de ğer ler ola rak da ad lan dı rı lır. 

Short cir cu it (Kı sa dev re): Akı mın geç me si bek le-
 nen yo lu “by pas s” edip, dü şük di renç te ki yo lu
kul lan ma sı. Co axi al bi po lar kab lo lar da, kab lo im-
 pe dan sın da ki dü şüş le an la şı la bi le cek, iç ya lı tım -
da ki bir ya rık kı sa dev re ye yol aça bi lir. Kı sa
dev re ler, “non cap tu re ” (ge rek li akı mın uç elek tro -
da ula şa ma ma sı), “un der sen sin g” ve ya “o ver sen -
sin g” e yol aça bi lir.

Si de-Lock con nec tor (Yan dan ki lit li kon nek tör):
Tor na vi da kul lan ma dan kab lo yu kalp pi li kon-
 nek tör blo gu na ki lit le yen me ka niz ma. 

Sig nal (Sin yal): EKG üze rin de ki QRS komp lek si
ve ya elek trog ram da ki kar di yak de po la ri zas -
yon.

Sig nal-To-Noi se ra ti o (Sin yal gü rül tü ora nı): Sin -
yal amp li tüd le ri nin, ya ka la na bi lir gü rül tü amp li -
tüd le ri ne ora nı dır. Yük sek sin yal gü rül tü oranı,
il gi li fiz yo lo jik sin yal ler le di ğer sin yal le rin, fiz yo -
lo jik mi (mi yo po ten si yel ler gi bi), yok sa fiz yo lo jik

de ğil mi ol du ğu nun al gı la ma dev re si ta ra fın dan
ayırt edil me si ni iyi leş ti rir.

Si li co ne (Si li kon): Ba zı pil kab lo la rı nın ya lı tı mın -
da kul la nı lan or ga nik plas tik bi le şim dir.

Sing le-Pass le ad (Tek-ge çiş li le ad): Trans ve nöz
ola rak ven tri kü le yer leş ti ril mek ve ay nı za man da
hem at ri yum da, hem de ven tri kül de bir ya da iki
elek tro du ola cak şe kil de di zayn edil miş kab lo.
“Sing le-pas s” le ad uya rı kab lo su, ven tri kül den
hem uya rı, hem de al gı la ma ya pıl ma sı na, at ri -
yum dan ise sa de ce al gı la ma ya pıl ma sı na izin ve -
rir. Tek no lo ji her iki oda cık dan da uya rı
ve re bi le cek ve da ha efek tif bir DDD pi li için, sin-
g le-pass le ad üre ti mi için ça lış mak ta dır. IC D’ ler -
de, sing le-pass le ad şok bo bi ni nin ven tri kü le ve
ikin ci bir bir leş ti ril miş le ad’ in ve na ka va su pe ri -
or’ a yer leş me si ne izin ve rir.

Sle ep ra te (Uy ku hı zı): Kalp pi li nin, has ta nın fi -
zik sel ak ti vi te si ne sı nır lı (uy ku ha lin de ya da ya -
tar po zis yon da din le nir ken) ce vap ver me si dir,
Ak ti vi te sa at le ri nin, has ta nın dok to ru ta ra fın dan
ci haz üze rin de ayar lan ma sı na ve ya uya rı je ne ra -
tö rü nün ak ti vi te sen sö rü nün be lir li eğim le ri ni
oto ma tik al gı la ma sı na bağ lı dır. 

Slew Ra te: İn tra kar di yak elek trog ram da de ği şi -
min ya şan dı ğı bö lüm de, sin yal amp li tü dün de ki
de ği şi min (vol taj) za ma na ora nı dır. Gra fik sel ola -
rak, dal ga for mu nun en dik ola rak gö zü kür, bi ri -
mi mV/msan ve ya volts/sa ni ye ’dir. Ma te ma tik sel
ola rak dV/dt’ dir. Bir çok kalp pi li nin al gı la ma am-
p li fi ka tö rü nün, bir sin ya li al gı la ya bil me si için
slew eğim ra te ’in 0.5 V/sa n’ ye eşit ya da da ha bü -
yük ol ma lı dır.

Slo pe (Eğim): 1. Fi zik: Ba ğım lı de ği şe ken de ki de -
ği şi min, ve bu na kar şı lık ba ğım sız de ğiş ke nin de -
ği şi mi ne ora nı dır. 2. Pa cing: Hız mo du le
sis tem ler de, pi lin hı zı nın de ği şik gi riş sin yal le rin
sen sö rü so nu cun da, ba zal hı za gö re ar tı şı nı be lir -
le ye cek prog ram la na bi lir pa ra met re dir. Ay nı za-
 man da kar di yak sin yal ler ile il gi li ola rak “s lew
ra te ” eş an lam lı ola rak da kul la nı lır.

Spi ke: Ci ha zın çı kış gü cü nün ve ril me siy le, EKG
yü ze yi üze rin de açı ğa çı kan kes kin di key yön de -
ğiş tir me. Uya rı je ne ra tö rü nün kal bi uyar ma sı için
kı sa elek trik sel bo şal ma, siv ril ti nin oluş ma sı na
ne den olur. 

Spli cing: Si li kon kau çuk uni po lar kab lo da olu şan
ilet ken kı rıl ma sı nı ta mir edil me yön te mi. Spli cing,
kab lo nun ilk on yı lın da uy gu la na bi lir, da ha son-
 ra sın da uy gu la na maz.

Stan dard lo ad (Stan dart yük le me): Ba tar ya nın
mev cut akım ve plan la nan öm rü nü he sap la mak
için ge rek li test ko şul la rın da kul la nı lan ön ce den
ta nım lan mış re zis tans (yak la şık 500 ohms).
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Ste erab le stylet (Kon trol edi le bi lir sti le): En do -
kar di yal uya rı kab lo su nun dis tal ucu na eğ ri lik ta -
nım la ma sı ve çe şit le me si ye te ne ği sağ la yan, ay nı
za man da kab lo nun he lix uzan tı sı nı ve kab lo nun
ta kıl mam sı sı ra sın da ge ri gel me si ni kon trol eden,
kab lo imp lant ara cı dır.

Ste ro id-elu ting le ad (Ste ri od sa lı nım lı le ad):
Uya rı elek tro du na bi ti şik, za man için de do ku ya
ste ro id sal gı la ma sağ la yan, ka lı cı pil kab lo su. Ste -
ro idin ama cı, kab lo ta ra fın dan oluş tu ru lan akut
trav ma yı mi ni mi ze et mek ve uzun dö nem de uya -
rı eşi ği ni iyi leş tir mek tir.

Strength-Du ra ti on cur ve (Güç-za man eğ ri si):
Kal bin uya rıl ma sı için ge rek li eşik vol ta jı nı (“pul -
se amp li tu de ”) ve za ma nı nı (“pul se du ra ti on”) ak-
 set ti ren eğ ri. Uya rı bü yük lü ğü ve uya rı
ge niş li ği nin iliş ki si ni gös te rir. Gra fik te bir nok ta
yak la şık 1 msa n’ dir, eğ ri nin düz leş ti ği yer rhe -
oba se ’i ve ya nok ta sal ola rak, eşik vol ta jı nı et ki le -
me yen uya rı ge niş li ğin de ki düz gün ar tı şı
gös te rir.  

Stylet (Sti le): Ka nü lü ya da ka te te ri  sert leş tir mek
ve ya des tek ver mek ve ya ka nül ya da ka te te rin,
lü me nin için den geç me si ni ko lay laş tır mak için
yo lu te miz le mek ama cıy la kul la nı lan in ce tel.

Sub si di ary pa ce ma ker (Yar dım cı uya rı ya pı cı):
Ge nel de si nüs nod dan da ha ya vaş olan ve kal bin
için de odak la nan do ğal uya rı ya pı cı. Si nüs dü ğü -
mü sus tu ğun da ve ya AV blok sı ra sın da, kalp hı -
zı semp tom oluş tu ra cak ka dar ya vaş la sa da,
yar dım cı uya rı ya pı cı asis tol olu şu nu en gel ler.

Subs tra te (Subs trat): 1. Tek nik: En teg re dev re le -
rin te me li dir. 2. Fiz yo lo jik: Arit mi nin ana to mik
pa to lo ji si nin te me li.

Subt hres hold sti mu lus (Eşik-al tı uya rı): Uya rı
elek tro du et ra fın da ki do ku lar da lo kal de po la ri -
zas yo na se bep olan, fa kat kal bin tü mün de de po -
la ri zas yo na se bep ol ma yan uya rı. Subt hres hold
uya rı la rı re en tran yol la ra ya kın ve ril di ği tak dir -
de, bir çok re en tran ta şi arit mi nin son lan ma sın da
et ki li ola bi lir.

Sud den on set (SO) (Ani baş lan gıç): Si nüs ta şi -
kar di si ile ven tri kül ler ta şi kar di yi ayırt et mek
için, ta şi kar di nin ani baş la dı ğı nı be lir le yen IC D’ -
nin prog ram la na bi lir pa ra met re si dir. 

Su tu re ho le (Di kiş de li ği): Pi lin kay ma sı nı ön le -
mek için, cild al tı na açı lan  ce be,  tes pit için ge rek -
li di kiş ipi nin ge çe bi le ce ği bü yük lük te ki, pi lin
kon nek tö rü nün ucun da bu lu nan kü çük de lik.

Su tu re sle eve (Di kiş kı lı fı): Trans ve nöz gi riş ta -
ra fın da, en do kar di yal kab lo nun prok si mal ucu -
nu sa ran, si li kon elas to mer ve ya po li üre tan kı lıf.

Di kiş ko lu, kab lo nun sa bit len me si için tes pit di k-
i şi atı lıp, sı kış tı rıl ma sı sı ra sın da za rar gör me si ni
en gel ler.

Su tu re less le ad (Di kiş siz le ad): Mi yo kar di yu ma
di kiş ye ri ne ak tif sa bit le yi ci ile tut tu ru lan epi kar -
di yal kab lo. 

Synchro no us (Sen kron, Eş za man lı): Ge nel lik le
uy gun ge çik ti ril miş za man dev ri son ra sın da al gı -
la nan ola ya ce vap ola rak cı kış uya rı la rı ve ren bir
tip uya rı dır. Ör nek; at ri yal sen kro ni ze uya rı lar, al-
 gı la nan at ri yal ak ti vi te ye ce vap ola rak at ri yal uya -
rı la rın ve ril me si dir. Sen kro ni ze mod la ra ör nek ler;
AAT, AATR, VVT, VVTR, DDD ve DDDR’ dır.

Te le metry (Te le met ri): Ci ha zın bil gi ala bil me ye -
te ne ği dir. Tek yön lü te le met ri es ki je ne ra tör ler de
sa de ce prog ram la ma yap ma im ka nı ve ren bir
özel lik tir. İki yön lü te le met ri ise ci ha za hem bil gi
ver me, hem de bil ge al ma ola na ğı ta nır.

Tem po rary le ad (Ge çi ci le ad): Kı sa dö nem için,
ge çi ci kalp pil le rin de kul la nı lan ge çi ci kab lo. Ge -
çi ci kab lo lar trans ve nöz ya da epi kar di yal ola bi lir. 

Ter mi nal Pin: Ci ha zın kon nek tö rü ne gi ren, kab -
lo üze rin de ki er kek fiş.

The ore ti cal lon ge vity (Teo rik ömür): Uya rı je ne -
ra tö rü nün ya şam sü re ci nin baş lan gı cın dan, tav -
si ye edi len de ği şim za ma nı na ka dar he def le nen
ser vis ya şa mı nın he sap lan ma sı. Teo rik ömür bil-
 gi si, ba tar ya ka pa si te si, prog ram lan mış pa ra met -
re ler ve eğim len di ril miş ba tar ya test da ta la rı nın
tah mi ni ne da ya nır.

The rapy ini ti ati on (Te ra pi baş lat ma): IC D’ de,
yük sek vol taj te ra pi için şar jın baş la ma sı ve ya ilk
an ti ta şi kar di uya rı vu ru su nun ve ril me si.

Thres hold (Eşik): Pa ce ma ker: Cap tu re için, kar di -
yak de po la ri zas yo na se bep ola bi len en dü şük çı -
kış. Cap tu re eşi ği ola rak da ad lan dı rı la bi lir.
Al gı la ma için, sa bi ti, tu tar lı al gı la ma ya se bep ola-
 bi len en az du yar lı al gı la ma aya rı. Hız mo du las -
yo nu için, öl çül müş sen sör ak ti vi te si için uya rı
je ne ra tö rü nün “te tik len me ” nok ta sı dır. Tes pit
edi len ak ti vi te, bu eşik üze rin de ol ma sı, uya rı hı -
zı nın art ma sıy la so nuç la na cak tır. ICD: Bu nok ta -
nın üze rin de tes pit edi len olay lar eşi ği geç miş
ola rak alı na cak ve ta şi kar di te ra pi si nin baş la ma -
sı nı sağ la ya cak tır.

Thres hold se arch (Eşik ara ma): “Au to-cap tu re ”
özel li ği ne sa hip olan pil le rin, pe ri odik ola rak da -
ha dü şük “cap tu re ” eşik de ğe ri ni ara ma sı dır. Her
“cap tu re ” kay bı ru tin pa cin g’ e dö nü şü sağ la ya -
cak tır.

Tie red The rapy: Ye ni je ne ras yon IC D’ le rin fark lı
hız lar da ki ven tri kül ler ta şi kar di le ri son lan dır ma
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gi ri şi mi için bir lik te ver di ği an ti ta şi kar di uya rı la rı
ve kar di over si yon/de fib ri las yon te ra pi le ri dir.

Ti ming cir cu it (Za man dev re si): Ci ha zın, kon trol -
lü, doğ ru ve ke sin za man ara lık la rı oluş tu ran  par -
ça sı dır.

Ti ming cycle (Za man hal ka sı): At ri yal ka çış ara -
lı ğı gi bi, uya rı ve de fib ril las yo nu yö ne ten, özel ve
ön ce den ta nım lan mış za man pe ri od la rı dır.

Ti ming di ag ram (Za man la ma gra fi ği): Uya rı je n-
e ra tör dav ra nış la rı nın, de ğiş ken za ma na bağ lı
ola rak şe ma tik gra fik le ri dir. Ci haz dav ra nış la rı -
nın ta nım lan ma sın da ya rar sağ lar.

Ti ne (Diş): Kab lo nun yer de ğiş tir me si ni ön le mek
amac lı, pa sif-bağ lı en do kar di yal kab lo la rın kalp
için de ki tra be kül le re ta kıl ma sı nı sağ la yan, kab lo
di zay nı dır.

Tip elec tro de (Uç elek tro du): Bi po lar kab lo la rın
di ta lin de ki elek trod dur. Ge nel de ne ga tif ku tup
olur lar.

Ti ta ni um nit ri de (TIN) (Ti tan yum nit rat): Kab lo -
nun elek trot uç la rı nın kap lan dı ğı mad de dir. Ti tan -
yum nit ra tın, uya rı sı ra sın da pla tin yum-irid yum
elek trot yü zey le re gö re, po la ri zas yo nu % 94 dü -
şür dü ğü gö rül müş tür.Ti tan yum nit rat ile kap lan -
mış yü zey ler, al gı la ma ala nı nı bü yü tür ler ve
elek trik sel al gı la ma yı iyi leş ti rir ler.

To tal at ri al ref rac tory pe ri od (TA ROP) (To tal at -
ri yal ref rak ter pe ri odu): At ri yal ka na lın al gı la ma
dev re si nin sin yal le re tep ki siz kal dı ğı za man hal -
ka sı dır. TARP, bü tün gi riş sin yal le ri nin ig no re
edil di ği, mut lak at ri yal ref rak ter pe ri odu ve eks -
tra sin yal ler için ba zı sin yal le rin iz len di ği, re la tif
at ri yal ref rak ter pe ri odu ola rak, iki ye ay rı lır. Her
iki si be ra ber TAR P’ı oluş tu ru ki, bu da AV ara lı -
ğı, her han gi AV ara lı ğı uza ma sı nın ve PVAR P’ ın
top la mı na eşit tir.

To tal ref rak ter pe ri od (mut lak+ rö la tif ref rak ter
pe ri od): Ci haz la rın ge nel lik le at ri yal ve ven tri kü -
ler ka nal la rın da bir bir le rin den ba ğım sız ola rak
prog ram la na bi lir ve ay nı za man da “b lan king pe-
 ri od” ola rak da anı lır. 

Trac king (İz le me): Çift oda cık lı pil ler de, al gı la -
nan at ri yal ak ti vi te son ra sı ön ce den ta nım lan mış
ge cik me (AV ara lı ğı) so nu cun da ce vap ola rak
ven tri kü lün uya rıl ma sı dır.

Trans te lep ho nic mo ni to ring (Te le fon üze rin den
iz le me): ICD ya da pil ler de ki bil gi nin te le fon üze -
rin den trans fe ri dir. Bu bil gi ler, elek tro kar di yog -
ram lar, te le met ri bil gi le ri ve/ve ya semp to ma tik
pa rok sis mal ri tim da ğı tı mı ile il gi li ka yıt lı bil gi ler
ola bi lir. Ti pik ola rak bil gi le rin has ta nın evin den,
dok to ru nun ofi si ne ya da pil ta kip po lik li ni ği ne
trans fer edil me si için kul la nı lır.

Trans tho ra cic im pe dans (Trans to ra sik im pe dans):
Da ki ka so lu num tek no lo ji si ne da ya nan go ğüs boş -
lu ğu kar şı sın da ki im pe dan sın öl çü mü dür. Ha va ile
do lu olan ci ğer ler de ki im pe dans, boş ci ğer ler de ki
im pe dans tan da ha yük sek tir. Ne fes alın dı ğın da,
im pe dans yük se lir. Ne fes ve ril di ğin de, im pe dans
aza lır. Mi nu te ven ti la ti on, ya pı lan bu öl çüm ler so -
nu cun da he sap la nır ve uy gun fiz yo lo jik kalp hı zı -
nın ayar lan ma sın da kul la nı lır. 

Trans ho ra cic pa cing (Trans to ra sik uya rı): 1. Ge -
çi ci kar di yak uya rı da, gö ğüs du va rı na yer leş ti ril -
miş olan elek trot “patc h” le ri nin kul la nıl ma sı
tek ni ği dir. Bu çe şit uya rı, çok uzun vu ru ge niş li -
ği (10-20 ms) ge rek ti rir. 2. Uya rı kab lo su nun, ka -
nül ve trans to ra sik iğ ne kul la nı la rak ven tri kü le
yer leş ti ril me si ile ya pı lan kar di yak uya rı dır.

Trig ge red (Te tik len miş): Bir vu ru al gıl ma sı, je n-
e ra tö rün ye ni bir uya rı çı kar ma sı nı te tik ler. Te tik-
 len miş vu ru mod la rı na ör nek ola rak AAT ve VVT
mod la rı gös te ri le bi lir. DDD ve VDD mod la rı da,
bir at ri yal olay, pre set ge cik me sin den ve ya AV ve -
ya PV ara lı ğın dan son ra ge len ven tri kü ler çı kı şı -
nı te tik le di ğin de, te tik len miş vu ru mod la rı ola rak
ka bul edi lir ler. DDT mod da ise, al gı la nan bir
olay, AV ve ya PV  ge cik me sin den son ra ki ven tri -
kül de ki bir çı kı şı te tik le ye cek tir. Dok tor ve ya has -
ta ta ra fın dan mag net kul la nı la rak baş la tı lan
olay lar dır. Ör ne gin, IC D’ ler de ki has ta ta ra fın dan
te tik len miş an ti ta şi kar di te ra pi la ri.

Un der dri ve pa cing (Do ğal hı zın al tın da uya rı):
Ba zı du rum lar da re en tran arit mi yi son lan dı ra bi -
len, ta şi kar di den da ha ya vaş bir hız la uya rı ve ril -
me si dir. 

Un derl ying rhythm (Alt ta ya tan ri tim): Vu ru hı -
zı nın ve ya be lir li arit mi le rin üs tüs te bi ne bi le ce ği
te mel do ğal ri tim. Ör nek: Si nüs ar rest, si no at ri yal
(SA) exit blok, at ri yal fib ri las yon or AV blok.

Un der sen sing (Al gı la ma ye ter siz li ği): Vu ru je n-
e ra tö rü nün P ve ya R dal ga la rı nı al gı la ma da ki ye -
ter siz li ği dir. Bu ye ter siz lik, uy gun ol ma yan
za man da, asen kron ve ya re ka bet eden çı kış vu ru-
 la rı nın ve ril me si ne se beb olur. “Un der sen sin g”, ci-
 ha zı da ha has sas bir de ğe re prog ram la ya rak
dü zel ti le bi lir, ör ne ğin mV de ğe ri ni azal ta rak. IC -
D’ ler de “un der sen sin g”, bir bi ri ni ta kip eden çift-
sa yım lı do ğal ve ya vu ru ri ti miy le bir lik te
asen kron vu ru la ra se bep ola bi lir. Bu da ta şi kar di
te ra pi si nin uy gu lan ma sı na se bep olur. Tam ter si -
ne “un der sen sin g” ta şi kar di rit mi ni tes pit ede me -
yip, te ra pi nin uy gu lan ma sı na en gel de ola bi lir.

Uni po lar (Tek ku tup lu): Tek elek trot lu bir kab lo
ve ya bu özel lik te ki bir kab lo ile kul la nı la bi len bir
vu ru je ne ra tö rü için kul la nı la bi len bir te rim dir.
Her han gi bir elek trik dev re sin de, dev re nin ta -
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mam la na bil me si için, iki ku tup ol mak zo run da
ol du ğun dan, kab lo tek ku tup lu ol du ğun da , vu -
ru je ne ra tö rü di ğer ku tup ola rak iş lev gö rür.

Uni po lar le ad (Tek ku tup lu le ad): En uç nok ta -
sın da (ne ga tif ku tup), sa de ce tek elek trik sel ku -
tup olan kab lo dur. Bu du rum da anot (po zi tif
ku tup) vu ru je ne ra tö rü dür. Ka tot ise, uya ran vu-
 ru nun için den geç ti ği elek trot ola cak tır.

Uni po lar pul se ge ne ra tor (Uni po lar vu ru je ne -
ra tö rü): Tek ku tup lu bir kab lo ile kul la nı la bi len
ve tek ku tup lu vu ru ve al gı la ma con figü ras yo nu
için de ope re eden vu ru je ne ra tö rü dür.

Up per li mit of vul ne ra bi lity (ULV) (Vul ne ra bi li -
ti nin üst sı nı rı): Re po la ri zas yon sı ra sın da ven tri -
kü le ve ri len şo kun, ar tık ven tri kü ler fib ri las yon
in dük le ye me di ği  mak si mum ener ji se vi ye si dir. Bu
üst li mit de fib ri las yon eşi ği ile ya kın dan il gi li dir.

Up per ra te be ha vi our (Üst hız dav ra nı şı): Al gı -
la nan at ri yal hız, prog ram lan mış mak si mum iz -
le me ve ya mak si mum al gı la ma hı zı nı aş tı ğın da,
vu ru je ne ra tö rü nün gös ter miş ol du ğu dav ra nış
bi çi mi dir.

Up per ra te res pon se (Üst hız ce va bı): At ri yal hız,
ven tri kü ler çı kış vu ru la rı nın  bi re bir  sen kro ni yi
sür dü re bil di ği en üst nok ta yı aş tı ğın da, iki oda cık -
lı vu ru je ne ra tö rü nün ön ce den prog ram lan mış olan
ce va bı dır. Üst hız ce va bı,  AV sen kro ni nin sağ la mış
ol du ğu fay da la rı ko rur ken, di ğer bir yan dan da,
ven tri kü lün sti mü le edi le bi le ce ği mak si mum vu ru
hı zı na gö re dü zen len mi şir. Üst hız ce va bı, 2:1 blok,
hız dü zen le yi ci si, de ğiş ken blok, ve pse udo-Wenc -
ke bach ce vap gi bi özel lik le ri içe rir.

Ven tri cu lar cap tu re (Ven tri kü ler zapt): Kalp pi -
lin den  çı kış vu ru su gön de ril me si nin ar dın dan,
ven tri kül le rin de po la ri ze ol ma sı dır. Ven tri kü ler
“cap tu re ” ECG  üze rin de, ven tri kü ler vu ru uya rı -
la rı nı ta kip eden, ven tri kü ler de po la ri zas yon ve
so nu cun da re po la ri zas yon dal ga form la rı nın gö -
rün me si ile ken di ni gös te rir.

Ven tri kü ler es ca pe in ter val (Ven tri kü ler ka çış
ara lı ğı): Ven tri kül de al gı la nan bir olay ile bir son-
 ra ki ven tri kü ler çı kış vu ru su (his te re zi sin prog -
ram lan ma mış ol ma sı ge rek mek te dir) ara sın da ki
pe ri odun msan cin sin den de ğe ri dir. İki oda cık lı
sis tem ler de, mi ni mum hız, te mel hız ara lı ğı, alt
hız li mi ti ve ya te mel hız ola rak da ad lan dı rı lır. 

Ven tri cu lar ref rac tory pe ri od (Ven tri kü ler ref -
rak ter pe ri od): Ven tri kü ler al gı la nan ve ya sti mu le

edi len bir ola yın so nu cun da, ven tri kü ler al gı la ma
amp li fi ka tö rü nün ge len sin yal le re ce vap ver me di -
ği, za man ara lı ğı ve ya za man sü re ci dir. Ven tri kü -
ler ref rak ter pe ri od, şu yön le ri ile “b lan kin g”
pe ri od dan ay rı lır: 1. Ven tri kü ler ref rak ter pe ri od,
bir ven tri kü ler olay ta ra fın dan at ri yal de ğil) baş la -
tı lır. 2. Al gı la ma amp li fi ka tö rü bu ola yı al gı lar, fa -
kat ce vap ve ril me si ne izin ver mez. “B lan king
pe ri od” da ise za man za man al gı la ma amp li fi ka tö -
rü dev re dı şı bı ra kı la bi lir.

Volt: Elek trik akı mı nı oluş tu ran güç tür.Vu ru bü -
yük lü ğü volt cin sin den be lir le nir ve V har fi ile kı -
sa ola rak sem bo li ze edi lir.

Vol ta ge do ub ler (Vol taj yük sel ti ci si): Çı kış vol -
taj la rı nı, elek trik dev re sin ce sağ la nan vol ta jın,
yak la şık iki ka tı na ka dar yük sel te bi le cek şe kil de
di zayn edil miş olan bir çe şit vol taj yük sel ti ci si dir.
Ör ne ğin, lit yum güç kay na ğı nın çı kı şı ge nel lik le
hüc re ba şı na 2 ila 3.5 Volt ci va rın da dır ve vol taj
yük sel ti ci si  bu çı kış vol ta jı nı iki ka tı na çı kart mak
için kul la nı la bi lir.

Vul ne ra bi lity (Has sa si yet): Kal bin, re po la ri zas -
yon sü re cin de, ken di ni gel me si sı ra sın da sti mü le
edi lir se, ta şi kar di ye ve ya fib ri las yo na gi re bil me
özel li ği ne de nir. Vul ne ra bi lity,   mi yo kar dın de-
 po la ri zas yon son ra sı, ve ri len nok ta da be lir li bir
za man da, ho mo jen ol ma yan bir şe kil de ken di ne
gel me si se be bi ile, ref rak ter li li ği nin da ğıl ma sı yü -
zün den olu şa bi lir.

Vul ne rab le pe ri od (Has sas pe ri od): Mi yo kar dın
re po la ri zas yo nu sı ra sın da, er ken bir vu ru nun
atri yum da ve ya ven tri kül de, ta şi kar di ve ya fib ri-
las yon gi bi, se ri ve tek rar la yan ce vap lar oluş tu ra -
bi le ce ği za man pe ri odu dur.

X-Ray iden ti fi er (X-Ray be lir le yi ci si): X-Ray flu-
 oros ko pi de vu ru je ne ra tö rü nü be lir le mek için
kul la nı lan rad yo pak sem bo lü dür. Bu sem bol, üz-
e rin de nu ma ra ve ya harf ko du ile bir lik te şir ket
lo go su ola bi lir. Bu sa ya de x-ray de ci ha zın üre ti ci
fir ma sı ve mo de li be lir le ne bi lir.

Ze ner Dio de: Ters yön de, be lir li bir de ğer de bir
vol taj oluş tu ğun da, akım da bü yük bir ar tış üre -
ten, elek ti ro nik dev re de ki ya rı-ilet ken ele ment -
tir.Kar di yo ver si yon, de fib ri las yon ve ya di ğer
za rar ve re bi le cek bü yük lük te ki elek trik akım la rı -
nı, pa ra lel baş ka bir  dev re ye ak ta ra rak ana dev -
re den uzak laş tı rır ve böy le ce dev re şe ma sı nın
za rar gör me si ne en gel olur.
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Kalp ri tim bo zuk luk la rı (arit mi ve ya dis rit mi) ge -
nel ola rak acil te da vi ge rek ti ren (ma jör) ve acil te-
 da vi ge rek tir me yen (mi nör) arit mi ler ola rak iki
ana gru ba ay rı la bi lir ler. An cak mi nör ola rak de-
 ğer len di ri len arit mi ler uy gun bir şe kil de ve sü rat -
le te da vi edil me di ği tak dir de ba zen ma jör bir
arit mi nin or ta ya çık ma sı na ve hat ta has ta nın kay-
 bı na se bep ola bi lir ler.

Arit mi le rin Sı nıf lan dı rıl ma sı

Arit mi ler, ta nı ve te da vi ye kı la vuz luk yap ma sı
ama cı ile de ği şik sı nıf lan dır ma la ra ta bii tu tu la bi -
lir. Arit mi ler baş lı ca 2 bü yük gru ba ay rı la bi lir. 1.
Ta şi arit mi ler: Hız lı ritm ler, 2. Bra di arit mi ler: Ya -
vaş ritm ler (Bö lüm 52’ye ba kı nız).

Ta şi arit mi form la rı na gö re 2 gru ba ay rı la bi lir:
1. Te tik le yen arit mi ler: Pre ma tü re at ri yal ya da
ven tri kü ler uya rı lar gi bi. 2. De vam lı ("sus ta ined")
arit mi ler: Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di, ven tri kü ler
ta şi kar di, ven tri kü ler fib ri las yon ve bra di arit mi ler
gi bi.

Arit mi le rin elek tro kar di yog ra fik ta nım la ma -
la rı da aşa ğı da ki şe kil de ya pı la bi lir:

Er ken Vu ru (eks tra sis tol): Kal bin de ği şik böl ge -
ler de ki arit mi odak la rın dan kay nak la nan tek bir
er ken ak ti vas yo nun oluş ma sı. At ri yal er ken vu ru,
no dal er ken vu ru ve ven tri kü ler er ken vu ru gi bi

Çift li (“pa ire d”) Er ken Vu ru: İki er ken vu ru nun
ar dar da oluş ma sı.

Sal vo: 3-5 er ken vu ru nun üst üs te or ta ya çık ması.

Ta şi kar di: Al tı ve ya da ha faz la er ken vu ru nun ar-
 dar da gel me si ta şi kar di ola rak ta nım la nır. Ta şi -
kar di 30 sa ni ye den da ha kı sa sür müş ise sü rek siz
(“non-sus ta ine d”), 30 sa ni ye den da ha uzun sü re li
ise sü rek li (“sus ta ine d”) ola rak ad lan dı rı lır. Ay rı -
ca gü nün önem li bir kıs mın da, gün ler-haf ta lar-
ay lar ca de vam eden ta şi arit mi ler ke sin ti siz
(“in ces san t”) ta şi kar di ola rak ni te len di ri lir.

Ta şi arit mi ler

Ta şi arit mi le rin sı nıf lan dı rıl ma sı Tab lo 53-1’de gö-
 rül mek te dir.

At ri yo ven tri kü ler (AV) re en tran ta şi kar di ler
bir çok kay nak ta sup ra ven tri kü ler ta şi arit mi ler
baş lı ğı al tın da sı nıf lan dı rıl mış ol sa da, ta şi kar di -
nin de va mı için ak se su ar yol ya nı sı ra hem at ri -
yum, hem de ven tri kü le ih ti yaç ol du ğu için AV
ta şi kar di ola rak ad lan dı rıl ma sı da ha uy gun olur.

Semp tom lar

Arit mi li has ta la rın en sık ta nım la dı ğı şi ka yet çar-
 pın tı dır. Bu şi ka ye ti has ta lar de ği şik şe kil ler de
(kuş çırp ma sı, tek le me, hız lı çarp ma, gö ğüs te ati-
 pik ağ rı, güç lü çarp ma) ta nım la ya bi lir. Kalp rit -
mi dü zen li ya da dü zen siz ola bi lir. Has ta lar er ken
vu ru yu çar pın tı, tek le me ve ya bir vu ru son ra sı
du rak la ma şek lin de ta nım la ya bi lir. Ba zen ta şi-
arit mi ler dı şın da kal bin ya vaş ça lış ma sı da çar-
 pın tı ola rak ifa de edi le bi lir. Dik kat li bir
anam nez le bu ayı rım lar ko lay lık la ya pı la bi lir.
Arit mi baş dön me si, ba yı la cak gi bi ol ma (pre sen -
kop), ba yıl ma (sen kop), gö ğüs ağ rı sı ve ne fes dar-
 lı ğı gi bi şi ka yet ler le de tak dim ola bi lir.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG): Arit mi es na sın da çe-
 ki len EKG ile ta nı ko nu la bi lir se de bir çok has ta da
tam aritmi es na sında çe ki len EKG has ta nın elin de
yok tur. Bu tak dir de Tab lo 53-2’de be lir ti len ta nı me-
 tod la rı yar dım cı ola bi lir.

EKG arit mi ko nu sun da en ya rar lı bil gi le ri sağ-
 la yan ucuz ve eri şi mi ko lay bir me tod dur. Çok
ka nal lı mo dern EKG ci haz la rı ile 12 de ri vas yo nun
eş za man lı ola rak kay de dil me si arit mi le rin ayırt
edi ci ta nı sın da önem li avan taj sağ la mak ta dır.
EKG ana li zin de en önem li hu sus P dal ga sı nın ve
QRS'in ta nın ma sı ve bir bir le ri ile iliş ki le ri nin de-
 ğer len di ril me si dir. P dal ga sı nın gös te ril me sin de

TAŞİARİTMİYE YAKLAŞIM:
SINIFLANDIRMA, AYIRTEDİCİ
TANI ve AKUT ATAK
SONLANDIRILMASI

Prof. Dr. Kâmil Adalet
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stan dart 25 mm/san'lik hız ya nı sı ra 50 mm/sa n’ lik
hız da da uzun ca sü re li EKG çe kil me si ek kat kı
sağ la ya bi lir. EK G’ nin çe kil me si es na sın da ka ro tis
ma sa jı ya pıl ma sı, ba zı sup ra ven tri kü ler ta şi kar -
di ler de ta şi kar di hı zı nı azal ta rak T dal ga sı içi ne
sak lan mış P dal ga sı nın gö rü nür ha le gel me si ni
sağ la ya bi lir. Ay rı ca ka ro tis ma sa jı es na sın da 2:1
AV blok lu at ri yal flut ter es na sın da giz len miş ve
gö rü le me yen flut ter (F) dal ga la rı, blok de re ce si
art tı ğı için aşi kar ha le ge le bi lir.

EKG arit mi yi ya ka la ma sa bi le si nüs rit mi es na-
sın da ki ba zı bul gu lar ritm bo zuk lu ğu nun ti pi hak-
 kın da do lay lı bil gi ler ve re bi lir. Ör ne ğin
Wolf-Par kin son-Whi te (WPW) sen dro mun da del -
ta dal ga sı gö rül me si AV re en tran ta şi kar di, EK G’de
ge çi ril miş es ki in fark tü se bağ lı Q dal ga la rı ven tri -
kü ler ta şi kar di, Bru ga da sen dro mun da ki V1-3’de ki
ST ele vas yo nu ven tri kü ler ta şi arit mi ve uzun QT
“tor sa des de po in te s”i ak la ge tir me li dir.

Am bu la tu ar Sü rek li Ritm Ta ki bi (Hol ter Re cor -
ding): EK G’ nin ye ter li ol ma dı ğı du rum lar da 24-
72 sa at sü rek li ka yıt ya pa bi len özel ci haz lar
has ta ya ta kı lır ve bil gi sa yar ara cı lı ğıy la ana li zi ya-
 pı la rak arit mi ya ka la na bi lir. Sık (he men her gün)
şi ka ye ti olan lar da da ha ya rar lı dır.

Olay kay de di ci (“e vent re cor de r”): EKG ya da
Hol ter ile ritm bo zuk lu ğu ya ka la na ma mış ise
“ipod” bü yük lü ğün de ufak ci haz lar has ta ya ve ri -
lir. Bu ci haz lar sü rek li ka yıt yap maz, an cak şi ka -
yet baş la yın ca has ta nın düğ me ye bas ma sı ile
dev re ye gi rer ler ve kı sa sü re li ka yıt lar ya par lar. Bu
ci haz lar ge re kir se haf ta lar ca has ta lar da ka la bi lir.
Uzun ara lık lar la semp tom la rı olan has ta lar da Hol-
 te r’ a ter cih edi lir.

Efor Tes ti: Ba zı arit mi ler efor la te tik le nir. Di ğer
me tod lar la ta nı ko nu la ma mış ise efor tes ti ya pı -
la rak arit mi te tik len me ye ça lı şı lır.

Eğik Ma sa (“til ting tab le ”) Tes ti: Çar pın tı ve sen-
 kop ne de ni va zo va gal sen kop ola bi lir. Bu has ta -
lar da eğik ma sa tes ti ya pıl ma lı dır. 70 de re ce
eğim le ayak ta bek le ti len has ta lar da (ba zal şart lar -
da ve ya isop ro te re nol ve ya nit rat la pro vo kas yon
son ra sın da) hi po tan si yon ve/ve ya bra di arit mi ze-
 mi nin de pre sen kop/sen kop ge liş me si du ru mun -
da “va so va gal sen ko p” ta nı sı ko nu lur.

Aj ma lin Tes ti: Bru ga da sen dro mu de ni len ven tri -
kü ler ritm bo zuk lu ğu, sen kop ve ani ölü me yol
aça bi len bu ge ne tik has ta lık ta çe ki len EK G’ de ço -
ğu kez V1-V3’de ti pik ST yük sel me si var dır. Ba zı
has ta lar da ST ele vas yo nu za man za man kay bo lur.
Bu has ta la ra İV aj ma lin ve ya yok sa İV pro pa fe no -
ne ve ri le rek se ri EK G’ ler çe ki lir. Bu es na da ST ele-
 vas yo nu nun or ta ya çık ma sı ile ta nı ko nu lur.

Elek tro fiz yo lo jik İn ce le me: Yu ka rı da ta nım la -
nan test ler le ha la ta nı ko nu la ma mış ve cid di
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No nin va zif • Elek tro kar di yog ra fi
• Am bu la tu ar sü rek li ritm ta ki bi

(“Hol ter re cor din g”)
• Olay kay de di ci (“e vent re cor de r”)
• Efor tes ti
• Eğik ma sa (“Til ting tab le ”) tes ti
• Aj ma lin tes ti

İn va zif • Elek tro fiz yo lo jik in ce le me
• İmp lan te edi le bi lir kay de di ci

(”e vent re cor de r”)

Tablo 53-2. Arit mi Ta nı Me tod la rı

Sup ra ven tri kü ler ta şi arit mi ler • Si nüs Ta şi arit mi le ri
- Si nüs ta şi kar di si
- Uy gun suz si nüs ta şi kar di si
- Pos tü ral or tos ta tik ta şi kar di sen dro mu
- Si nüs dü ğü mü re en tran ta şi kar di si

• At ri yal ta şi arit mi ler
- At ri yal ta şi kar di
- At ri yal flut ter
- At ri yal fib ri las yon

• Fo kal ve non-pa rok sis mal AV kav şak ta şi kar di si
• AV no dal re entran ta şi kar di

At ri yo ven tri kü ler (AV) ta şi kar di ler • Or tod ro mik AV reent ran ta şi kar di
• An tid ro mik AV re en tran ta şi kar di

Ven tri kü ler ta şi arit mi ler • Ven tri kü ler ta şi kar di 
• Ven tri kü ler flut ter 
• Ven tri kü ler fib ri las yon 
• “Tor sa des de po in te s”
• İdi yo ven tri kü ler ka çış rit mi
• Hız lan mış (ak se le re) idi yo ven tri kü ler ritm

Tablo 53-1. Ta şi arit mi le rin Sı nıf lan dı rıl ma sı



semp tom lar var sa, kan lı bir me tod olan elek tro -
fiz yo lo jik in ce le me ya pıl ma lı dır. Lo kal anes te zi
ile pe ri fe rik da mar lar kul la nı la rak kalp içer si ne,
kal bin elek trik sel ak ti vi te si ni ka yıt ede bi len ve
özel bil gi sa yar lar va sı ta sıy la ana li zi ne im kan ve -
ren ka te ter ler ko nu lur. Kal bin elek trik sel fa ali -
yet le ri de ğer len di ri lir, ritm ve ya ile ti bo zuk lu ğu
olup ol ma dı ğı be lir le nir. Prog ram lı uya rı lar ile
kli nik te or ta ya çı kan ta şi arit mi ler la bo ra tu ar da
oluş tu ru lur ve ke sin ta nı ko nu lur. Ge re kir se ay nı
se ans Ca ab las yon me to du ile ta şi arit mi le rin te da -
vi si sağ la na bi lir. İle ti bo zuk lu ğu be lir len di ğin de
ise kalp pi li ta kıl ma sı ka ra rı ve ri lir.

Ta kı la bi len Kay de di ci (“imp lan tab le re cor de r”):
Di ğer me tod lar la ta nı ko nu la ma mış ve ya ra la yı cı
sen kop gi bi cid di semp tom lar var sa, kalp pi li ne
ben ze yen, an cak çok da ha kü çük ci haz lar pek to ral
böl ge de cild al tı na ta kı lır. Bu ci haz lar kalp rit mi ni
sü rek li ola rak 18 ay kay de de bi lir. Vü cut dı şın dan
özel prog ram la yı cı ci haz lar sa ye sin de sen kop es na -
sın da kay de di len ritm be lir le ne rek ta nı ko nu la bi lir. 

EEtt  yyoo  lloo  jjii  nniinn  BBee  lliirr  lleenn  mmee  ssii  

He men he men her tür lü kalp has ta lı ğı, et yo lo ji si
ne olur sa ol sun (ate rosk le ro tik kalp has ta lı ğı, hi-
 per tan sif kalp has ta lı ğı, kar di yo mi yo pa ti ler, kon-
 je ni tal kalp has ta lık la rı ve ya ro ma tiz mal kalp
has ta lı ğı vb)  her tür lü ritm ve ile tim bo zuk lu ğu -
na yol aça bi lir. Ba zen de or ga nik (ya pı sal) kalp
has ta lı ğı ol mak sı zın da kal bin pri mer elek trik sel
bo zuk lu ğu ola rak (WPW sen dro mu, AV no dal re-
 en tran ta şi kar di, uzun QT sen dro mu vb) kalp
ritm ve ile ti bo zuk luk la rı or ta ya çı ka bi lir. Arit mi
et yo lo ji si nin be lir le me de yar dım cı ola bi le cek tet-
 kik ler Tab lo  53-3’de gö rül mek te dir.

EKG: WPW sen dro mu (del ta dal ga sı), Bru ga da
sen dro mu (ST ele vas yo nu), uzun QT sen dro mu,
arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si (ep si lon dal-
 ga sı),  ko ro ner kalp has ta lı ğı ve hi per tro fik kar di -
yo mi yo pa ti ta nı sın da yar dım cı olur.

Eko kar di yog rafi: Ya pı sal kalp has ta lı ğı (kar di yo -
mi yo pa ti ler, kalp ka pak has ta lık la rı, arit mo je nik

sağ ven tri kül disp la zi si, ko ro ner kalp has ta lı ğı
şüp he si) ta nı sı nı koy du ra bi lir.
Efor tes ti, mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si ve
çok ke sit li ko ro ner bilgisayarlı tomografi gi bi
tet kik ler ko ro ner kalp has ta lı ğı teş hi sin de yar-
 dım cı olur.
Kar di yak Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le -
me: Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si (ARVD)
ve ya pı sal kalp has ta lık la rı ta nı sın da ya rar lı dır.
ARV D’ de mi yo kard do ku su ye ri ni yağ ve fib roz
do ku su al mış tır.
Ko ro ner An ji yog ra fi ve Sol Ven tri kü log ra fi: Ko-
 ro ner an ji yog ra fi, ko ro ner kalp has ta lı ğı ve ko ro -
ner ar ter ano ma li le ri ke sin ta nı sın da kul la nı lır.
Sol ven tri kü log ra fi ise sol ven tri kül fonk si yon la -
rı hak kın da bil gi ve rir.
Elek tro fiz yo lo jik İn ce le me: Giz li pre-ek si tas yon
sen dro mu, AV no dal re en tran ta şi kar di ve di ğer
pri mer elek trik sel kalp bo zuk luk la rı nın ke sin ta-
 nı sı nı sağ lar. 
Ge ne tik Ana liz: Şüp he li du rum lar da ge ne tik bo-
 zuk luk la ra bağ lı ka na lo pa ti le rin (uzun QT sen-
 dro mu, kı sa QT sen dro mu, Bru ga da sen dro mu)
ve di ğer kalp has ta lık la rı nın (ARVD, hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti) ta nı sın da ya rar lı ola bi lir.

AArriitt  mmii  lleerr  ddee  AAnnii  ÖÖllüümm  RRiiss  kkii  nniinn
BBee  lliirr  lleenn  mmee  ssii

Arit mi ler de en önem li risk ani ölüm ge liş me si dir.
Has ta nın şi ka yet le ri önem li ol sa da bi rin ci ön ce lik
ris kin be lir len me si ve ge re ken ön lem le rin alın ma sı
ve has ta nın ha yat ta tu tul ma sı dır. Ka ba bir yak la -
şım la “sup ra ven tri kü ler arit mi ler öl dür mez, ven tri kü -
ler ta şi kar di ler öl dü rü r” de ni le bi lir. Bü yük oran da bu
bil gi doğ ru dur. An cak WPW sen dro mu ze mi nin -
de ge li şen at ri yal fib ri las yon, as lın da sup ra ven tri -
kü ler bir ta şi arit mi tü rü ol du ğu hal de ak se su ar
yol dan ven tri kül le re ge çiş çok hız lı ola bil di ğin den
ven tri kü ler fib ri las yo na dö nü şe rek ani ölü me yol
aça bi lir. Di ğer yan dan tek bir ven tri kü ler er ken vu -
ru bi le ven tri kü ler fib ri las yo nu te tik le ye rek has ta -
nın kay bı na yol aça bi lir ken, as lın da sol ven tri kül
dis fonk si yo nu ve he le or ga nik kalp has ta lı ğı yok-
 ken 24 sa at için de ge li şen bin ler ce ven tri kü ler er -
ken vu ru kay da de ğer bir risk ta şı ma ya bi lir. Te da vi
yak la şı mı te mel den de ği şe ce ği için bu ris ki çok iyi
be lir le mek ge re ke cek tir. Ya pı sal kalp has ta lı ğı ol-
 ma dı ğı için ani ölüm açı sın dan önem li bir ris ki ol-
 ma dı ğı hal de an ti-arit mik ilaç lar la te da vi edil me ye
ça lı şı lan ven tri kü ler er ken vu ru lu has ta lar da, ilaç-
 la rın pro-arit mik et ki si has ta la rın kay bı na se bep
ola bi le cek tir. Ani ölüm ris ki ni be lir le me de kul la nı -
la bi le cek me tod lar Tab lo 53-4’de gö rül mek te dir.
Elek tro kar di yog ram: Ba zen EKG ile et yo lo ji be-
 lir le nir ve risk hak kın da bil gi edi ne bi lir. Ay rı ca
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• EKG
• Eko kar di yog ram
• Efor tes ti
• Mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si
• Çok ke sit li (“mul tis li ce ”) bil gi sa yar lı to mog ra fi
• Ma nye tik re zo nans gö rün tü le me
• Ko ro ner an ji yog ra fi, sol ven tri kü log ra fi
• Sağ ven tri kü log ra fi
• Elek tro fiz yo lo jik in ce le me
• Ge ne tik ana liz

Tablo 53-3. Arit mi Et yo lo ji si nin Be lir len me sin de
Kul la nı lan Me tod lar



EK G’ de sü rek li ol ma yan ven tri kü ler ta şi kar di ve -
ya sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di be lir len me si önem
ta şır. Sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di EK G’ si be lir -
len di ğin de ar tık risk baş la mış tır.

Am bu la tu ar Ritm Ta ki bi (Hol ter kay dı): EKG ile
sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di sap tan mış sa Hol ter
kay dı na ge rek yok tur, ak si hal de ven tri kü ler er -
ken vu ru sa yı sı, sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di ya da
sü rek siz ven tri kü ler ta şi kar di ol du ğu nu be lir le -
mek için Hol ter ya rar lı ola bi lir. Ven tri kü ler er ken
vu ru da risk az, sü rek siz ven tri kü ler ta şi kar di de
or ta, sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di de risk en yük-
 sek tir. An cak sa de ce bu kri ter le re ba ka rak risk be-
 lir len me me li dir.

Sol Ven tri kül Ejek si yon Frak si yo nu: Sol ven tri -
kül ejek si yon frak si yo nu (EF) eko kar di yog ram,
MR, nük le er tet ki ler (MU GA) ve kon trast an ji -
yogra fi ile öl çü le bi lir. Pra tik te en ko lay ula şı la bi -
len ve kul la nı lan me tod eko kar di yog ra fi dir.
Nor mal şa hıs lar da EF % 50’nin üs tün de ol ma lı dır.
EF % 30-35’in al tı na in di ğin de ven tri kü ler ta şi arit -
mi ge li şi mi ile ani ölüm ris ki cid di dü zey le re var-
 mak ta dır. Ni te kim mi yo kard in fark tü sü ge çir miş
ve EF’ si % 30 olan bir has ta da o ana ka dar hiç bir
arit mi ol ma sa bi le arit mik ölüm ris ki yük sek tir. Bu
has ta lar da sü rek siz ve ya sü rek li ven tri kü ler ta şi -
kar di mev cut sa bu risk zir ve ye ulaş mak ta dır.

Efor Tes ti: Efo ra arit mi ce va bı da arit mik ölüm
ris ki ni de be lir le me de ya rar lı ola bi lir. 

Sin yal or ta la ma lı EKG, QT dis per si yo nu ve T
dal ga al ter nan sı gi bi di ğer kan sız test ler de arit-
 mik ani ölüm ris ki hak kın da bil gi ve re bi lir.

Elek tro fiz yo lo jik İn ce le me: Se çil miş va ka lar da
elek tro fiz yo lo jik in ce le me arit mik ölüm ris ki ni
be lir le me de kat kı sağ la ya bi lir. Prog ram lı uya rı lar
ile ven tri kü ler ta şi kar di/ven tri kü ler fib ri las yon
baş la ma sı ya da ak se su ar yo lun an teg rad ile ti za-
 ma nı nın çok kı sa ol ma sı arit mik ris kin yük sek ol-
 du ğu nu gös te re bi lir.

Ge ne tik Ana liz: Ge ne tik ana liz hem has ta lık ta nı-
 sın da, hem de ris kin da ha yük sek ol du ğu nun be-

 lir len me sin de (uzun QT sen dro mu, kı sa QT sen-
 dro mu, Bru ga da sen dro mu, hi per tro fik kar di yo -
mi yo pa ti) kat kı sağ la mak ta dır. 

Ta şi arit mi Te da vi si nin Ama cı

Ta şi arit mi te da vi si nin 3 ana ama cı var dır: 1.
Semp tom la rın azal tıl ma sı ve ya or ta dan kal dı rıl -
ma sı, 2. Komp li kas yon la rın ön len me si, 3. Ani ölü-
 mün ön len me si ve ya şa mın uza tıl ma sı. 

TTaa  şşii  aarriitt  mmii  llee  rriinn  TTee  ddaa  vvii  MMee  ttoodd  llaa  rrıı

Arit mi te da vi si ni 2 ana baş lık al tın da de ğer len dir -
mek da ha doğ ru ola cak tır. 1. Ta şi arit mi ata ğı nın
son lan dı rıl ma sı, 2. Ta şi kar di atak la rı nük sü nün ön-
 len me si. Arit mi te da vi me tod la rı Tab lo 53-5’de özet-
 len miş tir.

TTaa  şşii  aarriitt  mmii  AAttaa  ğğıı  nnıınn  SSoonn  llaann  ddıırr  mmaa
MMee  ttoodd  llaa  rrıı

Va gal Ma nev ra lar

En sık kul la nı la nı ka ro tis si nüs ma sa jı dır. İl ke ola-
 rak sü rek li ta şi arit mi le rin si nüs rit mi ne dön dü rül -
me si için ilaç ve ril me den ön ce ka ro tis si nüs ma sa jı
ya pıl ma lı dır. Ka ro tis si nü sü, ti ro id kar ti laj üst se vi -
ye sin de, ster nok le odo mas to id ade le nin önün de lo-
 ka li ze dir. Ma saj bu böl ge ye 2 par mak la, tek ta raf lı
ola rak, 15-20 san sü re ile bas tı rı la rak ya pı lır. İki ta-
 raf lı ma saj dan ka çı nıl ma lı dır. Va gal ma nev ra lar ile
AV no dal re en tran ta şi kar di ve AV re en tran ta şi -
kar di si nüs rit mi ne dö ne bi lir, at ri yal flut ter da ise
AV blok de re ce si ar ta rak QRS dal ga la rı ara sı na sak-
 lan mış olan flut ter dal ga la rı gö rü nür ha le ge le bi lir. 

An ti-arit mik İlaç lar

An ti-arit mik ilaç lar kalp ritm bo zuk la rı nın son-
 lan dı rıl ma sı ve ya ön len me si ama cıy la kul la nı lan
ilaç lar dır. Hem sup ra ven tri kü ler ta şi kar di, hem
de ven tri kü ler ta şi kar di le rin te da vi sin de kul la nı -
lır lar. An ti-arit mik ilaç lar 4 sı nıf ta top lan mış tır.
Sı nıf I: Sod yum ka nal blo ker le ri, Sı nıf II: Be tab lo -
ker ler, Sı nıf II I: Po tas yum ka nal blo ker le ri, ve Sı -
nıf IV: Kal si yum ka nal blo ker le ri. An ti-arit mik
ilaç la rın özel lik le ri Bö lüm 50’de anlatılmıştır. 

An ti-arit mik ilaç la rın de ğer len di ril me sin de
göz alın ma sın da –di ğer ilaç lar da ol du ğu gi bi-
ilaç la rın et kin lik ora nı ve yan et ki le ri göz önü ne
alın ma lı dır. Bu et ki ler akut ata ğın son lan dı rıl ma -
sın da ve atak la rın ön len me si ama cıy la uzun sü-
 re li kul la nım da ay rı ay rı de ğer len di ril me li dir. 

Uzun sü re li et kin lik ge nel lik le iki şe kil de de-
 ğer len di ri lir: 

Non-in va zif De ğer len dir me: Am bu la tu ar ritm ta-
 ki bi ya pı lır. Ör ne ğin ilaç ön ce si ya pı lan kay da gö -
re hiç ven tri kü ler ta şi kar di ol ma ma sı ve ven tri kü ler
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• EKG
• Am bu la tu ar Ritm Ta ki bi (Hol ter kay dı)
• Ejek si yon frak si yo nu (Eko kar di yog ram, MU GA, kon t-

rast an ji yog ra fi, MR)
• Efor tes ti
• Sin yal or ta la ma lı EKG
• QT dis per si yo nu
• T dal ga al ter nan sı
• Ge ne tik ana liz
• Elek tro fiz yo lo jik in ce le me

Tablo 53-4. Ani Ölüm Ris ki nin Be lir len me si



er ken vu ru lar da % 90 azal ma ol ma sı du ru mun da
ila cın et kin ol du ğu var sa yı lır. 

İn va zif De ğer len dir me: İlaç ön ce si prog ram lı
uya rı lar ile oluş tu ru lan sup ra ven tri kü ler ven tri -
kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler ta şi kar di nin ilaç
ve ril dik ten son ra (la bo ra tu ar da İV ve ya bir kaç
gün-haf ta oral kul la nım son ra sı) oluş tu ru la ma -
ma sı du ru mun da ila cın et ki li ol du ğu var sa yı lır.
An cak as lın da bu iki de ğer len dir me de ye ter siz -
dir. İl kin de er ken vu ru la rın azal ma sı has ta nın şi-
 ka yet le ri ni azal ta bi lir se de, ani kar di yak ölüm
ris ki nin azal dı ğı an la mı na gel mez, hat ta ar ta bi lir
de. İkin ci me tot ta prog ram lı uya rı lar la sü rek li ta-
 şi kar di nin ilaç son ra sı oluş ma ma sı gün lük ya-
 şam da da oluş ma ya ca ğı an la mı na gel mez.

An ti-arit mik ilaç te da vi sin de ikin ci so run yan
et ki ler dir. Pek çok yan et ki –ya şam sal ol ma sa da-
ila cın kul la nı mı nı sı nır la mak ta dır. Da ha da önem-
 li si an ti-arit mik ilaç la rın kul la nıl ma sın da mut la ka
göz önü ne alın ma sı zo run lu olan iki önem li yan et -
ki var dır: İl ki ne ga tif inot ro pik et ki ne de niy le kalp
ye ter siz li ği ne yol aç ma la rı ve ya mev cut kalp ye ter -
siz li ği nin kö tü leş me si, ikin ci si pro-arit mik (an ti-
arit mik ila cın ken di si nin arit miye -“tor sa des de
po in te s” gi bi-  yol aç ma sı) et ki dir. Sol ven tri kül dis-
 fonk si yo nu bu lu nan has ta lar da pro-arit mi ih ti ma li
de da ha yük sek tir. Qu ini di ne, fle ca ini de, en ca ini de
ve pro pa fe no ne bu açı lar dan en risk li ilaç lar gi bi
dur mak ta dır. Ami oda ro ne bu çer çe ve de kalp ye ter-
 siz li ği ve pro-arit mi açı sın dan en emin ilaç ola rak
dur mak ta dır, et kin lik ora nı da ma kul dü zey ler de -
dir. An cak ami oda ro ne ’nun da azım san ma ya cak
oran da has ta da kalp dı şı or gan ha sar la rı na yol aça-
 bil me si (ak ci ğer fib ro zu, hi potiro idi, hi per ti ro idi, re-
 ti no pa ti, ka ra ci ğer ya da böb rek dis fonk si yo nu, de ri
lez yon la rı gibi) kul la nı mı nı sı nır la mak ta dır,  bu-
 nun la bir lik te dü şük doz (200 mg/gün) kul lanıl dı -
ğın da söz ko nu su yan et ki le rin önem li oranda

azal dı ğı be lir til mek te dir. Ami oda ro ne kul la nan
has ta lar en az üçer ay ara ile yan et ki le rin ge liş me -
si açı sın dan ya kın dan (he mog ram, ka ra ci ğer ve
böb rek fonk si yon test le ri, tam id rar tah li li, se rum
T3, T4, TSH ta yi ni, ak ci ğer gra fi si, so lu num fonk si -
yon test le ri, göz mu aye ne si gi bi) iz len me li dir.

An ti-ta şi kar dik Uya rı (“pa cin g”)

Me di kal te da vi ve ya kar di yo ver si yo nun et ki siz kal-
 dı ğı ya da uy gu la na ma dı ğı du rum lar da ge çi ci "pa -
cing" ka te te ri ta şi kar di nin il gi li kalp boş lu ğu na
yer leş ti ri lir ve de ği şik tür de uya rı lar ve ri lir. Özel-
 likle ven tri kü ler “pa cin g” es na sın da has ta nın mo ni -
tö ri ze edil me si ve de fib ri la tö rün ge re ğin de
kul la nıl mak üze re ha zır ve do lu ola rak tu tul ma sı
şart tır, zi ra az da ol sa ven tri kü ler fib ri las yon ge liş me
ih ti ma li var dır. Kal bin elek trik sel uya rıl ma sı tran-
 sö zo fa ge al özel ka te ter ler ile de müm kün ola bi lir. 

"Over dri ve" Pa cing: Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler -
de sağ at ri um, ven tri kü ler ta şi kar di ler de sağ ven tri-
 kül apek sin de ki pa ce ka te te ri va sı ta sıy la ta şi kar di
hı zın dan da ha hız lı (ör ne ğin ta şi kar di hı zı da ki ka -
da 150 ise 160/dk'lık hız la) ola rak (ve ri len uya rı la -
rın "cap tu re" yap tı ğı mo ni tör den iz le ne rek) 10-15
sa ni ye ka dar de vam lı uya rı ve ri lir ya pı lır ve ani den
uya rı  son lan dı rı lır. Bu es na da “re ent ry” hal ka sı kı-
 rı la rak ta şi kar di ata ğı son la na bi lir.

"Un der dri ve" Pa cing: Ay nı iş lem uy gu la nır. An -
cak bu kez ta şi kar di hı zın dan da ha dü şük bir hız -
lı sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler de sağ at ri yum dan,
ven tri kü ler ta şi kar di ler de sağ ven tri kül apek sin -
den sü rek li uya rı ve ri lir. Bu es na da ta şi kar di ata ğı
son la na bi lir.

"Burst" Pa cing: Ta şi kar di hı zın dan çok da ha hız -
lı, an cak çok kı sa sü re ile uya rı ve ril me si ile ta şi -
arit mi ata ğı son la na bi lir.
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Ta şi arit mi ata ğı nın son lan dı rıl ma sı • Va gal ma nev ra lar
• An ti-arit mik ilaç te da vi si
• An ti-ta şi kar dik “pa cin g” me tod la rı

- “Un der dri ve pa cin g”
- “O ver dri ve pa cin g”
- Prog ram lı uya rı lar
- “Burst pa cin g”

• Elek trik sel (DC) kar di yo ver si yon ve ya de fib ri las yon
• Ka te ter ab las yo nu
• Kalp nak li

Uzun sü re li ko ru yu cu te da vi: • Far ma ko lo jik te da vi: An ti-arit mik ilaç lar
Ta şi arit mi atak la rı nın ön len me si • Non-far ma ko lo jik te da vi

- Ka te ter ab las yo nu
- ICD imp lan tas yo nu
- Arit mi cer ra hi si
- Kalp trans plan tas yo nu

ICD: İmp lan te edi le bi lir kar di yo ver ter de fib ri la tör

Tablo 53-5. Arit mi Te da vi Me tod la rı



Prog ram lı Er ken Vu ru lar: Re entry me ka niz ma sı
hu su le ge len sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ya da
ven tri kü ler ta şi kar di ler, at ri yal ve ya ven tri kü ler
prog ram lı uya rı lar ile son lan dı rı lır.

Elek trik sel (DC) Kar di yo ver si yon

Ta şi kar di ata ğı is ter sup ra ven tri kü ler ol sun, is ter
ven tri kü ler ol sun he mo di na mik bul gu la rı bo zu -
yor sa, ya ni hi po tan si yon, şok, an gi na pek to ris,
kalp ye ter siz li ği ve akut ak ci ğer öde mi gi bi cid di
kli nik tab lo la ra yol açı yor sa va kit ge çir me den kar-
 di yo ver si yon uy gu lan ma lı dır. Ge nel lik le ven tri -
kü ler ta şi kar di bu tür semp tom la ra yol açar sa da
çok hız lı sup ra ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı da ba -
zı özel du rum lar da (bir lik te or ga nik kalp has ta lı ğı
bu lun ma sı, WPW sen dro mun da at ri yal fib ri las yon
ge liş me si) ve ya di ğer açı lar dan ta ma men sağ lık lı
ki şi ler de bi le ben ze ri semp tom la rın or ta ya çık ma -
sı na ne den ola bi lir ler. 

Rad yof re kans (RF) Ka te ter Ab las yo nu

Ba zen sü rek li sup ra ven tri kü ler ya da ven tri kü ler
ta şi arit mi le ri gi bi ritm bo zuk luk la rı nın di ğer me-
 tod lar la si nüs rit mi ne dön dür mek müm kün ol-
 ma ya bi lir ya da si nüs rit mi sağ lan sa bi le
sa ni ye ler/da ki ka lar içe ri sin de nüks ede bi lir. Bu
tak dir de ka te ter ab las yo nu uy gu la na rak ta şi kar -
di oda ğı nın eli mi nas yo nu su re ti ile ta şi kar di nin
son lan dı rı la bil me si müm kün ola bi lir. Bu nun için
rad yof re kans ener ji si üre ten özel bir ci haz kul la -
nı lır. Kal bin elek trik sel ha ri ta la ma sı ya pı la rak
arit mi oda ğı nın ye ri (ven tri kü ler ve ya at ri yal
odak) ve ya ak se su ar yol ya da ya vaş yol gi bi kri-
 tik alan lar bu lu nur. Özel ab las yon ka te ter le ri ile
bu ra ya akım ve ril di ğin de ka te te rin ucun da ısı ya
dö nü şen ısı (60-70ºC) yü ze yel bir nek roz oluş tu -
rur. Bu su ret le ak se su ar yol ko par ya da arit mi
oda ğı et ki siz ha le ge lir ve arit mi ata ğı son la nır ve
ço ğu va ka da ka lı cı şi fa sağ la nır.

Kalp Nak li

Di ğer tüm te da vi me tod la rı nın et ki siz kal dı ğı du-
 rum lar da, ke sin ti siz (“in ces san t”) ta şi arit mi ya şam
teh dit edi yor sa kalp nak li de -en azın dan teo rik
ola rak bir se çe nek ola rak- akıl da tu tul ma lı dır. 

SSuupp  rraa  vveenn  ttrrii  kküü  lleerr  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  iillee
VVeenn  ttrrii  kküü  lleerr  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  AAyyıı  rrıı  mmıı  

Te da vi yak la şı mı nı be lir le ye cek en önem li hu sus
sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ile ven tri kü ler ta şi kardi
ayı rı mı nı yap mak tır. Sup ra ven tri kü ler ta şikar di ile
ven tri kü ler ta şi kar di ayı rı mın da kul la nı la bi le cek
en önem li kri ter QRS’ in ge niş li ği dir. QRS sü re si
120 msa n’ den (3 kü çük ka re) az sa “dar QRS’ li ta şi -
kar di ”, 120 msan ve ya üze rin de ise “ge niş QRS’ li ta-

 şi kar di ” ola rak ad lan dı rı lır. Dar QRS’ li ta şi kar di ler
he men dai ma sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler dir. Ge -
niş QRS’ li ta şi kar di ler ise ba zı özel du rum lar dı-
 şın da he men dai ma ven tri kü ler ta şi kar di dir. Üç
du rum da ge niş QRS’ li ta şi kar di ler sup ra ven tri kü -
ler ta şi kar di ola bi lir: 1. Ön ce den dal blo ku (sol dal
blo ku: LBBB ve ya sağ dal blo ku: RBBB) bu lun ma -
sı, 2. Aber ran ile ti ve 3. An tid ro mik ta şi kar di (ak se -
su ar yo lu kul la nan ta şi kar di ler).

Dar QRS’ li Taşikardilerin Ayır te di ci
Ta nı sı (Şe kil 53-1)

Dar QRS’ li ta şi kar di ler de en sık gö rü len ih ti mal -
ler: 1. Si nüs ta şi kar di si, 2. At ri yal ta şi kar di, 3. At-
 ri yal flut ter, 4. At ri yal fib ri las yon, 4. AV no dal
re en tran ta şi kar di ve 5. Or tod ro mik AV re en tran
ta şi kar di dir. 

İlk so ru ritm dü zen li olup ol ma ma sı dır. Ritm
dü zen siz ise he men dai ma ta nı at ri yal fib ri las yon
(Şe kil 53-2) ol ma lı dır. Ay rı ca izo elek trik hat ta P
dal ga la rı ye ri ne fib ri las yon (f) dal ga la rı var dır.
Sey rek ola rak de ği şen blok lu at ri yal ta şi kar di ve -
ya at ri yal flut ter (Şe kil 53-3) ve mul ti fo kal at ri yal
ta şi kar di (Şe kil 53-4) dü zen siz ta şi arit mi den so-
 rum lu ola bi lir. 

Dü zen li dar QRS’ ler ara sın da ki ayı rım da ise
P dal ga sı dik kat le aran ma lı dır. P dal ga sı gö rün -
mü yor sa ta nı ti pik (“com mo n”) AV no dal re en tran
ta şi kar di ol ma lı dır (Şe kil 53-5). Ta şi kar di es na -
sın da ret rog rad ile ti hız lı yo lu kul la na rak sü rat le
at ri yu ma doğ ru ol du ğu için P dal ga sı QRS için -
de sak la nır ve gö rün mez.

At ri yal ak ti vi te gö rü lü yor ve at ri yal hız ven-
 tri kül hız dan faz la ise ta nı at ri yal flut ter ol ma lı -
dır. Ay rı ca P ye ri ne flut te r’ a iliş kin F dal ga la rı
dik ka ti çe ker. At ri yal flut ter 2:1 AV blok la ile ti li -
yor sa at ri yum hı zı 300/dk, ven tri kül hı zı 150/dk
ola cak tır (Şe kil 53-6). Ven tri kül hı zı (QRS sa yı sı)
blok de re ce si ne bağ lı ola rak de ği şe cek tir.

At ri yal hız, ven tri kül hı zın dan faz la de ğil se
(eşit ise) RP in ter va li de ğer len di ril me li dir. RP me-
 sa fe si, PR me sa fe sin den kı sa ise, RP sü re si ne ba kı -
lır. RP<70 msan ise ta nı ti pik AV no dal re en tran
ta şi kar di ol ma lı dır, an cak ço ğu kez bu ka dar QRS’e
ya kın ret rog rad P dal ga sı gö rü le me ye cek tir (Şe kil
53-7). RP in ter va li >70 msan ise 3 ih ti mal var dır.
Or tod ro mik AV re en tran ta şi kar di, AV no dal re en -
tran ta şi kar di ve ya at ri yal ta şi kar di. An cak en yük-
 sel ih ti mal or tod ro mik AVR T’ dir (Şe kil 53-7).  

RP in ter va li, PR in ter va lin den uzun sa 3 ih ti mal
var dır: 1. At ri yal ta şi kar di, 2. Ati pik AV no dal re en -
tran ta şi kar di ve 3. Per sis tan kav şak (“junc ti ona l”)
re en tran ta şi kar di si (PJRT). Son iki si na dir gö rü len
ta şi kar di ler dir. At ri yal ta şi kar di de P dal ga sı be lir -
gin dir, an cak si nüs ta şi kar di si ak si ne ço ğu kez
aVR’ de po zi tif, di ğer de ri vas yon lar da ne ga tif P dal-
 ga la rı ol ma sı ile dik ka ti çe ker (Şe kil 53-8).
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Şekil 53-1. Dar QRS’ li ta şi kar di le rin ayır te di ci ta nı sı (ACC/AHA/ESC). Kı salt ma lar: AVNRT: At ri yoventrikülo no dal re en tran
ta şi kar di, AVRT: At ri yo ven tri kü ler re en tran ta şi kar di, AT: At ri yal ta şi kar di, PJRT: Per ma nan kav şak re en tran ta şi kar disi

Dar QRS’li Taşikardi
QRS <120 ms

Ritm düzenli mi?

P dalgası görülüyor
mu?

Atriyal hız > ventriküler
hız?

Atriyal taşikardi
Atriyal flutter

RP intervalini değerlendir

Uzun (RP>PR)Kısa (RP>PR)

RP<70 msan

AVNRT
AVRT

AVNRT
AT

AT
PJRT

Atipik AVNRT

RP>70 msan

Atriyal fibrilasyon
Değişken AV bloklu AT/AFL

Multifokal AT

Evet

Evet

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

Şekil 53-2. At ri yal fib ri las yon. Ritm dü zen siz ve QRS dar dır. Ay rı ca izo-elek trik hat ta P dal ga la rı ye ri ne fib ri las yon (f) dal-
 ga la rı dik ka ti çek mek te dir (Ada let).

Şekil 53-3. At ri yal flut ter. Dar QRS komp lek le ri dik ka ti çek mek te dir. Ritm bü yük oran da dü zen li ol mak la bir lik te at ri yal flut-
 ter es na sın da AV blok de re ce si za man za man de ğiş ti ği için (alt tra se ilk 4 vu ru da 2:1’li AV blok, 5. Vu ru dan ön ce 3:1’li AV
blok) ritm dü zen siz leş mek te dir. Ay rı ca flut ter dal ga la rı dik ka ti çek mek te dir (Ada let).
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Şekil 53-5. Ti pik AV no dal re en tran ta şi kar di. QRS komp leks le ri dar ve ritm dü zen li dir. Ret rog ra de at ri yum dal ga la rı QRS
için de kay bol du ğu için P dal ga la rı gö rül me mek te dir (Ada let).

Şekil 53-6. Ti pik at ri yal flut ter. Ritm dü zen li. QRS kom leks le ri dar. Tes te re di şi tar zın da flut ter dal ga la rı dik ka ti çek mek te -
dir. 3:1 AV blok lu ge çiş iz len mek te dir (Adalet).

Şekil 53-4. Kao tik (mul ti fo kal) at ri yal ta şi kar di. P dal ga la rı kon fi gü ras yon la rı vu ru dan vu ru ya de ğiş ti ği için ritm ha fif de ol -
sa dü zen siz dir (Sandoe). 

Şekil 53-7. Ortodromik atriyoventriküler taşikardi. Taşikardi esnasında antegrad olarak normal AV nodal ileti sistemi, ret-
rograde olarak aksesuar yol kullanıldığı için QRS’lerin dar olduğu dikkati çekmektedir. Retrograd P’ler T dalgası içinde
belli belirsiz olarak izlenmektedir (Adalet).



Si nüs ta şi kar di sin de net ola rak nor mal kon fi -
gü ras yon da P dal ga la rı gö rü lür. Na di ren sağ
veya sol da lın prok si mal bö lüm le ri ya da fa si -
kül ler den kay nak la nan ven tri kü ler ta şi kar di ler -
de bek le ni le nin ak si ne QRS komp lek le ri dar
ola bi le ce ği ha tır lan ma lı dır.

Ge niş QRS’ li Ta şi kar di le rin Ayır te di ci Ta nı sı
(Şe kil 53-9): Ge niş QRS’ li (>120 msan) ta şi kar di
gö rü lün ce ilk so ru yi ne rit min dü zen li olup ol ma-
 ma sı dır. Ritm dü zen siz ise yi ne en bü yük ih ti -
mal le at ri yal fib ri las yon, da ha sey rek ola rak

de ği şen blok lu at ri yal flut ter ve ya mul ti fo kal at ri-
 yal ta şi kar di söz ko nu su dur.

At ri yal fib ri las yon sup ra ven tri kü ler ta şi arit mi
tü rü ol du ğu ve nor mal AV ile ti sis te mi ni kul la na -
rak ven tri kül le ri uyar dı ğı için QRS komp leks le ri
de dar ol ma lı dır, ge niş le miş se 3 ih ti mal var dır: 1.
Ak se su ar yo lun an teg rad ola rak (WPW sen dro -
mu) kul la nıl ma sı, 2. Aber ran ile ti ve 3. Ön ce den
dal blo ku bu lun ma sı.

Şe kil 53-10A’ da ak se su ar yo lu kul la nan at ri yal
fib ri las yon ve ve Şe kil 53-11’de de sol dal blok lu bir
has ta da ge li şen at ri yal fib ri las yon ör nek le ri gö rül-
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Şekil 53-8. At ri yal ta şi kar di. Ritm dü zen li, QRS dal ga la rı dar dır. QRS ba şın da be lir gin P dal ga la rı gö rül mek te dir. An cak sinüs
ta şi kar di si ak si ne I, II, II I, aVF ve pre kor di al de ri vas yon lar da P ne ga tif, aV R’ de ise po zi tif tir (Ada let).

Şekil 53-9. Ge niş QRS’ li ta şi kar di le rin ta nı sın da kul la nı la bi le cek al go rit ma (ACC/AHA/ESC). 
Kı salt ma lar: SVT: Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di, AVRT: At ri yo ven tri kü ler re en tran ta şi kar di, SR: Si nüs rit mi, Mİ: Mi yo kard in-
 fark tü sü, KH: Kalp has ta lı ğı, VT: Ven tri kü ler ta şi kar di,  AV: At ri yo ven tri kü ler, RBBB: Sağ dal blo ku, LBBB: Sol dal blo ku, AT:
At ri yal ta şi kar di, AFL: At ri yal flut ter

Geniş QRS’li Taşikardi
(QRS >120 msan)

RİTM

Düzenli Düzensiz

Vagal manevra veya
İV adenosine

QRS, SR’dekine benziyor mu?
SVT+BBB veya Anti, AVRT

Mİ ve org. KH varsa: VT düşün!

Tipik RBBB
veya
LBBB

Prekordial leadler:
Konkordan

R/S paterni yok
R başlangıcı

> 100 ms

RBBB paterni:
V1: R’ veya Rr’

Frontal aks:
+90/-90

LBBB paterni:
V1R> 30 msan

V6: qR, qS
V1’de R/S
> 60 msan

Hayır

V hızı > A hızı

1. Atriyal fibrilasyon
2. Değişken bloklu AT/AFL
√ Dal bloklu
√ Aksesuar yolun antegrade

kullanımı

SVT VT VT VT VT AT
AFL

A hızı > V hızı

1:1 AV ilişki var mı?

Evet veya bilinmiyor

Prekordiyal derivasyonlarda QRS morfolojisi



mek te dir. Ak se su ar yo lu kul la nan at ri yal fib ri las -
yo nda ba zı de ri vas yon lar da del ta dal ga sı gö rül -
me si ve za man za man ven tri kül hı zı nın ile ri
de re ce de art ma sı (>300/dk) bi ze ta nı için yar dım cı
ol mak ta dır. Ay rı ca ay nı has ta da si nüs rit mi es na -
sın da çe ki len EK G’ de del ta, kı sa PR ve ge niş QRS
gö rü nü mü ile ta nı ke sin leş mek te dir (Şe kil 53-10B).  

Sol dal blok lu has ta da ge li şen at ri yal fib ri las -
yonda ise AV ge çiş, do la yı sıy la ven tri kül hı zı çok
da ha ya vaş tır ve del ta dal ga sı yok tur. Ritm yi ne dü-
 zen siz dir (Şe kil 53-11).

Şe kil 53-12’de ise dü zen li ve ge niş QRS’ li bir ta-
 şi kar di de ven tri kü ler ta şi kar di ta nı sı ko nu la bil -
mesi için ya rar lı ola bi le cek muh te lif kri ter ler
özet len miş tir. EKG'de at ri yum, ven tri kül iliş ki si,

QRS sü re si, QRS kon fi gü ras yo nu ve QRS ak sı nın
de ğer len di ril me si önem ta şı mak ta dır.

Cap tu re Vu ru su: Ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da
ven tri kül ile at ri yum ço ğu kez ba ğım sız ça lış -
mak ta dır. Bu ne den le si nüs ak ti vas yo nu bir ta raf-
 tan de vam et mek te dir. An cak ven tri kül hız la
uya rıl ma ne de niy le elek trik sel ola rak ref rak ter
(ya nıt sız) ol du ğu için at ri yal ak ti vas yon nor mal
AV ile ti sis te min den ge çe rek ven tri kü lü uya ra -
maz. Ba zen ara da ref rak ter ol ma yan bir an ya ka -
la yıp (“cap tu re ”: zapt et me) ven tri kü lü uya rır. Bu
tak dir de QRS dar ola rak gö rü lür (Şe kil 53-12a).

Füz yon Vu ru la rı: Cap tu re ’da izah edi len me ka -
niz ma gi bi dir. An cak bu kez ven tri kül kıs men si-
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Şekil 53-10B. Yu kar da ki has ta da sinüs rit mi dön dük ten son ra kı sa PR, del ta dal ga sı ve ge niş QRS gö rül me si ile ke sin
WPW sen dro mu ta nı sı ko nul mak ta dır (Ada let).

Şekil 53-10A. Ge niş QRS’ li ta şi kar di baş lan gıç ta ven tri kü ler ta şi kar di ih ti ma li ni ak la ge tir mek te dir. An cak rit min be lir gin
dü zen siz ol ma sı ile at ri yal fib ri las yon ta nı sı ko nul mak ta dır. An teg rad ola rak ak se su ar yol kul la nıl dı ğı için QRS’ ler ge niş tir.
Ay rı ca ba zı de ri vas yon lar da del ta dal ga sı na ben zer çen tik len me uya rı cı ol mak ta dır. QRS in ter val le ri nin de ile ri de re ce de
kı sa ol ma sı ak se su ar yo lu kul la nan bir ta şi kar di ol du ğu nu gös ter mek te dir (Ada let).



 nüs ten ge len, kıs men ven tri kü ler odak tan ge len
elek trik sel akım lar ile uya rı lır. Bu ne den le QRS
komplek si ne si nüs vu ru sun da ki ne, ne de ven tri -
kü ler ta şi kar di de ki ne ben zer, iki si nin ka rı şı mı gi-
 bi dir (Şe kil 53-12b).

A/V İliş ki si: Ven tri kü lo-at ri yal dis so si yas yon, ya -
ni QRS den ba ğım sız ola rak P dal ga la rı nın gö rül -
me si ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne çok önem li bir
bul gu dur. Bu bul gu nun de ğer len di ril me si için
P'nin en iyi gö rül dü ğü de ri vas yon lar da (ge nel lik -
le V1 ve DI I) uzun EKG ka yıt la rı ya pıl ma lı dır. VA
dis so si yas yon da, P dal ga la rı ile QRS komp lek le -
ri ara sın da bir iliş ki yok tur. QRS sa yı sı, P dal ga sı
sa yı sın dan faz la dır (Şe kil 53-12c). 

Ba zen ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da 1:1’li ret-
 rog rad ile ti bu lu na bi lir. Bu tak dir de P ile QRS ara-
 sın da, 1/1’li iliş ki var dır, an cak bu es na da kı sa RP
ara lı ğı ol ma sı ven tri kü ler ta şi kar di yi des tek le yen

bir bul gu dur. An cak aber ran ile ti li sup ra ven tri -
kü ler ta şi kar di bu nu tak lid ede bi lir. 

QRS’ in İle ri De re ce de Ge niş Ol ma sı: QRS’ in 0.16
sa n’ den da ha ge niş ol ma sı da ven tri kü ler ta şi kar -
di le hin de de ğer li bir bul gu dur (Şe kil 53-12d).

Ven tri kü ler ta şi kar di ta nı sın da kul la nı la bi le -
cek di ğer bul gu lar aşa ğı da özet len miş tir.
Aks Sap ma sı: Ak sın -30 de re ce den da ha faz la sol -
da ol ma sı ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne bir bul gu dur.
An cak ön ce den dal blo ku olan sup ra ven tri kü ler ta-
 şi kar di li ler de de ay nı bul gu ola bi lir. Ay rı ca ba zı
ven tri kü ler ta şi kar di ler de sol dal blo ku ile bir lik te
sağ aks de vi as yo nu gö rü le bi lir.

QRS Kon fi gü ras yo nu: V1-V6'ya ka dar pre kor di al
de ri vas yon lar da bü tün QRS komp lek le ri nin ne-
 ga tif ve ya hep si nin po zi tif yön de olu şu ven tri kü -
ler ta şi kar di yi dü şün dür me li dir. 
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Şekil 53-11. Sol dal blok lu has ta da ge li şen at ri yal fib ri las yo n da ise AV ge çiş, do la yı sıy la ven tri kül hı zı çok da ha ya vaş tır
ve del ta dal ga sı yok tur. Ritm yi ne dü zen siz dir (Ada let).

Şekil 53-12. Ge niş QRS’ li bir ta şi kar di de a. “cap tu re ” vu ru su (3. vu ru), b. Füz yon (3. vu ru), c. QRS hı zı nın, P hı zın dan faz -
la ol ma sı ve d. QRS’ in 0.16 sa n’ den ge niş ol ma sı na dir gö rü len, an cak ven tri kü ler ta şi kar di ta nı sı nı te yid eden bul gu lar dır
(San do e). 



V1'de sağ dal blo ku pa ter ni ile mo no fa zik R ve -
ya bi fa zik qR bu lun ma sı ven tri kü ler ta şi kar di le hi -
ne, V1’de tri fa zik rSR' pa ter ni ol ma sı aber ran ile ti li
sup ra ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne bir bul gu dur. Ta-
 şi kar di es na sın da V1’de R dal ga sı amp li tü dü, si nüs
rit min de kin den faz la ise ven tri kü ler ta şi kar di le hi -
ne bir bul gu dur. Ta şi kar di es na sın da inis yal R dal-
 ga sı nın 30 msan'den uzun ol ma sı ven tri kü ler
ta şi kar di le hi ne bir bul gu dur. V1-V2’de S dal ga sın -
da çen tik te ki aşa ğı eğim ven tri kü ler ta şi kar di yi
des tek ler. V1-V3’de QRS baş lan gı cın dan, S dal ga sı -
nın ne ga tif pik'ine ka dar olan me sa fe 70 msan’den
faz la ise ven tri kü ler ta şi kar di yi des tek ler. V6’da de -
rin S dal ga sı, R/S ora nı nın 1’den az ol ma sı, qR ve ya
QS pa ter ni ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne bul gu lar dır. 

An cak QRS kon fi gü ras yo nu ile il gi li bu kri ter -
le rin hep si, ta şi kar di baş la ma dan ön ce in tra ven tri -
kü ler ile ti bo zuk lu ğu olan has ta lar da de ği şik lik
gös te re bi lir.

Po li mor fik ta şi arit mi he men dai ma ven tri kü -
ler ta şi kar di yi ak la ge tir me li dir. Pre kor di al de ri -
vas yon lar da ge niş QRS, sol dal blo ku pa ter ni ve
fron tal plan da sağ aks de vi as yo nu ven tri kü ler ta-
 şi kar di le hi ne bul gu lar dır. QRS ak sı nın al ter ne et-
 me si ile bir lik te dü zen li ritm (bi di rek si yo nel
pa tern) ven tri kü ler ta şi kar di le hi ne bul gu dur. 

Hız: Ko ro ner kalp has ta lı ğı ve sol ven tri kül anev-
 riz ma sı bu lu nan has ta lar da ge li şen mo no mor fik
ven tri kü ler ta şi kar di de hız 220/dk’ ın al tın da dır.
Akut is ke mi ve ya re per füz yo na bağ lı olan ven tri -
kü ler ta şi kar di ler de hız 250-280/dk ara sın da dır.

An ti-arit mik ilaç lar, EKG pa ter ni ni et ki le ye bi -
lir. Ör ne ğin Sı nıf Ic ilaç lar QRS’si ge niş le tir ler.

TTaa  şşii  aarriitt  mmii  AAttaa  ğğıı  nnıınn  SSoonn  llaann  ddıı  rrııll  mmaa  ssıı

Bir ta şi arit mi ata ğı ile kar şı la şın ca be lir le ne cek ilk
hu sus ta şi kar di ata ğı nın he mo di na mik ola rak to le -
re edi lip (hi po tan si yon, şok, an gi na pek to ris, kalp
ye ter siz li ği ve akut ak ci ğer öde mi) edil me di ği nin
be lir len me si dir (Şe kil 53-13). Ta şi kar di yi he mo di -
na mik ola rak to le re ede me yen şok ta ki bir has ta da
(tan si yon <90 mm Hg) sup ra ven tri kü ler ta şi kar di,
at ri yal fib ri las yon ve ya ven tri kü ler ta şi kar di ayı rı -
mı ya pıl ma dan müm kün olan her ko şul da “e lek -
trik sel (DC) kar di yo ver si yo n” ya pıl ma lı dır. Zi ra bir
yan dan ilaç la rın et ki si ni bek le me ye va kit yok tur,
di ğer yan dan he men he men tüm an ti-arit mik ilaç-
 la rın tan si yo nu da ha da dü şü rü cü et ki le ri şo ku da -
ha da de rin leş ti rir. Kar di yo ver si yo nun ne şe kil de
ya pı la ca ğı Bö lüm 23’de an la tıl mış tır.

Ta şi kar di ata ğı he mo di na mik ola rak to le re
edi le bi li yor sa, bir yan dan ge nel de ğer len dir me
ya pı lır ken, di ğer yan dan sup ra ven tri kü ler ta şi -
kar di, at ri yal fib ri las yon/flut ter ve ven tri kü ler ta-
 şi kar di ayı rı mı ya pıl ma lı dır. Bu çer çe ve de te da vi
yak la şı mı 2 ay rı grup ta sı nıf lan dı rı la bi lir. 1. Stab -
le dü zen li ta şi kar di ler (dar QRS’ li ve ge niş QRS’ -
li olan lar), 2. At ri yal fib ri las yon ve at ri yal flut ter
(Ba kı nız Bö lüm 55).

He mo di na mik Ola rak Stab le ve Dü zen li
Ta şi kar di le rin Son lan dı rıl ma sı
(Şe kil 53-14, Tab lo 53-6)

He mo di na mik ola rak to le re edi le bi len bir ta şi -
kar di de QRS dar sa (<120 msan) he men dai ma
sup ra ven tri kü ler ta şi kar di söz ko nu su dur. Va gal
ma nev ra lar la son lan maz sa İV ade no si ne, İV ve-
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Şekil 53-13. Pa rok sis mal ta şi kar di ye yak la şım al go rit ma sı (ACC/AHA/ESC)
Kı salt ma lar: AF: At ri yal fib ri las yon, MAT: Mul ti fo kal at ri yal ta şi kar di, SVT: Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di, VT: Ven tri kü ler ta şi kar di

Paroksismal Taşiaritmi Genel Değerlendirme

Evet

Evet

AF, MAT, Değişim Bloklu AFL Diğer SVT veya VT

Hayır

Hayır

Kardiyoversiyon Düzenli mi?

Hemodinamik olarak tolere ediliyor mu?
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İndikasyon Sta bil ve Dü zen li Ta şi kar di le rin
Sı nıfı Akut Te da vi si Tav si ye Ka nıt Dü ze yi

Sınıf I Dar QRS Komp leks li Ta şi kar di • Va gal ma nev ra B
Sınıf I (Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di) • İV Ade no si ne A
Sınıf I • İV Ve ra pa mil, İV dil ti azem A
Sınıf IIb • İV Be tab lo ker C
Sınıf IIb • İV Ami oda ro ne C
Sınıf IIb • İV Di gok sin C

Ge niş QRS Komp leks li Ta şi kar di
Sınıf I • Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ve BBB • Yu ka rı da ki gi bi B

Sınıf I • Pre-ek si te sup ra ven tri kü ler ta şi kar di/at ri yal • İV Fle ca ini de (SVD’ de kul lan ma) B
Sınıf I fib ri las yon • İV Ibu ti li de (SVD’ de kul lan ma) B
Sınıf I • İV Pro ca ina mi de (SVD’ de kul lan ma) C
Sınıf I • DC kar di yo ver si yon B

Sınıf I • Kay na ğı bi lin me yen ge niş QRS’ li ta şi kar di • İV Pro ca ina mi de (SVD’ de kul lan ma) B
Sınıf I • İV So ta lol (SVD’ de kul lan ma) B
Sınıf I • İV Ami oda ro ne B
Sınıf I • DC Kar di yo ver si yon B
Sınıf IIb • İV Li do ca ine B
Sınıf IIb • İV Ade no si ne (cid di KKH’ da dik kat) C
Sınıf III • İV Be ta blo ker (RVOT-ven tri kü ler C

ta şi kar di, ilk adım) 
Sınıf III • İV Ve ra pa mil (SV fa si kü ler ven tri kü ler B

ta şi kar di, ilk adım)

Sınıf I Kay na ğı bi lin me yen ge niş QRS komp leks li • İV Ami oda ro ne B
Sınıf I ta şi kar di ve SV dis fonk si yo nu • DC Kar di yo ver si yon, İV Li do ca ine B

Kı salt ma lar: SVD: Sol ven tri kül dis fonk si yo nu, RVOT: Sağ ven tri kül çı kış yo lu, SV: Sol ven tri kül, KKH: Ko ro ner kalp has-
 ta lı ğı, BBB: Dal Bloku, DC; Elektriksel

Tablo 53-6. Sta bil ve Dü zen li Ta şi kar di le rin Akut Te da vi si (ACC/AHA/ESC)

Şekil 53-14. He mo di na mik stab le dü zen li ta şi kar di le rin son lan dı rıl ma sı. *: EF <%30 ise ibu ti li de ve ril me me li dir. **: Ade-
 no si ne kul la nıl ma ma lı dır, ***: Ami oda ro ne sol ven tri kül dis fonk si yo nun da tek se çe nek tir (ACC/AHA/ESC).
Kı salt ma lar: SVT: Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di, VT: ven tri kü ler ta şi kar di, BBB: Dal blo ku, AV: At ri yo ven tri kü ler, SVD: Sol
ven tri kü l dis fonk si yo nu

Hemodinamik Olarak Stable ve Düzenli Taşikardi

Dar QRS Geniş QRS

Kesin SVTSVT+BBB VT veya belirlenemeyen

İV procainamide
İV sotalol

İV lidocaine
İV amiodarone***

SVT

Sonlanma Sonlanma

Evet Evet Hayır

İV ibutilide* + AVN blokan ilaçlar
İV procainamide + AVN blokan ilaçlar

İV flecainide + AVN blokan ilaçlar
veya

Overdrive pacing/kardioversiyon

DC kardiyoversiyon

Vagal manevralar
İV adenosine

İV verapamil/diltiazem
İV beta-bloker

Hayır
veya

AV bloklu persistan
taşikardi

Pre-eksite
SVT**



 ra pa mil ve ya İV dil ti azem ya da İV be tab lo ker
kul la nı la bi lir. Bu ilaç lar la sup ra ven tri kü ler ta şi -
kar di son lan maz sa AV dü ğüm de blo kan et ki si
olan ilaç la ra ila ve ten (di gok sin, ve ra pa mil/dil ti -
azem, be ta-b lo ker) İV ibu ti li de, İV pro ca ina mi de
ve ya İV fle ca ini de kul la nıl ma lı dır. Ge re kir se
kom bi ne te da vi de de ne ne bi lir. Et ki siz ise İV ami -
oda ro ne de se çe nek ola bi lir. Ya nıt alın maz sa “pa -
cin g” ma nev ra la rı ve ya DC kar di yo ver si yon ile
si nüs rit mi sağ lan ma lı dır.

Ge niş QRS’ li ta şi kar di (>120 msan) ak si is pat
edi le ne ka dar ven tri kü ler ta şi kar di ola rak ka bul
edil me li dir. Ge niş QRS’ li ta şi kar di ler, ke sin ta nı
ko nu la mı yor ve emin olu na mı yor sa ven tri kü ler
ta şi kar di ola rak ka bul edil me li dir. Bu tak dir de ta-
 şi kar di nin son lan dı rıl ma sı ama cıy la İV pro ca ina -
mi de, İV so ta lol, İV li do ca ine ve ya İV ami oda ro ne
kul la nı la bi lir. Ya nıt alın maz sa kom bi ne te da vi de
ya pı la bi lir. Sol ven tri kül dis fonk si yo nu var sa tek
se çe nek ami oda ro ne kul la nıl ma sı dır. Bu ilaç lar la
ven tri kü ler ta şi kar di son lan maz sa, DC kar di yo -
ver si yon ya pıl ma lı dır. İm kan olan du rum lar da
ven tri kü ler “pa cin g” ma nev ra la rı ile si nüs rit mi
sağ la na bi lir.

Ge niş QRS’ li ta şi kar di ol ma sı na kar şın sup ra -
ven tri kü ler ta şi kar di ta nı sı ke sin ola rak ko nul -
muş te da vi de bu na gö re de ği şir. Dal blok lu
sup ra ven tri kü ler ta şi kar di de ta şi kar di ye yak la -
şım sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler de ol du ğu gi bi -
dir. Pre-ek si te sup ra ven tri kü ler ta şi kar di de ise İV
ibu ti li de, İV pro ca ina mi de ve İV fle ca ini de, et ki li
ol maz sa “o ver dri ve pa cin g” ve DC kar di yo ver si -
yon ya pıl ma lı dır. 

Sol ven tri kül dis fonk si yo nu olan has ta lar da
fle ca ina mi de, ibu ti li de, pro ca ina mi de ve ya so ta -
lol kul la nıl ma ma lı dır. Bu tak dir de ami oda ro ne
ve ya DC kar di yo ver si yon ter cih edil me li dir. İV li-
 do ca ine de ve ri le bi lir.

İdi yo pa tik sağ ven tri kül çı kış yo lu ta şi kar di -
sin de İV be ta-blo ker ve sol ven tri kül fa si kü ler ta-
 şi kar di de İV ve ra pa mil ter cih edil me li dir. Bu iki
özel du rum dı şın da söz ko nu su ilaç lar ven tri kü -
ler ta şi kar di de kul la nıl ma ma lı dır. 
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SSİİ  NNÜÜSS  TTAA  ŞŞİİ  AARRİİTT  MMİİ  LLEE  RRİİ

Si nüs ta şi arit mi le ri 4 gru ba ay rı la bi lir. 1. Si nüs ta-
 şi kar di si, 2. Uy gun suz sinüs ta şi kar di si, 3. Pos tü -
ral or tos ta tik ta şi kar di sen dro mu ve 4. Si nüs
dü ğü mü re en tran ta şi kar di si

SSii  nnüüss  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  ssii

Ta nım la ma

Nor mal de sinüs hı zı 60-100/dk ara sın da de ğiş -
mek te dir. İki ya şın al tın da ki sağ lık lı ço cuk lar da
kalp hı zı da ki ka da 100'ün üze rin de dir. Eriş kin -
ler de kalp hı zı da ki ka da 100'ün üze rin de ise sinüs
ta şi kar di si ola rak ad lan dı rı lır. 

Et yo lo ji

Fiz yo lo jik sinüs ta şi kar di si efor, he ye can ve ank-
 si ye te gi bi ne den le re bağ lı ola rak ge li şir. Far ma -
ko lo jik sinüs ta şi kar di si, ilaç lar (epi nef rin,
efed rin, amil nit rat, isop ro te re nol, at ro pin), al kol,
ni ko tin ve ya ka fe ine bağ lı dır. Pa to lo jik sinüs ta şi -
kar di si kar di yak (kalp ye ter siz li ği, şok, mi yo kard
in fark tü sü, pul mo ner em bo li) ya da non-kar di yak
(ateş, hi pok se mi, ka na ma, hi po tan si yon, ti ro tok -
si koz ve ane mi gi bi) ne den le re bağ lı ola bi lir. 

EKG

Si nüs ta şi kar di sin de uya rı sinüs dü ğü mün de ki
nor mal ye rin den, fa kat hız lı (100-180/dk) ola rak
çık mak ta dır. Ritm dü zen li dir. EK G’ de P, QRS ve
T dal ga la rın da şe kil bo zuk lu ğu yok tur. P-R iliş ki -
si nor mal dir. P dal ga sı vek tö rü nor mal dir. Ge nel -
lik le fiz yo lo jik sinüs ta şi kar di sin de kalp hı zı nın üst
sı nı rı 160-190/dk, far ma ko lo jik sinüs ta şi kar di sin de
130/dk ve pa to lo jik sinüs ta şi kar di sin de 120-140/dk
cı va rın da dır. Ka ro tis sinüs ma sa jı ya pıl dı ğın da
kalp hı zı ge nel lik le ya vaş lar, an cak ma sa ja son ve-
 ri lir ve ril mez es ki hı zı na dö ner.

Tedavi

Ge nel ola rak alt ta ya tan bo zuk lu ğa yö ne lik ol ma-
 lı dır. Na di ren spe si fik te da vi ge re kir. Bu amaç la

kü çük doz be ta-blo ker ler (prop ra no lol 4x10-20
mg/gün, me top ro lol 2x50-100 mg/gün) kul la nı la -
bi lir. Ti ro tok si koz da da ha yük sek doz lar kul la -
nıl ma lı dır.

Kalp ye ter siz li ğin de, kalp ye ter siz li ği nin spe-
 si fik te da vi si (di gok sin, di üre tik, an ji yo ten sin dö -
nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi tö rü ve ya AII
re sep tör an ta go nis ti) ile kalp hı zı da ya vaş lar. Hi-
 po vo le mik du rum lar da sı vı rep las ma nı kalp hı-
 zı nın nor ma le dön me si için ye ter li ola cak tır.

UUyy  gguunn  ssuuzz  ((““ii  nnaapp  pprroo  ppii  aattee  ””))  SSii  nnüüss
TTaa  şşii  kkaarr  ddii  ssii  

Ta nım la ma

Uy gun suz sinüs ta şi kar di si nin me ka niz ma sı çok
iyi bi lin me mek te dir. Muh te me len va gal to nus bo-
 zuk lu ğu ya da sem pa tik ak ti vi te ar tı şı na bağ lı ola-
 rak sinüs dü ğü mü uya rı çı kış hı zı nın ar tı şı na
bağ lı dır. Kalp hı zı bi li nen bir ne den (yu ka rı da be-
 lir ti len sinüs ta şi kar di si ne yol açan du rum lar) ol-
 mak sı zın is ti ra hat te ya da mi ni mal efor lar la
100/dk ve ya üze rin de dir. Uy ku da kalp hı zı ço ğu
kez nor mal dir. Has ta lar da çar pın tı, hat ta pre sen -
kop şi ka ye ti ne yol aça bi lir. Efor tes tin de efor la
uy gun suz ola rak kalp hı zı ar tar.

EKG

P dal ga sı mor fo lo ji si sinüs rit min de kin den fark lı
de ğil dir, ta şi kar di dı şın da EKG nor mal dir. Hol-
 ter tet ki kin de 24 sa at lik or ta la ma kalp hı zı 90/dk’ -
nın üze rin de dir.

Te da vi

Me di kal te da vi ye rağ men sü rek li form la rı nın te-
 da vi si güç ola bi lir. Far ma ko lo jik te da vi sin de ilk
se çi le cek ilaç be ta-blo ker ler, ikin ci se ce nek kal si -
yum ka nal blo ker le ri dir. İle ri de re ce de semp to -
ma tik ve me di kal te da vi ye ya nıt sız va ka lar da
ka te ter ab las yo nu de ne ne bi lir. Te da vi se çe nek le -
ri Tab lo 54-1’de gö rül mek te dir.

SPESİFİK SUPRAVENTRİKÜLER
TAŞİARİTMİLER

Prof. Dr. Kâmil Adalet
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PPooss  ttüü  rraall  OOrr  ttooss  ttaa  ttiikk  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  SSeenn  ddrroo  mmuu  

Ta nım la ma

Eğik ma sa tes tin de, ilk 5-10 dk’ da kalp hı zın da en
az 30/dk ar tış ve ya hı zın >120/dk ol ma sı ve hi po -
tan si yon ge liş me me si ile ta nı ko nu lur. Or tos ta tik
hi po tan si yon ya da oto no mik nö ro pa ti yok tur. 

EKG

EK G’ de sinüs ta şi kar di si gö rü lür. 

Te da vi

Sı vı ve tuz alı mı art tı rıl ma sı ya nı sı ra be ta-b lo ker -
ler ya rar lı ola bi lir. Ab las yon te da vi si nin ye ri yok-
 tur (Tab lo 54-2).

SSii  nnüüss  DDüü  ğğüü  mmüü  RRee  eenn  ttrraann  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  ssii

Bu arit mi yi  kli nik ve elek tro kar di yog ra fik ola rak
sinüs ta şi kar di sin den ayırt et mek güç ola bi lir. An -
cak ani baş la ma sı ve ani den bit me si uya rı cı bir
bul gu ola bi lir. P dal ga sı mor fo lo ji si sinüs ta şi kar -
di si nin ki ne ben zer. Er ken at ri yal uya rı lar ile ta şi -
kar di baş lar ve son la na bi lir. Ta şi kar di ata ğı va gal
ma nev ra lar ve ya İV ade no si ne ile son la na bi lir.

Di gok sin, prop ra no lol, dil ti azem ve ve ra pa mil et-
 ki li ola bi lir ler.

Fa zik sinüs arit mi sin de kalp hı zı ins pir yum da
ar tar, eks pir yum da aza lır. Non fa zik sinüs arit mi -
sin de ise kalp hı zın da ki de ği şik li ğin so lu num la
iliş ki si yok tur. P ve QRS nor mal dir. Her iki si de
nor mal şa hıs lar da gö rü le bi lir. Te da vi ge rek mez.

AATT  RRİİ  YYAALL  AARRİİTT  MMİİ  LLEERR

Beş ana baş lık ha lin de an la tı la cak tır: 1. At ri yal er -
ken vu ru lar, 2. Uni fo kal at ri yal ta şi kar di, 3. Mul-
 ti fo kal at ri yal ta şi kar di, 4. At ri yal flut ter ve 5.
At ri yal fib ri las yon (Ba kı nız bö lüm 55).

AAtt  rrii  yyaall  EErr  kkeenn  VVuu  rruu  ((eekkss  ttrraa  ssiiss  ttooll))  

Ta nım la ma

At ri yal er ken vu ru lar, çok sık göz le nen mi nör bir
arit mi dir. 

Et yo lo ji

Di ğer açı lar dan ta ma men nor mal şa hıs lar da gö-
 rü le bi lir. Kal be bağ lı ra hat sız lık lar da (mi yo kar -
dit, pe ri kar dit, is ke mi, akut mi yo kard in fark tü sü,
kalp ye ter siz li ği, di gi ta lis in tok si kas yo nu) ya da
non-kar di yak ne den le re (ateş, ti ro tok si koz, akut
ya da kro nik ak ci ğer has ta lık la rı, emos yo nel
stress, al kol, si ga ra, ka fe in) bağ lı ola rak or ta ya çı-
 ka bi lir. Asemp to ma tik ola bi lir ya da has ta da tek-
 le me tar zın da ra hat sız lık la ra yol aça bi lir. Nab zın
za man za man dü zen siz ol du ğu be lir le ne bi lir.

EKG

EK G’ de za ma nın dan ön ce ge len bir P dal ga sı var-
 dır. P dal ga sı nın şek li nor mal P’ ler den çok kez
fark lı dır. Ba zen P dal ga sı bir ön ce ki sinüs vu ru -
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İndikasyon Sı nıfı EKG Tav si ye Ka nıt Dü ze yi

Sınıf IIa Ge nel Ted bir ler • Sı vı ve tuz alın ma sı B
Sınıf IIa • “He ad-up tilt sle ep” B
Sınıf IIa • Fi zik ma nev ra lar B
Sınıf IIa • Kom pre se edi ci ço rap B

Far ma ko lo jik te da vi:
Sınıf IIa • Mi ne ra lo kor ti ko id ler • Flud ro cor ti so ne B
Sınıf IIa • Be ta-blo ker • Bi sop ro lol B
Sınıf IIa • Be ta-blo ker+mi ne ra lo kor ti ko id • Bi sop ro lol+flud ro cor ti so ne B
Sınıf IIb • Mer ke zi sem pa to li tik ajan lar • Clo ni di ne B
Sınıf IIb • Pe ri fe rik et ki li ajan lar • Mi dod ri ne B
Sınıf IIb • Mer ke zi et ki li ajan lar • Methy lphe ni da te C
Sınıf IIb • Se ro to nin ge ri alım in hi bi tö rü • Flu oxe ti ne C
Sınıf IIb • Di ğer le ri • Eryt hro po ie tin B
Sınıf IIb • Er go ta mi ne/oc tro eti de B
Sınıf IIb • Phe no bar bi to ne C

Gi ri şim sel te da vi:
Sınıf III Ka te ter ab las yo nu/cer ra hi Si nüs dü ğü mü mo di fi kas yo nu, ab las yon B

Tablo 54-2. Pos tü ral Or tos ta tik Ta şi kar di Sen dro mu nun Te da vi si (ACC/AHA/ESC)

Tav si ye İn di kas yon Ka nıt
Sı nı fı Dü ze yi

Me di kal • Be ta-blo ker I C
• Ve ra pa mil, II a C
dil ti azem

Gi ri şim sel • Ka te ter ab las yo nu/ IIb C
sinüs dü ğü mü
mo di fi kas yo nu

Tablo 54-1. Uy gun suz Si nüs Ta şi kar di si nin Te da vi si
(ACC/AHA/ESC)



su nun T dal ga sı üze ri ne gel di ği için gö rül me si
güç ola bi lir, an cak dik kat le ba kıl dı ğın da sinüs T
dal ga sı nın şek li nin bo zul du ğu gö rü lür. Er ken vu-
 ru nun P'si ven tri kül le re nor mal ile ti yol la rın dan
ge çe rek uyar dık la rın dan ti pik ola rak nor mal bir
QRS-T ör ne ği mey da na ge lir. P-R ara lı ğı nor mal
ve ya uzun ola bi lir. At ri yal er ken vu ru lar da kom-
 pan sa tu ar din len me (“pa use ”) dö ne mi kı sa dır. 

Te da vi

Özel lik le nor mal şa hıs lar da, ve ya sis te mik et ki -
ler le ya da mi nör kar di yak bo zuk luk lar da (mit ral
ka pak pro lap su su, akut vi ral pe ri kar dit gi bi) or ta -
ya çı kan at ri yal er ken vu ru la rın spe si fik te da vi si
ge rek mez. Arit mi nin teh li ke siz ol du ğu nun has ta -
ya an la tıl ma sı, si ga ra, kah ve, al kol ve aşı rı yor-
 gun luk tan ka çı nıl ma sı tav si ye edi lir. An cak er ken
vu ru lar has ta da ile ri de re ce de ra hat sız lı ğa yol açı-
 yor sa ve ya "sus ta ined" arit mi le ri (AV no dal re en -
tran ta şi kar di, AV re en tran ta şi kar di, at ri yal
flut ter ve ya at ri yal fib ri las yon) te tik li yor sa be ta-
bloker ler, Sı nıf IA ve ya IC an ti-arit mik ilaç lar ve-
 ri le bi lir. An cak özel lik le pro-arit mik et ki le rin den
ka çın mak için sı nıf I an ti-arit mik ilaç lar ola bil di -
ğin ce kı sa sü re ve dü şük doz ve ril me li dir.

UUnnii  ffoo  kkaall  AAtt  rrii  yyaall  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  

Re en tran, oto ma tik ya da te tik le nen ak ti vi te me-
 ka niz ma la rı ile or ta ya çı ka bi lir. Uya rı sağ ve ya sol
at ri yum içeri sin de ki her han gi bir yer den kay nak -
la na bi lir. 

Et yo lo ji

Önem li bir ora nı (1/3) sağ lık lı ki şi ler de or ta ya çık-
 mak ta dır. Kalp has ta lık la rı (at ri yal sep tal de fekt,
Ei sen men ger komp lek si, ko ro ner kalp has ta lı ğı,
akut mi yo kard in fark tü sü) ve ya kalp dı şı ne den le -
re (kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı, akut al kol
in tok si kas yo nu, hi per ti ro idi, elek tro lit bo zuk luk -
la rı ve hi pok si gi bi) bağ lı ola bi lir.

Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar

Na bız da ki ka sa yı sı 150-250 ara sın da dır. Ritm dü-
 zen li dir. Ge nel lik le ge çi ci dir. An cak ba zen sa at ler,
gün ler, haf ta lar hat ta ay lar ca sü re bi lir. Uzun sü re
(ay lar-yıl lar) de vam eder se kon jes tif kalp ye ter siz -
li ği ne ve ya ko ro ner kalp has ta lı ğı olan lar da an gi na
pek to ri se yol aça bi lir. Özel lik le ço cuk lar da sü rek li
at ri yal ta şi kar di nin sin si bir şe kil de (di la te kar di -
yo mi yo pa ti, ta şi kar di yo mi yo pa tiye yol aça bi le ce ği
iyi bi lin mek te dir. Bu has ta lar di la te kar di yo mi yo -
pa ti ve kon jes tif kalp ye ter siz li ği semp tom la rı or ta -
ya çık tık tan son ra he ki me ge le bi lir ve sü rek li
ta şi kar di –yan lış ola rak- kalp ye ter siz li ği ne bağ lı
sinüs ta şi kar di si ola rak de ğer len di ri le bi lir.

EKG

EK G’ de P'ler sinüs P'le rin den fark lı, ge nel lik le da ha
ufak tır. Ven tri kül hı zı çok faz la ise P'le ri ayırt et mek
güç ola bi lir. P'le ri iz le yen QRS'le rin şek li ve ge niş li -
ği nor mal dir. Ka ro tis ma sa jı es na sın da at ri yal ak ti -
vi te et ki len mez, an cak AV ile ti en gel le nir ise P'ler
da ha be lir gin ha le ge le bi lir. Di gi tal in tok si kas yo nu -
na bağ lı olan lar da ge nel lik le 2:1 li AV blok la bir lik -
te dir. Bu tak dir de 2 P’ den bi ri si ni QRS ta kip et mez.

Te da vi

Te da vi atak la rın sık lı ğı na ve sü re si ne, semp tom -
la ra ve mev cut kli nik bul gu la ra bağ lı ola rak de-
 ğiş mek te dir. Ata ğın son lan dı rıl ma sı ve atak
son lan dı rıl dık tan son ra uy gu la na cak uzun sü re li
te da vi şe kil le ri Tab lo 54-3’de gö rül mek te dir. Akut
ata ğın son lan dı rıl ma sı stab le dü zen li ta şi kar di le -
re yak la şım al go rit ma sın da ki pren sip le re uy gun
ola rak ya pıl mak ta dır. 

Ta şi kar di Ata ğı nın Te da vi si

Ta şi kar di ata ğı nın te da vi si;  a. Si nüs rit mi ne dön-
 dür me, b. Hız ya vaş la tıl ma sı ama cıy la ya pı lır. Ta-
 şi kar di ata ğı hi po tan si yon, şok, an gi na pek to ris ve
kon jes tif kalp ye ter siz li ği gi bi cid di he mo di na mik
bo zuk luk la ra yo la açı yor sa DC kar di yo ver si yon
ya pıl ma lı dır. He mo di na mik ola rak iyi to le re edi-
 len va ka lar da ka ro tis sinüs ma sa jı ile va gal sti mü -
las yon de nen me li, et ki li ol maz sa me di kal te da vi
me tod la rı de nen me li dir. Bu amaç la ade no si ne, be -
ta-b lo ker ler, kal si yum ka nal blo ker le ri (ve ra pa mil,
dil ti azem), pro ca ina mi de, fle ca ini de, pro pa fe no ne,
so ta lol ve ya ami oda ro ne kul la nı la bi lir. Bir ilaç et ki-
 siz ise di ğe ri de ne ne bi lir. Sol ven tri kül dis fonk si -
yo nu olan has ta lar da ami oda ro ne ter cih
edil me li dir. İlaç te da vi si et ki siz ka lır sa DC kar di -
yo ver si yon ve/ve ya at ri yal "pa cing" ile ta şi kar di
ata ğı son lan dı rıl ma lı dır. Kar di yo ver si yon dü şü -
nü len has ta lar da di gi ta lis te da vi si en az 24 sa at ön -
ce ke sil me li dir. Te da vi atak la rın sık lı ğı na ve
sü re si ne, semp tom la ra ve mev cut kli nik bul gu la ra
bağ lı ola rak de ğiş mek te dir.  

Hız kon tro lü için de be ta-blo ker ler, ve ra pa mil
ya da dil ti azem ve ya di gok sin kul la nı la bi lir.

Pro fi lak tik Te da vi

Re kür ran at ri yal ta şi kar di de ilk se çe nek ka te ter ab-
 las yo nu ol ma lı dır. Bu müm kün ola mı yor sa; be ta-
blo kerler, kal si yum an ta go nist le ri, di sop yra mi de,
fle ca ini de, pro pa fe no ne, so ta lol ve ami oda ro ne
kul la nı la bi lir.

Ke sin ti siz at ri yal ta şi kar di asemp to ma tik da hi
ol sa uzun dö nem de ta şi kar di yo mi yo pa ti ye yol aça-
 ca ğı için ka te ter ab las yo nu ya pıl ma lı dır (Şe kil 54-1). 

Ka te ter ab las yo nun ba şa rı sız ol du ğu du rum-
larda in tra-ope ra tu ar "map ping" ile at ri yal ta şi -
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Şekil 54-1. Beş yaşındaki kız çocuğu. 3 yıl süren kesintisiz atriyal taşikardi (sol-üst, negatif P dalgaları) sonucunda dilate
taşikardiyomiyopati, akciğer ödemi (sağ üst) ve kardiyojenik şok gelişmiştir. Atriyal “mapping” ile aritmi odağının sağ atri-
yum septal bölge olduğu belirlenmiş, başarılı radyofrekans kateter ablasyonu ile sinus ritmi sağlanmış (sol-alt) ve yakla-
şık 3 ay sonra kalbin tamamen normale döndüğü (sağ-alt) görülmüştür (Adalet).

İndikasyon
Kli nik Du rum Tav si ye Sı nıfı Ka nıt Dü ze yi

Ta şi kar di Ata ğı nın Te da vi si

Si nüs rit mi ne dö nüş tür me
• He mo di na mik ola rak uns tab le has ta lar • DC kar di yo ver si yon I B
• He mo di na mik ola rak stab le has ta lar • Ade no si ne IIa C

• Be ta-blo ker ler IIa C
• Ve ra pa mil, dil ti azem IIa C
• Pro ca ina mi de IIa C
• Fle ca ina mi de, pro pa fe no ne IIa C
• Ami oda ro ne, so ta lol II a C

Hız dü zen le me si • Be ta-blo ker ler I C
• Ve ra pa mil, dil ti azem I C
• Di gok sin IIb C

Pro fi lak tik Te da vi

Re kür ran ve semp to ma tik at ri yal • Ka te ter ab las yon I B
ta şi kar di • Be ta-b lo ker ler, kal si yum-ka nal IIa C

blo ker le ri, di sop yra mi de**
• Fle ca ini de, pro pa fe no ne** II a C
• So ta lol, ami oda ro ne II a C

Ke sin ti siz at ri yal ta şi kar di • Ka te ter ab las yo nu I B
(asemp to ma tik ve ya semp to ma tik)

Non-sus ta ine d” ve asemp to ma tik • Te da vi yok II I C
at ri yal ta şi kar di

**Fle ca ini de, di sop yra mi de, pro pa fe no ne AV dü ğü mü  blo ke eden ilaç lar la kom bi ne ola rak kul la nıl ma lı dır.

Tablo 54-3. Fo kal At ri yal Ta şi kar di Te da vi si (ACC/AHA/ESC)



kar di oda ğı nın be lir len me si ve cer ra hi ola rak ek-
 siz yo nu müm kün dür. Çok na dir de ol sa odak ab-
 las yo nu müm kün ol ma dı ğın da, AV dü ğüm
ab las yo nu ile AV tam blok oluş tu ru la rak hız lı at-
 ri yal rit min ven tri kül le re ge çi şi engellenebilir, an -
cak bu tak dir de has ta ya kalp pi li ta kıl ma sı
ge re ke cek tir. 

Sü rek li ol ma yan ve asemp to ma tik at ri yal ta şi -
kar di li ol gu lar da ise te da vi ge rek mez.

MMuull  ttii  ffoo  kkaall  AAtt  rrii  yyaall  TTaa  şşii  kkaarr  ddii
((KKaaoo  ttiikk  AAtt  rrii  yyaall  RRiittmm))  

Ta nım la ma

Ma jör bir arit mi dir. Uya rı at ri yum için de ki de ği -
şik odak lar dan çı kar. Kal bin hı zı da ki ka da 100'ün
al tın da ise "mul ti fo kal at ri yal me ka niz ma", 100'ün
üs tün de ise "mul ti fo kal at ri yal ta şi kar di" de ni lir.
Hı zı na di ren 140/dak'ın üze rin de dir.

Et yo lo ji

En sık ola rak kro nik ak ci ğer has ta lı ğı olan lar da
or ta ya çı kar. Me ta bo lik anor mal lik ler, elek tro lit
bo zuk luk la rı (hi po ka le mi)  ve na di ren di gi ta lis in-
 tok si kas yo nun da da ge li şe bi lir.

EKG

EKG ta nı sı için fark lı sik lus uzun luk la rın da mey-
 da na ge len iki ve ya da ha faz la sa yı da fark lı mor-
 fo lo ji de P dal ga sı gö rül me li dir. QRS nor mal dir.

Te da vi

Te da vi için ge nel ola rak or ta ya çık ma sı na ne den
olan fak tör le rin or ta dan kal dı rıl ma sı na ça lı şıl ma lı -
dır. pO2, PCO2 ve elek tro lit den ge siz lik le ri dü zel til -
me li dir. Bu nun dı şın da te da vi yak la şı mı ge rek akut
ata ğın son lan dı rıl ma sın da, ge rek se atak la rın tek ra -
rı nın ön len me sin de uni fo kal at ri yal ta şi kar di ye
ben zer. Kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı var sa be -
ta-blo ker kul la nıl ma ma lı dır. Di gi ta lis in tok si kas -
yo nu söz ko nu su ise bu ilaç der hal ke sil me li dir.

Mul ti fo kal at ri yal ta şi kar di ler de bir den faz la
odak söz ko nu su ol du ğu için ge nel de odak ab las -
yo nu müm kün ol ma mak ta dır, an cak ven tri kül hı-
 zı nın kon tro lü ama cı ile kul la nı la bi le cek ilaç la rın
bir ara da kul la nıl ma sı du ru mun da bi le ba şa rı sağ-
 la na maz sa AV dü ğüm ab las yo nu ve pa ce ma ker
imp lan tas yo nu çok na dir ol sa da ge re ke bi lir.

AAtt  rrii  yyaall  FFlluutt  tteerr

Ta nım la ma

At ri yal flut ter ma jör bir arit mi ola rak ka bul edil-
 me li dir. At ri yal flut ter pa rok sis mal, per sis tan ve -
ya per ma nen form da ola bi lir. At ri yal fib ri las yon

ve di ğer sup ra ven tri kü ler ta şi kar di le re nis pet le
da ha sey rek rast la nır.  

Et yo lo ji

Na di ren sağ lık lı ki şi ler de de gö rül mek le bir lik te, ge-
 nel lik le mit ral ka pak has ta lı ğı, kon je ni tal kalp has-
 ta lı ğı, mi yo kar dit, kar di yo mi yo pa ti ve da ha sey rek
ola rak ko ro ner kalp has ta lı ğı olan has ta lar da or ta ya
çı kar. Bü yük da mar la rın trans po zis yo nu, Fal lot tet-
 ra lo ji si ve ya at ri yal sep tal de fekt ne de ni ile dü zel ti -
ci ope ras yon uy gu la nan ço cuk lar, ado le san ve genç
eriş kin ler de at ri yal flut ter ge li şi mi ris ki ol duk ça
yük sek tir. Akut ve kro nik ak ci ğer has ta lık la rı ve hi-
 per ti ro idi de gö rü le bi lir. Her yaş ta gö rü le bi lir. Hız -
lı ve ge nel lik le dü zen li bir ta şi arit mi tü rü dür. 

Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar

Semp tom lar ven tri kül hı zı na ve alt ta ya tan kalp
has ta lı ğı na bağ lı dır. Kon jes tif kalp ye ter siz li ği ne
ve ya hi po tan si yo na yol aça bi lir.

EKG

En iyi DI I, DI II ve V1’de gö rü le bi len ve peş pe şe
ge len ne ga tif P dal ga sı se ri le ri (F=flut ter dal ga la -
rı) EKG'ye ka rak te ris tik "tes te re di şi" gö rü nü mü
ve rir. AV ile ti çok de fa bü tün at ri yal uya rı la rın,
ven tri kül le re geç me si ne izin ver me ye ce ği için, ge-
 nel lik le iki at ri yal uya rı dan (F'den) bi ri ne ce vap
ver mek su re ti ile da ki ka da 150 ci va rın da QRS
dal ga sı mey da na ge lir. Bu tak dir de 2:1 AV blok lu
at ri yal flut ter dan bah se di lir. Dar QRS komp lesk -
li 150/dk hız da bir sup ra ven tri kü ler ta şi kar di dai -
ma at ri yal flut ter'ı ak la ge tir me li dir. Ritm
dü zen li dir. Ba zen 4:1’li blok var dır. Bu tak dir de
ven tri kül hı zı 75/dk’ dır. Ka ro tis ma sa jı AV no dal
ile ti yi et ki le ye rek ven ti kül hı zın da ani den
150/dk'dan, 75/dk'ya düş me ye yol aç tı ğı için ta nı -
da son de re ce ya rar lı dır. Bu es na da at ri yal hız da
art ma ola bi lir. Ba zen de AV blok de re ce si sık sık
de ği şir, ven tri kül vu ru la rı (QRS) 2/1, 3/1, 4/1 ora-
 nın da olu şur. Bu tak dir de ritm dü zen siz dir. An -
cak EKG özel lik le ri nin olu şum me ka niz ma sı na
gö re fark lı lık lar gös te re bi le ce ği bi lin me li dir.

Sı nıf la ma

At ri yal flut te r’ ın me ka niz ma sı na gö re sı nıf la ma sı
Tab lo 54-4’de ki gi bi ya pı la bi lir. 

Ti pik İst hmu s’ a Ba ğım lı At ri yal Flut ter

At ri yal flut te r’ ın en sık gö rü len tü rü dür. Sağ at ri -
yum da mak ro re en tran bir me ka niz ma söz ko nu -
su dur. “Re-enr ty” hal ka sı nın en dar ol du ğu ala na
tri küs pid anu lus ile ve na ca va in fe ri or ara sın da
ist hmus ola rak ad lan dı rı lan bir bo ğaz dır (Şe kil
54-2). Re -entri hal ka sı ge nel lik le saa tin ak si yö-
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 nün de dön mek te dir, an cak ak si de ola bi lir. Ba zen
ay nı has ta da iki yön de de dö nüş gö rü le bi lir.

EK G’ de at ri yal hız 240-340/dk, ritm dü zen li ve
ven tri kü ler hız de ğiş ken dir, AV dü ğüm ile ti özel-
 lik le ri ne bağ lı ola rak ge nel lik le 2:1 ve ya 4:1 AV
blok lu ge çiş gö rü lür. EK G’ de en iyi DI I, DI II ve
V1’de gö rü le bi len ve peş pe şe ge len ne ga tif P dal-
 ga sı se ri le ri (F=flut ter dal ga la rı) EKG'ye ka rakte-
ris tik "tes te re di şi" gö rü nü mü ti pik at ri yal
flut te r’ ye öz gü dür.

Mak ro-re en tran İst hmu s’ a Ba ğım lı
Ol ma yan Flut ter

Mak ro re-entry ist hmu s’ u kul lan maz. At ri yu mu
et ki le yen cer ra hi mü da he ler son ra sı olu şan skar la -
ra bağ lı dır. Ge nel lik le skar do ku su ve ya at ri yal ya -
ma (“patc h”) et ra fın da dö nen bir re-entry hal ka sı
so rum lu dur (Şe kil 54-3). Ba zen de sol at ri yum dan
kay nak la nır. Ati pik at ri yal flut ter da de ni lir.

At ri yal hız da ha sü rat li dir (340-433/dk), yü ze -
yel EK G’ de çok hız lı ve sik lus uzun lu ğu de ğiş -
ken dir, at ri yal fib ri las yo na iler le ye bi lir. AV blok
de re ce si de ğiş ken dir.

Te da vi

Ta şi kar di Ata ğı nın Te da vi si

Ta şi kar di ata ğı nın te da vi si;  a. Si nüs rit mi ne dön-
 dür me, b. Hız ya vaş la tıl ma sı ama cıy la ya pı lır. Ge -

rek at ri yal flut ter, ge rek se at ri yal fib ri las yon ata-
 ğı nın son lan dı rıl ma sın da ay nı pren sip le re dik kat
edil me li dir (Şe kil 54-4, Tab lo 54-5). At ri yal flut ter
ata ğı uns tab le ve he mo di na mik ola rak to le re edi-
 le mi yor sa (şok, kon jes tif kalp ye ter siz li ği, akut
mi yo kard in fark tü sü) elek trik sel (DC) kar di yo -
ver si yon ya pıl ma lı dır. 

Stab le bir atak söz ko nu su ise 2 yo la gi di le bi lir.
Bu se çim de ki kri ter ler at ri yal fib ri las yon bö lü -
mün de zik re di le ne ben zer dir. Hız kon tro lü için di-
 gok sin, kal si yum an ta go nist le ri (ve ra pa mil ve ya
dil ti azem) ve be tab lo ker ler tek ba şı na, ge re kir se
iki li ve ya üç lü kom bi nas yon ola rak kul la nı la bi lir.
Bu ilaç lar et ki siz olur sa ami oda ro ne da hız kon tro -
lü için bir se çe nek ola bi lir. Si nüs rit mi ne dön dür -
me için DC kar di yo ver si yon, at ri yal “pa cin g”
ma nev ra la rı ve ya an ti-arit mik ilaç lar (pro pa fe no -
ne, so ta lol ve ya ami oda ro ne) kul la nı la bi lir. Sol
ven tri kül dis fonk si yo nu ve ya ak tif is ke mi var sa
pro pa fe no ne kul la nıl ma ma lı dır.

Pro fi lak tik Te da vi

At ri yal flut ter atak la rı nın nük sü nün ön len me si
ama cıy la uzun sü re li te da vi si kli nik sey ri ne gö re
de ği şir (Tab lo 54-6). Tek rar la yan ve iyi to le re edi-
 len at ri yal flut ter da ilk te da vi se çe ne ği ka te ter ab-
 las yo nu ol ma lı dır, an cak an ti-arit mik ilaç lar da
(ami oda ro ne, so ta lol, fle ca ini de, pro ca ina mi de,
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Ti pik “ist hmu sʼ a ba ğım lı ” at ri al flut ter • Sa at yö nü dö nüş
• Saa tin ak si yö nü dö nüş
• “Lo wer lo op re ent ry”

Mak ro-re en tran ist hmu s’ a ba ğım lı ol ma yan at ri yal flut ter • At ri yal cer ra hi ve skar
• Sol at ri yal flut ter

Tablo 54-4. At ri yal Flut te rın Sı nıf lan dı rıl ma sı

Şekil 54-2. Ti pik at ri yal flut ter (HRS.org)

Şekil 54-3. Atriyal septal defekt (ASD) ya ma sı et ra fın da dö -
nen ist hmu s’ a ba ğım lı ol ma yan flut ter. Kı salt ma lar: SVC:
Su pe ri or ve na ka va, IVC: İn fe ri or ve na ka va, CS: Ko ro ner
si nus, ASD patch: at ri yal sep tal de fekt ya ma sı. (HRS.org)

ASD
yama



di sop yra mi de ve pro pa fe no ne) de ne ne bi lir. Kalp
ye ter siz li ği var sa ami oda ro ne kul la nıl ma lı dır. At-
 ri yal flut ter ata ğı kö tü to le re edi li yor sa en gü ven -
li ve et kin se çe nek ka te ter ab las yo nu dur. Ba zen
at ri yal fib ri las yon ne de niy le ve ri len Sı nıf IC ilaç-
 lar ve ya ami oda ro ne atak la rın ni te li ği ni de ğiş ti -
re rek at ri yal flut te ra dö nü şü mü ne ne den ola bi lir,

bu tak dir de ya ab las yon ya pıl ma lı ve ya an ti-arit -
mik ilaç de ğiş ti ril me li dir. 

As lın da at ri yal flut ter he men dai ma nüks ede-
 cek tir. Bu ne den le ist hmu s’ a ba ğım lı at ri yal flut-
 ter da, ab las yo nun ba şa rı şan sı nın çok yük sek (>%
95) ve komp li kas yon ih ti ma li nin çok dü şük ol ma -
sı ne de niy le ka te ter ab las yo nu en önem li se çe -
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Şekil 54-4. At ri yal flut ter ata ğı na yak la şım (ACC/AHA/ESC). Kı salt ma lar: KKY:Kon jes tif kalp ye ter siz li ği, AMİ: Akut mi yo -
kard in fark tü sü

Atriyal flutter

Stable

Anti-aritmik ilaçlar Kateter ablasyonu

KKY, şok, AMİ

Unstable

DC Kardiyoversiyon Hız Kontrolü:
AV düğüm blokerleri

Dönüştürme:
DC Kardiyoversiyon

Atriyal pacing
Farmakolojik dönüştürme

Nükslerin önlenmesi

İndikasyon
Kli nik Du rum Tav si ye Sı nıf Ka nıt Dü ze yi

Uns tab le at ri yal flut ter

Dö nüş tür me: • DC kar di yo ver si yon I C

Hız kon tro lü: • Be ta-blo ker ler IIa C
• Ve ra pa mil, dil ti azem IIa C
• Di gi ta lis& IIb C
• Ami oda ro ne IIb C

Stab le at ri yal flut ter

Dö nüş tür me: • At ri yal ve tran sözo fageal pa cing I A
• DC Kar di yo ver si yon I C
• İbu ti li de IIa A
• Fle ca ini de* IIb A
• Pro pa fe no ne* IIb A
• So ta lol IIb C
• Pro ca ina mi de* IIb A
• Ami oda ro ne IIb C

Hız kon tro lü: • Dil ti azem, ve ra pa mil I A
• Be ta blo ker ler I C
• Di gi ta lis* IIa C
• Ami oda ro ne IIb C

*: Fle ca ini de, pro pa fe no ne, pro ca ina mi de AV blo ke ajan lar la kom bi ne edil me den kul la nıl ma ma lı dır. 
&: Di gi ta lis özel lik le kalp ye ter siz li ği var sa hız kon tro lün de et ki li dir. 
Kı salt ma lar: KKY: Kon jes tif kalp ye ter siz li ği, at ri yal flut ter: At ri yal fib ri las yon

Tablo 54-5. Akut Flut ter Ata ğı nın Te da vi si (ACC/AHA/ESC)



nek tir. İst hmu s’ da ile ti yi ke se cek şe kil de oluş tu -
ru lan bir ab las yon hat tı ile re-entry hal ka sı nın bü-
 tün lü ğü ke si le ce ği için şi fa sağ la na bi lir ve bir
da ha at ri yal flut ter ata ğı ol maz. İst hmu s’ a bağ lı
ol ma yan at ri yal flut te r’ de ise ka te ter ab las yo nu
ile kür sağ la ma ih ti ma li da ha dü şük tür, tek nik
ola rak da ha zor dur, bu ne den le an ti-arit mik ilaç-
 lar et ki siz ka lın dı ğın da ve ya to le re edil me di ğin de
ka te ter ab las yo nu uy gu lan ma sı da ha doğ ru ola-
 cak tır. An cak son yıl lar da özel lik le ye ni ha ri ta la -
ma sis tem le ri kul la nı la rak ya pı lan ab las yon
uy gu la ma la rı ile ati pik flut te r’ da da ba şa rı şan sı
yük sel miş ve ru tin kul la nı ma gir miş tir.

At ri yal flut te rlı has ta lar da sinüs rit mi sağ la -
na mı yor sa ikin ci he def ven tri kül hı zı nın kon trol
al tı na alın ma sı dır. Bu amaç la AV ile ti yi blo ke
eden ilaç lar (di gok sin, ve ra pa mil, dil ti zem ve ya
be tab lo ker ler) tek ba şı na ya da kom bi ne edi le rek
kul la nı la bi lir.

At ri yal flut ter lı has ta lar da da, sey ri ne şe kil de
olur sa ol sun (pa rok sis mal, per sis tan ve ya per me -
nan), at ri yal fib ri las yon da ol du ğu gi bi em bo li ris -
ki var dır. Bu ne den le em bo li den ko run mak için
at ri yal fib ri las yon bö lü mün de be lir ti len pren sip -
le re uy gun ola rak as pi rin, em bo li açı sın dan yük-
 sek risk li has ta lar da ise oral an ti ko agü lan te da vi
ge re kir (Bö lüm 55’e bakınız).

Atriyal Fibrilasyon

Bölüm 55’e bakınız

AAVV  KKAAVV  ŞŞAAKK  RRİİTTMM  BBOO  ZZUUKK  LLUUKK  LLAA  RRII

AV Kav şak te ri mi  sağ at ri yu mun AV dü ğü me ya -
kın bö lüm le ri nin, AV dü ğü mü nü, His de me ti ni,
sağ ve sol dal la rın prok si mal bö lüm le ri ni ifa de et-

 mek te dir. AV kav şa ğın nor mal oto ma tik ak ti vi te -
si 40-60/dk cı va rın da dır. Da ha hız lı ise ak se le re
ritm (100/dk) ola rak de ğer len di ri lir.

AAVV  KKaavv  şşaakk  EErr  kkeenn  VVuu  rruu  llaa  rrıı

AV kav şa ğın her han gi bir ye rin den mey da na ge -
lir. Pre ma tü re at ri yal ve ya ven tri kü ler er ken vu-
 ru la ra nis pet le da ha sey rek gö rü lür. 

Et yo lo ji

Ko ro ner kalp has ta lı ğın da, özel lik le in fe ri or akut
mi yo kard in fark tü sün de sık tır. Ro ma tiz mal ve
kon je ni tal kalp has ta lı ğı na bağ lı da ola bi lir.

EKG

EK G’ de P dal ga sı QRS den ön ce, QRS içe ri sin de
ya da QRS’ den son ra ola bi lir. P dal ga sı II, II I ve
aVF'de ne ga tif, aVR'de po zi tif tir. P'yi iz le yen QRS
komp lek si ven tri kül için de ki ile ti nor mal kal dık -
ça sinüs vu ru la rı nın QRS'si gi bi dir. P dal ga sı,
QRS'den ön ce ise at ri yal er ken vu ru dan ayırt et -
mek güç ola bi lir. P dal ga sı, QRS dal ga sı için de ve -
ya QRS'den son ra ise ve aber ran in tra ven tri kü ler
ile ti ne de ni ile QRS komp lek si ge niş le miş ise ven-
 tri kü ler er ken vu ru ile ka rış tı rı la bi lir.

Te da vi

Ge nel lik le te da vi ge rek mez. Ge rek ti ğin de, ge nel
ola rak at ri yal er ken vu ru lar gi bi te da vi edi lir.

FFoo  kkaall  KKaavv  şşaakk  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  ssii  

Oto no mik ve ya pa rok sis mal kav şak ta şi kar di si de
de ni lir. Kay na ğı AV dü ğüm ve ya His de me ti ola-
 bi lir. Kalp hı zı 110-250/dk cı va rın da dır.
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İn di kas yon Kli nik Du rum/Te da vi Tav si ye Ka nıt Dü ze yi
Sı nı fı

Sınıf I İlk Epi sod ve İyi To le re Edi len At ri yal Flut ter • Kar di yo ver si yon B
Sınıf II a • Ka te ter ab las yo nu* B

Sınıf I Tek rar la yan ve İyi To le re Edi len • Ka te ter ab las yo nu* B
Sınıf II a At ri yal Flut ter • Do fe ti li de C
Sınıf II b • Ami oda ro ne, so ta lol, fle ca ini de**, C

qu ini di ne**, pro pa fe no ne**,
pro ca ina mi de**, di sop yra mi de**

Sınıf I Kö tü To le re Edi len At ri yal Flut ter • Ka te ter ab las yo nu* B

Sınıf I At ri yal fib ri las yon te da vi si ama cıy la • Ka te ter ab las yo nu* B
Sınıf II a Sı nıf Ic ve ya ami oda ro ne kul la nı mın dan • An ti-arit mik ilaç de ğiş tir me C

son ra or ta ya çı kan at ri yal flut ter

Sınıf II a AA D’ la rın Et ki siz Kal dı ğı, İst hmu s’ a • Ka te ter ab las yo nu* B
Ba ğım lı Ol ma yan At ri yal Flut ter

**: AV dü ğü mü blo ke eden ajan lar la kom bi ne edil me den kul la nıl ma ma lı dır lar.
*: İst hmus ab las yo nu ba şa rı lı de ğil se, hız kon tro lü de ilaç lar la müm kün de ğil se His ab las yo nu ya pı lıp pa ce ma ker ta kıl -
ma lı dır. AAD: An ti-arit mik ilaç lar

Tablo 54-6. At ri yal flut ter: Pro fi lak tik Te da vi (ACC/AHA/ESC)



EKG

EK G’ de dar QRS komp leks li ve ya ti pik BBB pa-
 ter ni var dır. AV dis so si yas yon sık tır.

Te da vi

Fo kal kav şak ta şi kar di sin de be ta-b lo ker ler, fle ca -
ina mi de, pro pa fe no ne, so ta lol, ami oda ro ne ve ni-
 ha yet me di kal te da vi et ki siz ise ka te ter ab las yo nu
ya pı la bi lir (Tab lo 54-7).

NNoonn--ppaa  rrookk  ssii  mmaall  AAVV  KKaavv  şşaakk  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  ssii  

Ak se le re AV kav şak rit mi nin hı zı ba zen iki ka tı na
ula şır. 

Et yo lo ji

Di ji tal in tok si kas yo nu, mi yo kar dit, akut mi yo -
kard in fark tü sü, ay rı ca açık kalp cer ra hi si, hi per -
tan sif kalp has ta lı ğı ve kon je ni tal kalp has ta lı ğı
(Ebs te in ano ma li si) gi bi ne den le re bağ lı ola rak
mey da na ge le bi lir. 

EKG

Kalp hı zı 70-130/dk ara sın da dır. Ge nel lik le 2:1
blok ge li şir. Ani den 1:1’li ile ti ye dö nü şüm de ola-
 bi lir. P dal ga la rı, QRS komp leks le ri nin önün de,
için de ve ya ar ka sın da dır. QRS komp leks le ri, bir-
 lik te ven tri kül içi ile ti bo zuk lu ğu ol ma dık ça nor-
 mal ge niş lik te dir. Ta şi kar di ge nel lik le ted ri cen
baş lar ve son la nır. At ri yum la rın ret rog rad ak ti -
vas yo nu mey da na ge le bi lir se de, at ri yum lar sık-
 lık la sinüs, at ri yum ve ya ba zen ikin ci bir kav şak
oda ğı ta ra fın dan uya rı lır. Ya ni AV dis so si yas yon
var dır.

Te da vi

Non-pa rok sis mal kav şak ta şi kar di sin de has ta di-
 gi tal alı yor sa ilaç ke si lir. Hi po ka le mi var sa po tas-
 yum ve ri le rek dü zel ti lir. İs ke mi so rum lu ise bu na
yö ne lik te da vi uy gu la nır. Bu nun ya nı sı ra be ta-

blo ker ler ve kal si yum an ta go nist le ri et ki li ola bi lir
(Tab lo 54-7).

DDee  vvaamm  llıı  KKaavv  şşaakk  ((““ppeerr  mmaa  nneenntt
jjuunncc  ttii  oonnaa  ll””))  RRee  eenn  ttrraann  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  ((PPJJRRTT))

Çok ya vaş ve sa de ce ret rog rad ile ti özel li ği olan ak-
 se su ar yol va sı ta sı ile olu şan bir re en tran ta şi kar di
söz ko nu su dur. An teg rad ile ti nor mal ile ti sis te -
min den, ret rog rad ile ti sö zü edi len özel lik le re sa hip
ak se su ar yol dan ol mak ta dır. Ak se su ar yol ge nel lik -
le pos te ro sep tal böl ge de lo ka li ze dir. Ço cuk lar da da -
ha sık gö rü lür. Sü rek li ni te lik te olup ay lar sü rer se
hı za bağ lı di la te kar di yom yo pa ti ye yol aça bi lir.

EKG

EK G’ de uzun RR, kı sa PR in ter val li dar QRS’li ta-
 şi kar di gö rü lür. Hı zı 150/dk cı va rın da dır. II, II I ve
aVF de P'ler ne ga tif tir.

Te da vi

Ge nel ola rak far ma ko lo jik te da vi ye di renç li dir.
Sı nıf IC an ti-arit mik ilaç lar et ki li ola bi lir. Di renç -
li va ka lar da, özel lik le sol ven tri kül dis fonk si yo -
nu ya da di la te kar di yo mi yo pa ti ye yol aç mış sa
rad yof re kans ka te ter ab las yon ya pıl ma lı dır. Ab-
 las yon ile ta şi kar di son lan dı rıl dı ğı tak dir de bir-
 kaç ay içer sin de sol ven tri kül fonk si yo nu
ta ma men nor ma le dön mek te dir.

AAVV  NNoo  ddaall  RRee  eenn  ttrraann  TTaa  şşii  kkaarr  ddii  

Ta nım la ma

Pa rok sis mal sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler içeri-
sin de en sık gö rü le ni, do ğuş tan AV çift yo lu ("AV
du al path way") olan has ta lar da or ta ya çı kan AV-
no dal re en tran ta şi kar di dir. Ge nel po pü las yo nun
% 10’un da gö rü lür ve pa rok sis mal sup ra ven tri -
kü ler ta şi kar di le rin 2/3’ü nü teş kil eder. Ge nel lik -
le 40’lı yaş lar da or ta ya çı kar. Ka dın lar da da ha sık
iz le nir.  
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İn di kas yon Kli nik Tak dim Tav si ye Ka nıt Dü ze yi
Sı nı fı

Sınıf II a Fo kal Kav şak Ta şi kar di si • Be ta-blo ker ler C
Sınıf II a • Fle ca ini de C
Sınıf II a • Pro pa fe no ne C
Sınıf II a • So ta lol C
Sınıf II a • Ami oda ro ne C
Sınıf II a • Ka te ter ab las yo nu C

Sınıf I Non-pa rok sis mal Kav şak Ta şi kar di si • Di gi ta lis in tok si kas yo nu var sa ke sil me si C
Sınıf I • Hi po ka le mi dü zel til me si C
Sınıf I • Mi yo kard is ke mi si ni te da vi si C
Sınıf IIa • Be ta-blo ker ler, kal si yum-ka nal blo ker le ri C

Tablo 54-7. AV Kav şak Ta şi kar di si Te da vi si (ACC/AHA/ESC)



Çift yol fiz yo lo ji si olan has ta lar da AV dü ğüm -
de iki tip ile ti yo lu var dır. Bu yol lar dan bi rin de
ile ti hız lı, ref rak ter pe ri yod uzun (hız lı yol; "fast
path way"), di ğe rin de ise ile ti hı zı ya vaş, fa kat ref-
 rak ter pe ri od kı sa dır (ya vaş yol; "slow path way").
Si nüs rit mi es na sın da,  hız lı yol, di ğer yo lun da -
ha ya vaş ile til me sin den do la yı AV ge çiş ten baş lı -
ca so rum lu olan bö lüm dür, bu ne den le yü ze yel
EK G’ de sinüs rit mi es na sın da PR me sa fe si nor-
 mal dir. Ye te rin ce kı sa "co up ling" in ter va li olan bir
er ken at ri yal uya rı, ref rak ter pe ri odu da ha uzun
ol du ğu için hız lı yol da blo ke olur, ya vaş yol dan
ven tri kül le re doğ ru an teg rad yön de iler ler, bu ne-
 den le bu es na da PR ara lı ğı uzun dur; ret rog rad
yön de ise, uya rı hız lı yo la ye ni den gi rer ve bu es-
 na da ref rak ter pe ri odun dan çık mış olan yol da
prok si mal uca ula şır. Ya vaş yo lun ile ti si ile hız lı
yol da ki blok ye rin de ki uya rı la bi lir li ğin dü zel me -
si ara sın da ki za man iliş ki si, ret rog rad hız lı yo lun
ge çil me sin den son ra, im pul sun ya vaş yo la ye ni -
den gir me si ne izin ve rin ce at ri yum lar ret rog rad

ola rak ak ti ve olur. Bu tak dir de olu şan ta şi kar di ye
ya vaş-hız lı (“s low-fast”) ya da mu tad ("com mon")
AV no dal re en tran ta şi kar di adı ve ri lir (Şe kil 54-
5). En sık gö rü len ti pi dir, va ka la rın % 85-90’ı nı
teş kil eder.

AV no dal re en tran ta şi kar di nin da ha na dir bir
for mu da ha var dır. Bu na da hız lı-ya vaş ("fast-
slow") ya da mu tad ol ma yan ("un com mon") AV
no dal re en tran ta şi kar di adı ve ri lir. AV no dal re-
 en tran ta şi kar di le rin % 10-15’i ni teş kil eder. An-
 teg rad ile ti hız lı yol ile aşa ğı ya doğ ru, ret rog rad
ile ti ya vaş yol ile yu ka rı ya doğ ru ol mak ta dır. Bu -
nun se be bi hız lı yo lun ref rak ter pe ri odu nun, ya -
vaş yo lun ki ne nis pet le da ha kı sa ol ma sı dır.
Do la yı sı ile az ön ce sö zü edi len "lo op" ak si yön de
ça lış mak ta dır (Şe kil 54-6). Da ha na dir ola rak her
iki yol da da ile ti ya vaş tır. Bu tak dir de olu şan ta-
 şi kar di ye de ya vaş-ya vaş (“s low-slo w”) AV no dal
re en tran ta şi kar di de nil mek te dir. Na dir de ol sa
ay nı has ta da, hem com mon, hem de un com mon
AV no dal re en tran ta şi kar di gö rü le bi lir.
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Şekil 54-6. Ati pik AV no dal re en tran ta şi kar di (AVNRT). 59’dan değiştirilerek alınmıştır.

Şekil 54-5. Ti pik AV no dal re en tran ta şi kar di (AVNRT). 59’dan değiştirilerek alınmıştır.

Atriyum

Atriyum

His
Demeti

His
Demeti

Normal sinus
vurusu

Atriyal erken
vuru AVNRT

Normal sinus
vurusu

Atriyal erken
vuru

Atriyal erken
vuru AVNRT



Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar

AV no dal re en tran ta şi kar di ge nel lik le se lim bir
arit mi tü rü dür. Bir kaç sa ni ye ve ya sa at ler sü re bi -
lir. Son de re ce na dir ola rak ani ölüm ne de ni ola-
 bi lir. Te da vi has ta nın semp tom la rı nın or ta dan
kalk ma sı ya da azal tıl ma sı ama cı ile uy gu la nır.
An cak ko ro ner kalp has ta lı ğı ya da mit ral dar lı ğı
gi bi or ga nik kalp has ta lı ğı olan şa hıs lar da iyi to-
 le re edi le mez. Ba zen sağ lık lı ki şi ler de bi le çok
hız lı ol du ğu için has ta la rın ba yıl ma eşi ği ne gel-
 me le ri ne ya da tam bir şu ur kay bı na ne den ola bi -
lir. Ta şi kar di es na sın da in san lar gün lük ya şa mı nı
sür dü re mez, hat ta ayak ta du ra ma ya bi lir.

Fi zik mu aye ne de hız lı ve dü zen li bir ri tim
sap ta nır. Kan ba sın cı dü şe bi lir. Ba zen at ri yum ve
ven tri kül le rin ay nı an da ka sıl ma sı ne de niy le can-
 non dal ga la rı gö rü le bi lir.

EKG

Hız ge nel lik le 160-190/dk'dır, an cak 120-250/dk
ara sın da de ği şe bi lir. Ritm dü zen li dir. Ön ce den
ile ti bo zuk lu ğu (sol dal blo ku ya da sağ dal blo ku)
ya da fonk si yo nel aber ran ile ti ol ma dık ça QRS
şek li ve sü re si nor mal dir. 

Ti pik ("com mon") AV no dal re en tran ta şi kar -
di de an teg rad ile ti ya vaş, ret rog rad ile ti hız lı ol-
 du ğu için at ri yal ak ti vi te he men ven tri kül
ak ti vas yo nun dan son ra baş lar, bu ne den le stan-
 dart EKG'de P dal ga sı ge nel lik le QRS için de kay-
 bo lur ve gör mek müm kün ol maz. Bu ne den le P
dal ga sı nın gö rü le me di ği dar QRS’ li dü zen li bir
ta şi kar di de ak la ilk ola rak “com mon AV no dal re-
 en tran ta şi kar di” gel me li dir.

Ati pik ("un com mon") AV no dal re en tran ta şi kar -
di ise ile ti yö nü ta ma men ak si yön de ol du ğu için,
uzun R-P in ter va li ile ka rak ter li dir; PR in ter va li kı-
 sa dır, baş ka bir ifa de ile P’R me sa fe si, RP’ me sa fe -
sin den kı sa dır. II I ve aV F’ de P dal ga la rı ne ga tif tir.

Has ta la rın % 25-50’sin de ta şi kar di es na sın da
be lir gin ST-dep res yo nu or ta ya çı ka bi lir ve is ke mi
ile iliş ki li de ğil dir. Ta şi kar di son lan dık tan son ra da
has ta la rın yak la şık % 40’ın da an te ri or ve ya in fe ri or
de ri vas yon lar da ne ga tif T dal ga la rı ge li şe bi lir.

Te da vi

Ta şi kar di Ata ğı nın Son lan dı rıl ma sı

Akut atak es na sın da va go li tik ma nev ra lar ye ter li
ola bi lir. Di renç li va ka lar da İV ade no si ne, kal si -
yum ka nal blo ker le ri (İV ve ra pa mil ve ya İV dil ti -
azem), İV di gok sin ve ya be ta-blo ker ler (ya vaş
prop ra no lol in füz yo nu) uy gu la na bi lir. Bu ilaç lar
et ki siz ol du ğu tak dir de sı nıf IC (pro pa fe no ne) ve
IA an ti-arit mik ler de nen me li dir. Me di kal te da vi -
ye ce vap alı na maz ise ya da he mo di na mik ola rak
to le re edi le me yen du rum lar da kar di yo ver si yon

ya pıl ma lı dır. Ge nel lik le 10-50 WaC ener ji ve ril -
me si ye ter li ol mak ta dır. Ce vap alı na maz ise güç
art tı rıl ma lı dır. Di renç li va ka lar da ge çi ci "pa cing"
ka te te ri va sı ta sı ile sağ at ri yum dan prog ram lı
uya rı lar ile ta şi kar di son lan dı rı la bi lir.

İV ade no si ne (6-12 mg İV) et ki li ve gü ve ni lir
bir ilaç tır. Et ki si sü rat le baş lar ve kı sa sü re de son-
 la nır. % 100’e ya kın oran da ta şi kar di yi son lan dı -
rır. Ne ga tif inot ro pik et ki si yok tur. Bu ne den ler le
sup ra ven tri kü ler ile ven tri kü ler ta şi kar di ayı rı -
mı nın ya pı la ma dı ğı du rum lar da da iyi bir se çim -
dir. Ta şi kar di atak la rı ya nı sı ra he mo di na mik
ola rak be lir gin bo zuk lu ğa yol açan kalp has ta lı ğı
var sa be ta-blo ker ler dik kat le kul la nıl ma lı dır

Pro fi lak tik Te da vi

Sık or ta ya çı kan ve/ve ya iyi to le re edil me yen, ile ri
de re ce de semp to ma tik va ka lar da sü rek li pro fi lak -
tik me di kal te da vi uy gu lan ma lı dır. 

Bu amaç la, ve ra pa mil, prop ra no lol ve ya di-
 gok sin gi bi AV dü ğüm de ki ile ti ka rak te ri ni de ğiş-
 ti re rek ta şi kar di nin baş la ma sı nı ya da arit mi nin
de va mı nı en gel le yen ilaç lar kul la nı lır. 

Mem bran ak tif an ti-arit mik ilaç lar (pro pa fe non,
so ta lol, ami oda ron), AV no dal re en tran ta şi kar di yi
te tik le yen pre ma tü re uya rı la rı sup re se ede rek ve
"hız lı yol"da ile ti yi dep re se ede rek ta şi kar di atak-
 la rı nın ön len me sin de ya rar lı ola bi lir ler. An cak bu
ilaç la rın pro-arit mik et ki le ri ol du ğu unu tul ma ma -
lı dır. Bu has ta la rın ço ğu kez genç ol duk la rı ha tır -
lan dı ğın da anti-aritmik ilaç la rın uzun sü re li
kul la nıl ma sı nın sa kın ca la rı nın ar ta ca ğı da aşi kar -
dır. AV re en tran ta şi kar di de uzun sü re li ko ru yu cu
te da vi öne ri le ri Tab lo 54-8’de özet len miş tir. 

Çok sey rek ve iyi to le re edi len ta şi kar di atak-
 la rı olan has ta la rın ilaç kul lan ma sı na ge rek yok-
 tur. Atak es na sın da ve ra pa mil, dil ti zem ve
ve ra pa mil al ma sı, ya nıt sız kal mış sa has ta ne ye git-
 me si tav si ye edil me li dir. 

Ka te ter Ab las yo nu

Me di kal te da vi ye rağ men atak la rın gel me si ön le -
ne mi yor sa ya da ilaç la rı has ta to le re ede mi yor sa
ve ya has ta uzun sü re li ilaç kul lan mak is te mi yor -
sa ka te ter ab las yo nu uy gu lan ma lı dır. Ka te ter ab-
 las yo nu ile ya vaş yol da ile ti nin ke sil me si ile %
99-100 ora nın da şi fa sağ la na bil mek te dir ve nüks
ih ti ma li ise % 5 cı va rın da dır. Cid di komp li kas yon
ora nı % 1’in al tın da dır. Ya vaş yol, do la yı sıy la ab-
 las yon he de fi ko ro ner sinüs os ti umu na ya kın dır,
an cak ba zen da ha su pe ri or ve an te ri or böl ge de
ola bi lir. Bu tak dir de ve ya Koch tri ang le ’ı kü çük
olan lar da ya da ço cuk lar da AV blok ris ki da ha
dü şük ol du ğu için “cr yo ab la tion” ter cih edil me li -
dir. An cak “cr yo ab la ti on” un ba şa rı ora nı da ha dü -
şük ve nüks ih ti ma li da ha yük sek tir.
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Ba şa rı sız ka lın dı ğı du rum lar da hız lı yol ab las-
 yo nu da de ne ne bi lir, an cak bu tak dir de hız lı yo -
lun nis pe ten His de me ti ne ya kın lı ğı ne de ni ile %
3-5 ci va rın da AV tam blok ih ti ma li ol du ğu ve bu
tak dir de ka lı cı pa ce ma ker ta kıl ma sı ge re ke ce ği
bi lin me li dir. 

Ab las yon için ay rın tı lı bil gi Bö lüm 51’de ve ril-
 miş tir. 

WWoollffff  PPaarr  kkiinn  ssoonn  WWhhii  ttee  ((WWPPWW))
SSeenn  ddrroo  mmuu

İlk kez 1930 yı lın da L. Wolff, J. Par kin son ve PD
Whi te ta ra fın dan ta nım lan mış tır. Ma ni fest WPW
sen dro mu ge nel po pü las yo nun % 0.15-0.25’in de,
bi rin ci de re ce de ak ra ba la rın da WPW sen dro mu
bu lu nan la rın ise % 0.54’in de sap tan mış tır.  

Ta nım la ma ve Sı nıf la ma

WPW sen dro mun da at ri yum lar dan ven tri kül le re
doğ ru ya yı lan sti mu lus nor mal AV ile ti yo lun dan
de ğil ak se su ar bir yol dan (Kent yo lu) ge çer. Kent
yo lun dan anor mal bir şe kil de "by-pass" ya pa rak
ge çen bu sti mu lus, nor mal AV ile ti yo lun dan ge -
çen sti mu las yon dan çok ön ce ven tri kül le re ula şır
ve ven tri kül le ri uya rır (ven tri kü ler pre-ek si tas -

yon). Bu se bep ten QRS komp lek si nin ilk kıs mı
de for me olup bir "del ta dal ga sı"nın oluş ma sı na
se bep olur. QRS komp lek si nin son kıs mı ise sti-
 mu lu sun AV kav şak tan ta bii bir şe kil de ven tri -
kül le re ya yıl ma sı nı tem sil eder. Böy le ce WPW
sen dro mun da ki QRS komp lek si ak se su ar yol dan
ve nor mal AV kav şak yol dan ay rı ay rı ya yı lan sti-
 mu lus la rın elek tro fiz yo lo jik bir ka rı şı mı dır ("füz -
yon komp lek si"). Ven tri kül ler ak se su ar yol dan
uya rıl dı ğı için PR me sa fe si kı sa (<0.12 san), QRS
komp lek si ge niş (>0.11 san) ve PJ me sa fe si ise
nor mal dir (<0.26 san) (Şe kil 54-7).

Ak se su ar yo lun lo ka li zas yo nu, gi riş ye ri, ile ti
yö nü, özel lik le ri ve sa yı sı na gö re sı nıf lan dı rı la bi -
lir (Tab lo 54-9).

Ak se su ar yol kal bin sağ ve ya sol ta ra fın da, at-
 ri yum ile ven tri kül ler ara sın da elek trik sel ir ti ba tı
sağ la ya cak şe kil de de ği şik lo ka li zas yon lar da (sağ:
pos te ro sep tal, pos te ri or, pos te ro la te ral, la te ral, an-
 te ro la te ral, an te ri or, an te ro sep tal, mid sep tal ve sol:
pos te ro sep tal, pos te ri or, pos te ro la te ral, la te ral, an-
 te ro la te ral, an te ri or) yer ala bi lir (Şe kil 54-8).

Ak se su ar Yo lun Var yant la rı: Ak se su ar yol var yant -
la rı ara sın da Ja mes yo lu (at ri yum ile His de me ti
ara sın da) ve Ma ha im yo lu (AV dü ğüm ile His de-
 me ti ara sın da, ya hut His de me ti nin bir da lı ile in-
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İndikasyon
Kli nik Tak dim Tav si ye Sı nıf Ka nıt Dü ze yi

He mo di na mik ola rak to le re edi le me yen • Ka te ter ab las yo nu Sınıf I B
AV no dal re en tran ta şi kar di • Ve ra pa mil, dil ti azem, be ta-b lo ker, Sınıf IIa C

so ta lol, ami oda ro ne
• Fle ca ini de*, pro pa fe no ne* Sınıf IIa C

Tek rar la yan semp to ma tik AV no dal • Ka te ter ab las yo nu Sınıf I B
re en tran ta şi kar di • Ve ra pa mil Sınıf I B

• Dil ti azem, be ta-blo ker Sınıf I C
• Di gok sin& Sınıf IIb C

Be tab lo ker/Kal si yum an ta go nist le ri ne • Fle ca ini de*, pro pa fe no ne*, so ta lol Sınıf IIa B
ya nıt sız tek rar la yan AV no dal re en tran • Ami oda ro ne Sınıf IIb C
ta şi kar di (ka te ter ab las yo nu is te me yen
has ta lar)

Sey rek/tek AV no dal re en tran ta şi kar di: • Ka te ter ab las yo nu Sınıf I B
Şi fa is te yen has ta lar

Do kü man te pa rok sis mal sup ra ven tri kü ler • Ka te ter ab las yo nu Sınıf I C
ta şi kar di; EF T’ de çif te yol fiz yo lo ji si ve ya • Ve ra pa mil, dil ti azem, be ta-blo ker ler, Sınıf I C
tek eko; arit mi baş ka ne de ni yok fle ca ini de*, pro pa fe no ne*

Sey rek, iyi to le re edi len AV no dal • Te da vi siz Sınıf I C
re en tran ta şi kar di • Va gal ma nev ra lar Sınıf I B

• Cep te ilaç ta şı ma Sınıf I B
• Ve ra pa mil, dil ti azem, be ta-blo ker Sınıf I B
• Ka te ter ab las yo nu Sınıf I B

EFT: Elek tro fiz yo lo jik tet kik, AV: At ri yo ven tri kü ler
*: Ko ro ner kalp has ta lı ğı, sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve di ğer cid di or ga nik kalp has ta lı ğı bu lu nan lar da rö la tif ola rak kon trin -
di ke dir, &: Ço ğu kez et ki siz dir, sem pa tik to nu su ar tı rı cı et ki si olum lu et ki yi per de ler.

Tablo 54-8. AV No dal Re en tran Ta şi kar di: Pro fi lak tik Te da vi (ACC/AHA/ESC)



 ter ven tri kü ler sep tum ara sın da) zik re di le bi lir (Şe -
kil 54-9, Tab lo 54-10). Ja mes yo lu var sa, PR me sa -
fe si kı sa, QRS nor mal dir ve del ta dal ga sı yok tur
(Lown-Ga nong-Le vi ne sen dro mu). Sti mu lus at ri -
yum lar dan AV kav şak böl ge si ne ka dar nor mal
ile ti yo lun dan geç tik ten son ra Ma ha im lif le ri va-
 sı ta sıy la in ter ven tri kü ler sep tu mu uya rır sa PR
me sa fe si nor mal dir, fa kat QRS komp lek si nin ba-
 şın da del ta var dır.

Ak se su ar yol da ile ti ge nel lik le hız lı ve “non-dec -
re men ta l” (hız lı ile ti me izin ve ren ak se su ar yol da
kri tik za ma na ula şın ca ile ti ani den son lanır) özel lik
gös te rir.  Has ta la rın % 8’in de ise ak se su ar yol an-
 teg rad ve ret rog rad ola rak “dec re men ta l” (gi de rek
hız la nan uya rı ya ya nıt ola rak ile ti ted ri cen uzar ve
da ha son ra ile ti ke si lir) ni te lik ta şır.

Ak se su ar yol sa de ce ret rog rad ile ti ye izin ve-
 rir se giz li (“con ce ale d”) ak se su ar yol ola rak ad lan -
dı rı lır ve sinüs rit mi es na sın da do ğal ola rak PR
nor mal dir ve del ta dal ga sı yok tur, da ha sey rek (%
15) iz le nir. Ak se su ar yol da an teg rad ile ti var sa
yü ze yel EK G’ de ti pik del ta sı gö rü lür. Ak se su ar
yol da ge nel lik le iki yön lü (an teg rad ve ret rog rad)
ile ti mev cut tur. Ba zen de an teg rad ile ti ara lık lı -

dır, bu tak dir de; ba zı EK G’ ler de del ta var dır, ba-
 zı la rın da yok tur, hat ta ay nı tra se için de da hi fark-
 lı lık lar gös te re bi lir. Sa de ce an teg rad ile ti ye izin
ve ren ak se su ar yol na dir dir, ge nel lik le sağ ta raf -
ta dır ve “dec re men ta l” ile ti özel li ği (Ma ha im yo lu)
gös te rir.
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Ak se su ar yo lun • At ri yo ven tri kü ler
lo ka li zas yo nu ve - Sağ ta raf
gi riş ye ri - Sol ta raf

• Var yant lar
- At ri yo-Hi si an
- At ri yo-fa si kü ler
- No do-fa si kü ler (Ma ha im)
- Fa si kü lo-ven tri kü ler

İle ti yö nü • An teg ra de
• Ret rog ra de (giz li)
• İki yön lü

İle ti özel lik le ri • Ya vaş, “dec re men ta l”
• Hız lı, “non-dec re men ta l”

Sa yı sı • Tek
• Mul tipl

Tablo 54-9. Ak se su ar Yol la rın Tip le ri

Şekil 54-7. WPW sen dro mu. Ven tri kül ler kıs men ak se su ar yol va sı ta sıy la (göl ge li), kıs men de nor mal AV ile ti va sı ta sıy la
uya rıl mak ta, QRS bu iki uya rı yo lu nun füz yo nu ola rak oluş mak ta dır (in ter net).

Şekil 54-8. Ak se su ar yo lun lo ka li zas yo nu

Anterolateral AnterolateralAnteroseptal

His

AV node

Midseptal
TRİKÜSPİD ANULUS

MİTRAL ANULUS

Lateral
Lateral

Posterolateral Posterolateral

KS

Posterior

Anterior

Posterior

Anterior

Delta dalgası

Negatif T

QRS ≥ 0.12 s

PR ≤ 0.12 s



Özel lik le Ebs te in ano ma li si ile bir lik te ol du -
ğun da bir den faz la ak se su ar yol bu lu na bi lir. 

Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar 

Semp tom lar

WPW sen dro mu, AV no dal re en tran ta şi kar di den
son ra ikin ci en sık gö rü len pa rok sis mal sup ra -
ven tri kü ler ta şi kar di ne de ni dir. WPW sen drom lu
has ta la rın yak la şık % 50-60’ı semp to ma tik tir, ge -
ri ka la nın da ya şam bo yu ta şi kar di ata ğı ol maz.
Semp tom lar er ken ço cuk luk ve genç eriş kin ler de
da ha sık gö rü lür, da ha son ra ki dö nem de has ta la -
rın yak la şık % 25’i za man la asemp to ma tik olur.

Ge nel ola rak da ha hız lı ol duk la rı için, AV no -
dal re en tran ta şi kar di den da ha cid di semp tom la -
ra yol açar lar; çar pın tı, gö ğüs ağ rı sı, disp ne,
ank si ye te, baş dön me si, pre sen kop ve sen ko pa
ne den ola bi lir ler. WPW sen dro mun da ani ölüm
in si den si % 0.15-0.39 cı va rın da dır. Na dir de ol sa
ilk be lir ti kar di yak ar rest ola bi lir.

Ebs te in ano ma li si olan hasta la rın % 10’un da
pre-ek si tas yon sen dro mu da var dır. Di ğer kon je -

ni tal kalp has ta lık la rı na (bü yük ar ter le rin trans-
 po zis yo nu) da eş lik ede bi lir.  

EKG

EKG bul gu la rı ak se su ar yo lun elek tro fiz yo lo jik
özel lik le ri ne gö re fark lı lık gös te rir. Ma ni fest
WPW sen dro mun da sinüs rit mi es na sın da ti pik
EKG bul gu la rı (Kı sa PR, del ta dal ga sı ve ge niş
QRS) var ken, giz li pre-ek si tas yon da EKG nor mal-
 dir. Ay nı has ta da va gal to nus ve di ğer fak tör le re
bağ lı ola rak pre-ek si tas yon de re ce si de ği şe bi lir.
WPW sen dro mun da EKG, sağ ve sol dal blok la -
rı nı, ha ki ki pos te ri or, in fe ri or ve an te ro la te ral mi-
 yo kard in fark tü sü nü tak lid ede bi lir.

Ak se su ar yo lun lo ka li zas yo nu elek tro fiz yo lo -
jik in ce le me ön ce si yü ze yel 12-de ri vas yon lu EKG
al go rit ma la rı kul la nı la rak bü yük oran da ya pı la -
bi lir. Bu al go rit ma lar dan bi ri Şe kil 54-10’da gö rül-
 mek te dir. Ak se su ar yol en sık sol ser best du var da
(% 46-60) yer alır ken, % 25’si pos te ro sep tal ve ya
mid sep tal, % 15-20’si sağ ser best du var, % 2’si an-
 te ro sep tal böl ge de dir.
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Şekil 54-9. Ak se su ar yol var yant la rı şe ma tik ola rak gö rül mek te dir.

Yol Ti pi PR QRS Ta şi kar di Yo rum

At ri yo-Hi si an Kı sa Nor mal Mu tad de ğil
(Ja mes yo lu)

At ri yo-fa si kü ler Nor mal Pre-ek si tas yon An tid ro mik AVRT Hız lı at ri yum “pa cin g” ve ya
(Brec hen mac her yo lu) (LBBB, su pe ri or aks) at ri yal eks tras ti mu lus ile

pre-ek si tas yon be li rir.

No do-fa si kü ler Nor mal Pre-ek si tas yon An tid ro mik AVRT Hız lı at ri yum “pa cin g” ve ya
(LBBB, su pe ri or aks) AVNRT-Ak se su ar yo lun at ri yal eks tras ti mu lus ile

“by stan de r” ak ti vas yo nu pre-ek si tas yon be li rir.

Fa si kü lo-ven tri kü ler Nor mal Anor mal ?
(kı sa H-V)

AVNRT: At ri yo ven tri kü lo no dal re en tran ta şi kar di, AVRT: At ri yo ven tri kü ler (re sip ro kan) ta şi kar di, LBBB: Sol dal blo ku

Tablo 54-10. Ak se su ar Yol Var yant la rı

Atriyum
AV node

His

Ventrikül

Atriyum
AV node

His

Ventrikül

Atriyoventriküler Atriyo-Hisian

Fasikülo-ventrikülerNodo-ventriküler

A

C

B

D



WPW sen drom lu va ka lar da de ği şik tür ler de
pa rok sis mal arit mi ler gö rü le bi lir (Tab lo 54-11).
Bu na gö re EKG bul gu la rı fark lı lık gös te rir.

Ak se su ar Yo lu Kul la nan Re sip ro kan
Ta şi kar di ler

AV re en tran ta şi kar di fiz yo pa to lo ji si, AV no dal
re en tran ta şi kar di ki ne ben zer. An cak AV no dal
re en tran ta şi kar di de ol du ğu gi bi, "ya vaş yol" ve
"hız lı yol" ye ri ne, bi ri "nor mal AV no dal ile ti yo lu"
ve di ğe ri "ak se su ar yol" ol mak üze re 2 ay rı ile ti yo -
lu söz ko nu su dur. Bu iki yo lun ile ti özel lik le ri nin
ve ref rak ter pe ri yod la rı nın bir bi rin den fark lı ol-
 ma sı, re en tran ta şi kar di hu su le gel me si ni sağ la -
mak ta dır. Ba zen bir den faz la ak se su ar yol
ol du ğun da ta şi kar di es na sın da an teg rad ile ti bir
ak se su ar yol dan, ret rog rad ile ti ise baş ka bir ak se-
 su ar yol dan olur.

Or tod ro mik AV Re en tran Ta şi kar di

WPW sen drom lu va ka la rın ço ğun lu ğun da, ak se -
su ar yo lun an teg rad efek tif ref rak ter pe riy odu,
nor mal AV no dal ile ti yo lun dan uzun dur. Bu ne-
 den le, pre ma tü re at ri yal uya rı, ak se su ar yol da
blo ke olur, nor mal AV no dal yol dan aşa ğı ya doğ -
ru an teg rad ola rak ile ti lir, ven tri kül le ri uya rır ve
da ha son ra ret rog rad yön de ak se su ar yo la gi rer,
at ri yum la ra dö ner ve böy le ce te şek kül eden da ir-
e vi ha re ket sik lu su ken di ken di ne de vam et ti rir.
Ta şi kar di hı zı 160-240/dk ara sın da dır. Bu tip sup-
 ra ven tri kü ler ta şi kar di de, sinüs rit mi nin ak si ne,
an teg rad ola rak ven tri kü ler ak ti vas yon için sa de -
ce nor mal AV ile ti yo lu kul la nıl dı ğın dan, sinüs
rit mi es na sın da mev cut olan del ta dal ga sı kay bo -
lur, QRS ge niş li ği nor mal le şir. Ay rı ca, ret rog rad
ola rak at ri yum la ra ile ti ak se su ar yol va sı ta sı ile
ol du ğu için, P dal ga sı, ge nel lik le, in fe ri or ve la te -
ral de ri vas yon lar da ne ga tif gö rü lür (Şe kil 54-11). 
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Şekil 54-10. Ak se su ar yo lun lo ka li zas yo nu be lir le mek için kul la nı la bi le cek bir al go rit ma gö rül mek te dir.

Ak se su ar yo lu kul la nan re sip ro kal ta şi kar di ler • Or tod ro mik AV re en tran ta şi kar di
• Pre-ek si tas yo na yol açan re sip ro kan ta şi kar di ler

- An tid ro mik  re en tran ta şi kar di
- Mul tipl ak se su ar yol kul la nan re sip ro kan ta şi kar di

Ak se su ar yo lu kul la nıl ma sı nı mut la ka ge rek tir me yen, • AV no dal re en tran ta şi kar di
ak se su ar yo lun pa sif "by-stan der" ol du ğu ta şi kar di ler • İkin ci ak se su ar yo lun "by-stan der" ol du ğu AV re en tran

ta şi kar di
• At ri yal flut ter
• At ri yal fib ri las yon
• Ven tri kü ler ta şi kar di
• Ven tri kü ler fib ri las yon

Tablo 54-11. WPW Sen dro mun da Gö rü le bi len Ta şi arit mi Tür le ri

V1

Negatif delta
dalgası ve QRS

Pozitif delta
dalgası ve QRS

Sağ Taraf

Sol aks İnferior aks

Anteroseptal PosteroseptalPosteroseptal Lateral

II, III, aVF’de
negatif delta

ve QRS

II, III ve aVF’de
negatif delta

ve QRS

I, aVL, V5-6’da
izo-elektrik veya

negatif delta

Sağ serbest
duvar

Sol Taraf



Has ta la rın 1/3’ün de QRS al ter nan sı gö rü lür.
Ay rı ca or tod ro mik ta şi kar di es na sın da ST-seg -
ment dep res yo nu da ge li şe bi lir ve genç eriş kin ler -
de ko ro ner kalp has ta lı ğı ile iliş ki ku rul ma ma lı dır.
An cak yaş lı lar da ve bi li nen ko ro ner kalp has ta lı ğı
olan lar da is ke mi ile iliş ki li ola bi le ce ği göz ar dı
edil me me li dir.

Or tod ro mik re en tran ta şi kar di ler de fonk si yo -
nel dal blo ku mey da na ge lir se QRS dal ga la rı nın
ge niş le ye bi le ce ği akıl da tu tul ma lı dır. Ör ne ğin sol
la te ral ak se su ar yo lu bu lu nan WPW sen drom lu
bir has ta da, or tod ro mik ta şi kar di es na sın da, sol
dal blo ku ge li şir se, QRS ge niş le me si ya nı sı ra, ta-
 şi kar di sik lu su nun uzun lu ğu da ar tar sa, aber ran
ile ti dü şü nül me li dir. Sol dal blo ku ne de niy le ak-
 se su ar yo la, im pul sun ret rog rad dö nü şü ge cik ti -
ği için ta şi kar di hı zı ya vaş lar.

Giz li WPW sen dro mun da, ak se su ar yo lun an-
 teg rad ile ti özel li ği nin ol ma ma sı, sa de ce ret rog -
rad ile ti ye izin ver me si ne de niy le sa de ce
or tod ro mik AV re en tran ta şi kar di ge li şe bi lir. Giz -
li WPW sen dro mun da or ta ya çı kan AV re en tran
ta şi kar di ile AV no dal re en tran ta şi kar di yi bir bir -
le rin den ayırt et mek güç ola bi lir. Ta şi kar di nin hı -
zı da ki ka da 200'in üze rin de ise ve QRS'den son ra
ret rog rad P dal ga la rı gö rü le bi li yor ise giz li WPW
sen dro mu ak la gel me li dir.

Pre ek si tas yo na Yol Açan Re sip ro kan
Ta şi kar di ler

Ta şi kar di es na sın da an teg rad ile ti ak se su ar yol
üze rin den, ret rog rad ile ti ise nor mal AV no dal ile -
ti sis te min den ya da var sa ikin ci ak se su ar yol üze-
 rin den ol du ğu için ven tri kül ler er ken uya rı lır
(pre-ek si tas yon) ve elek tro kar di yog ram da ge niş
QRS komp leks li ta şi kar di göz le nir.

An tid ro mik AV Re en tran Ta şi kar di: WPW sen-
 dro mun da, sey rek ola rak, ak se su ar yo lun an teg rad
efek tif pe ri yo du, nor mal AV no dal His Pur kin je sis-
 te min ki ne gö re da ha kı sa ola bi lir. Bu du rum da,
pre ma tu re at ri yal uya rı nor mal yo lun da blo ke olur,
ak se su ar yol dan an teg rad ola rak ven tri kül le re ula-
 şır (ven tri kü ler "pre-ek si tas yon") ve ret rog rad ola rak
nor mal AV no dal yol dan at ri yum la ra ge ri dö ner. 

Bu tip sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler de, ba şın -
da del ta dal ga sı bu lu nan ge niş bir QRS komp lek -
si (aber ran QRS) gö rü lür ki, sık ola rak ven tri kü ler
ta şi kar di ile ka rış tı rı la bi lir. Ge niş QRS komp leks -
le ri pre ma tu re at ri yal uya rı lar ya da sinüs rit mi
es na sın da gö rü len er ken uya rıl mış ("pre-ex ci ted")
vu ru la ra ben zer (Şe kil 54-12).

Ma ha im Yo lu: AV dü ğüm ile ven tri kül (no do ven -
tri kü ler) ve ya fa si kül ler (no do fa si kü ler) ara sın da
ak se su ar yol (Ma ha im yo lu) mev cut tur. Ma ha im
yo lu üze rin den olan ile ti ge niş QRS komp leks li
ve sol dal blok pa ter nin de ta şi kar di le rin or ta ya
çık ma sı na yol açar ve ven tri kü ler ta şi kar di ile ka-
 rış tı rı la bi lir (Şe kil 54-13). Ma ha im yo lun da ret rog-
 rad ile ti yok tur. 

Mul tipl Ak se su ar Yol Kul la nan Re sip ro kan Ta-
 şi kar di: Ba zı has ta lar da bir den faz la, hat ta 3 ak se-
 su ar yol bu lu na bi lir. Bu has ta lar da an teg rad ile ti
bir ak se su ar yol dan, ret rog rad ile ti ise ikin ci ak se-
 su ar yol dan ola bil mek te dir. Bu tak dir de de pre-
ek si te ta şi kar di sap ta nır.

Ak se su ar Yo lu Kul la nıl ma sı nı Mut la ka
Ge rek tir me yen, Ak se su ar Yo lun Pa sif
"by-stan der" Ol du ğu Ta şi kar di ler

De ği şik ta şi arit mi tür le ri ak se su ar yo la ih ti yaç ol-
 ma dan da or ta ya çı ka bi lir. Bun lar ara sın da; AV
no dal re en tran ta şi kar di, ikin ci ak se su ar yo lun
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Şekil 54-11. Or tod ro mik at ri yo ven tri kü ler ta şi kar di. 180/dk. Ta şi kar di es na sın da an teg rad ola rak nor mal AV no dal ile ti sis-
 te mi, ret rog rad ola rak ak se su ar yol kul la nıl dı ğı için QRS’ le rin dar ol du ğu dik ka ti çek mek te dir. Ret rog rad P’ ler T dal ga sı için -
de bel li be lir siz ola rak iz len mek te dir.



"by-stan der" ol du ğu AV re en tran ta şi kar di, at ri -
yal flut ter, at ri yal fib ri las yon, ven tri kü ler ta şi kar -
di ve ven tri kü ler fib ri las yon sa yı la bi lir. An cak bu
ta şi kar di ler WPW sen dro mu ile bir lik te ol du ğun -
da fark lı ni te lik le ri or ta ya çı ka bi lir. Bun lar ara sın -
da özel lik le at ri yal fib ri las yon (ve at ri yal flut ter)
özel önem ta şır.

At ri yal Fib ri las yon: WPW sen drom lu has ta lar da,
at ri yal fib ri las yon mey da na gel di ğin de, ak se su ar
yo lun ref rak ter pe ri odu, nor mal AV no dal ile ti
yo lun kin den uzun ise, an teg rad ile ti nor mal AV
no dal yol üze rin den ola ca ğı için, sinüs rit mi es-

 na sın da mev cut olan del ta dal ga sı kay bo lur ve
QRS komp leks le ri ge niş li ği nor mal le şir, ya ni dar
QRS komp leks li at ri yal fib ri las yon iz le nir. 

WPW sen drom lu has ta lar da, ak se su ar yo lun
ref rak ter yo lu, nor mal AV no dal ile ti yo lu na gö re
da ha kı sa ol du ğu za man, at ri yal fib ri las yo nu hu-
 su le ge ti ren sti mu lus an teg rad ola rak ak se su ar
yol dan ge çe rek ven tri kül le ri uya rır. Bu ne den le,
at ri yal fib ri las yon es na sın da QRS komp leks le ri
be lir gin ola rak ge niş tir. Ak se su ar yo lun efek tif
ref rak ter pe riyodu kı sa (200-400 msan) ol du ğun -
dan WPW sen dro mun da gö rü len at ri yal fib ri las -
yon lar da ven tri kü ler ce vap çok hız lı dır (>200/dk),
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Şekil 54-12. Sol da şe ma tik ola rak an tid ro mik AV re en tran ta şi kar di es na sın da an teg rad ile ti nin ak se su ar yol üze rin den, ret-
 rog rad ile ti nin nor mal AV ile ti sis te mi üze rin den ol du ğu gö rül mek te dir. Sağ da ki tra se de AV re en tran ta şi kar di es na sın da an-
 teg ra de ola rak ak se su ar yol, ret rog rad ola rak AV dü ğüm kul la nıl dı ğı için ge niş QRS’ li ta şi kar di oluş tu ğu dik ka ti çek mek te dir.

Şekil 54-13. Ma ha im yo lu. Sol dal blo ku pa ter ni gös te ren ge niş QRS’ li 150/dk hı zın da ta şi kar di. No do-ven tri kü ler ak se su -
ar yol (Ma ha im yo lu) bu lu nan has ta da an teg rad ile ti ak se su ar yol, ret rog rad ile ti ise nor mal AV ile ti va sı ta sıy la ol mak ta dır.
Ak se su ar yol kul la nıl dı ğı için QRS dal ga la rı ge niş ol mak ta dır (Ada let)



ven tri kü ler fib ri las yo na dö nüş me ris ki var dır.
Da ha ön ce den WPW sen dro mu ol du ğu bi lin me -
yen bir has ta da, or ta la ma hı zı 200/dk'ın  üze rin de
olan, be lir gin dü zen siz ve ge niş QRS komp leks li
bir ritm, WPW sen drom lu bir has ta da at ri yal fib-
 ri las yon ge liş ti ği ni dü şün dür me li dir. 

Te da vi

WPW sen drom lu has ta la rın te da vi pla nı çok dik-
 kat le ya pıl ma lı dır. Zi ra has ta la rın bir kıs mın da
arit mi le tal ola bi lir. Yan lış te da vi yak la şım la rı bu -
nu ko lay laş tı ra bi lir.

Ta şi kar di Ata ğı nın Son lan dı rıl ma sı

Or tod ro mik ve ya An tid ro mik AV Re en tran Ta şi -
kar di Ata ğı nın Son lan dı rıl ma sı: Bö lüm 53’de (Şe -
kil 53-13 ve 14 ile Tab lo 53-6)’de özet le nen
pren sip le re uy gun şe kil de te da vi edi lir. Ta şi kar di
ata ğı he mo di na mik ola rak to le re edi le mi yor sa
elek trik sel (DC) kar di yo ver si yon uy gu lan ma lı dır.
He mo di na mik ola rak to le re edi le bi len AV re en tran
atak la rı ka ro tis sinüs ma sa jı ile sinüs rit mi ne dö-
 ne bi lir.  AV re en tran ta şi kar di ler de va gal ma nev -
ra lar et ki li ol ma dı ğı tak dir de İV ade no si ne, İV
pro ca ina mi de ve İV fle ca ini de et ki li ola bi lir. Sol ven-
 tri kül dis fonk si yo nu var sa ami oda ro ne ter cih edil-
 me li dir. Me di kal te da vi ye di renç li va ka lar da ge çi ci
pa ce ma ker elek tro du ile at ri yum (ce vap alı na maz -
sa ven tri kül den) prog ram lı uya rı lar ile or tod ro mik
ya da an tid ro mik AV re en tran ta şi kar di nin sinüs
rit mi ne dön me si sağ la na bi lir.

WPW Sen dro mun da At ri yal Fib ri las yon Ata ğı nın
Son lan dı rıl ma sı: WPW sen dro mun da at ri yal fib-
 ri las yon te da vi sin de ge nel pren sip ler den fark lı
ola rak at ri yal fib ri las yon es na sın da ak se su ar yo -
lun kul la nıl ma sı ne de niy le ven tri kü ler fib ri las yo -
na dö nüş ris ki nin bu lun ma sı dır. Özel lik le
ak se su ar yol an teg rad ref rak ter pe ri odu nun kı sa
ol ma sı du ru mun da ven tri kül ya nı tı çok hız lı dır
ve at ri yal fib ri las yon ço ğu kez he mo di na mik ola-
 rak to le re edi le mez. Bu tak dir de va kit ge çir me -
den DC kar di yo ver si on uy gu lan ma lı dır. WPW
sen dro mun da at ri yal fib ri las yon ata ğı çok hız lı ol-
 ma sa bi le ven tri kü ler fib ri las yo nu ris ki var dır, bu
has ta lar eve yol la ma dan –mut la ka- sinüs rit mi
sağ lan ma lı dır. 

He mo di na mik ola rak to le re edi len du rum lar -
da sinüs rit mi ni sağ la mak ama cıy la İV pro ca ina -
mi de, İV ibu ti li de, İV fle ca ini de ve İV ami oda ro ne
kul la nı la bi lir. An cak AV ile ti nin blo ke edil me si
su re tiy le ven tri kül hı zı nın ya vaş la tıl ma sı ama cıy -
la ve ra pa mil, dil ti azem, di gok sin, be tab lo ker ler ve ya
ade no si ne KE SİN LİK LE kul la nıl ma ma lı dır. Bu
ilaç lar ile ti nin da ha çok ak se su ar yo la kay ma sı na
at ri yal fib ri las yo nun ven tri kü ler fib ri las yo na dö-
 nüş me si ne yol aça bi lir (Şe kil 54-14).

Em bo li den ko run mak için has ta la ra akut dö-
 nem de di ğer at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da ol-
 du ğu gi bi İV he pa rin baş lan ma lı dır.

Pro fi lak tik Te da vi

WPW sen drom lu has ta lar da ta şi kar di atak la rı nın
ön len me si için kul la nı lan 3 te da vi me to du var dır:
1. Far ma ko lo jik te da vi, 2. Ka te ter ab las yo nu, 3.
Cer ra hi ab las yon. Tab lo 54-12’de WPW sen dro -
mun da uzun sü re li ko ru yu cu te da vi yak la şım la -
rı an la tıl mak ta dır. 

Pre-ek si tas yon (ma ni fest WPW sen dro mu) ile
bir lik te iyi to le re edi len AV re en tran ta şi kar di
atak la rı var sa ilk se çe nek ka te ter ab las yo nu ol ma-
 lı dır. Bu müm kün ol mu yor sa ta şi kar di atak la rı -
nın ön len me si ama cıy la fle ca ina mi de, pro pa fe no ne,
so ta lol ve ya ami oda ro ne kul la nı la bi lir. Di gok sin ve -
ya kal si yum an ta go nist le ri kul la nıl ma sın dan sa-
 kı nıl ma lı dır.

Ma ni fest WPW sen dro mu at ri yal fib ri las yon
ya da kö tü to le re edi len AV re en tran ta şi kar di
atak la rı ile bir lik te ise tek se çe nek ka te ter ab las -
yo nu ol ma lı dır.

Pre-ek si tas yon ol ma sı na kar şın has ta asemp to -
ma tik ise has ta lar ilaç sız ta kip edi le bi lir. An cak ilk
ata ğın na dir de ol sa ani ölü me ne den ola bi le ce ği
ha tır lan dı ğın da ka te ter ab las yo nu da ya pı la bi lir.

Pre-ek si tas yon ol ma sa bi le AV re en tran ta şi -
kar di atak la rı he mo di na mik ola rak to le re edi le mi -
yor sa ilk se çe nek ka te ter ab las yo nu ol ma lı dır.  Bu
müm kün ol mu yor sa ta şi kar di atak la rı nın ön len -
me si ama cıy la fle ca ina mi de, pro pa fe no ne, so ta lol ve ya
ami oda ro ne kul la nı la bi lir. Di gok sin ve ya kal si yum
an ta go nist le ri kul la nıl ma sın dan sa kı nıl ma lı dır.

Pre-ek si tas yon ol ma yan has ta lar da tek ya da
sey rek or ta ya çı kan AV re en tran ta şi kar di atak la -
rı söz ko nu su ise ilaç sız ta kip, atak olun ca va gal
ma nev ra lar uy gu lan ma sı, ya nıt alın maz ise ilaç
ve ril me si bir se çe nek ola bi lir. An cak bu has ta la ra
da ka te ter ab las yo nu ya pı la bi lir. Bu müm kün ol-
 mu yor sa ta şi kar di atak la rı nın ön len me si ama cıy -
la fle ca ina mi de, pro pa fe no ne, so ta lol ve ya
ami oda ro ne kul la nı la bi lir. Di gok sin kul la nıl ma -
sın dan sa kı nıl ma lı dır.

Baş ka bir kalp has ta lı ğı ne de niy le sol ven tri kül
dis fonk si yo nu olan lar da an ti-arit mik ilaç kul la nı -
mı ge rek ti ğin de ami oda ro ne ter cih edil me li dir. 

Ve ra pa mil, be ta-blo ker ler ve ade no si ne AV ile-
 ti yi ya vaş la tan ilaç lar dır. Sı nıf I (pro ca ina mi de, pro-
 pa fe no ne ve fle ca ini de) ve Sı nıf II I (so ta lol,
ami oda ro ne) ilaç lar ise da ha çok ak se su ar yol da ki
ile ti yi et ki ler ler.

Ka te ter Ab las yo nu: Ak se su ar yo lun ka te ter ab-
 las yo nu ay rın tı lı ola rak Bö lüm 53’de an la tıl mış -
tır. İş le min ba şa rı ora nı % 90-99, nüks ora nı % 5
cı va rın da ve ehil el ler de cid di komp li kas yon ora -
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nı % 3’ün al tın da dır. Nüks va ka la rın da iş lem tek-
 rar ya pı la bi lir. Tam po nad ris ki ise % 0.13-1.1 cı-
 va rın da dır. Ak se su ar yol özel lik le mid sep tal ve
an te ro sep tal lo ka li zas yon da ise dü şük de ol sa AV

tam blok ris ki ol du ğu için “cr yo ab las yo n” (so ğut -
ma lı ab las yon) me to du ter cih edi le bi lir. “C yro ab -
las yo n” da iş lem sü re si bi raz da ha uzun, ba şa rı
bi raz da ha dü şük ve nüks ora nı da ha yük sek tir.
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Şekil 54-14. WPW sen drom lu bir has ta da at ri yal fib ri las yon ata ğı (üst tra se) es na sın da kul la nıl ma sı ke sin lik le kon trin di ke
olan 3 ilaç İV di gok sin, İV ve ra pa mil ve İV be tab lo ker ya pıl dık tan son ra ven tri kü ler ta şi kar di ge liş ti ği, de fib ri las yon son ra sın -
da si nus rit mi sağ lan dı ğı (alt tra se) gö rül mek te dir. Si nus rit min de kı sa PR, del ta ve ge niş QRS dik ka ti çek mek te dir (Ada let).

İn di kas yon
Arit mi Tav si ye Sı nı fı Ka nıt Dü ze yi

Ma ni fest WPW sen dro mu • Ka te ter ab las yo nu Sınıf I B
(Pre-ek si tas yon+semp to ma tik arit mi), iyi • Fle ca ina mi de, pro pa fe no ne Sınıf IIa C
to le re edi len AV re en tran ta şi kar di atak la rı • So ta lol, ami oda ro ne, be ta-blo ker Sınıf IIa C

• Ve ra pa mil,dil ti azem, di gok sin Sınıf III C

Ma ni fest WPW sen dro mu • Ka te ter ab las yo nu Sınıf I B
(At ri yal fib ri las yon ve ya hız lı ya da kö tü
to le re edi len AV re en tran ta şi kar di)

Pre-ek si tas yon var, • Te da vi siz ta kip Sınıf I C
Asemp to ma tik • Ka te ter ab las yo nu Sınıf IIa B

Pre-ek si tas yon yok, • Ka te ter ab las yo nu Sınıf I B
Kö tü to le re edi len AV re en tran ta şi kar di • Fle ca ina mi de, pro pa fe no ne Sınıf IIa C

• So ta lol, ami oda ro ne Sınıf IIa C
• Be ta-blo ker ler Sınıf IIb C
• Ve ra pa mil,dil ti azem, di gok sin Sınıf III C

Pre-ek si tas yon yok, • Te da vi siz ta kip Sınıf I C
Tek ve ya sey rek AV re en tran ta şi kar di • Va gal ma nev ra lar Sınıf I B

• İlaç lar cep te Sınıf I B
(Ve ra pa mil, dil ti azem, be ta-blo ker)

• Ka te ter ab las yo nu Sınıf IIa B
• So ta lol, ami oda ro ne Sınıf IIb B
• Fle ca ina mi de, pro pa fe no ne Sınıf IIb C
• Di gok sin Sınıf III C

Tablo 54-12. WPW Sen dro mun da Uzun Sü re li Te da vi Yak la şı mı (ACC/AHA/ESC)



Ba zı va ka lar da en do kar di yal ab las yon ile et ki li
olun ma dı ğı için epi kar di yal yak la şım ge rek mek -
te dir.

Cer ra hi Ab las yon: Cer ra hi ab las yon ge rek li li ği,
ka te ter ab las yo nu nun son de re ce yük sek ba şa rı
ile ger çek leş ti ril me si ne de niy le he men he men or-
 ta dan kalk mış tır. An cak epi kar di yal da hil mü ker-
 rer ka te ter ab las yon gi ri şim le ri ba şa rı sız
ol du ğun da, yük sek risk li has ta lar da ha la bir se-
 çe nek ola bi lir. 
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TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

At ri yal fib ri las yon çok sü rat li ve di sor ga ni ze olan
at ri yal elek trik sel ak ti vas yon lar ve ko or di nas yo -
nu bo zul muş at ri yal kon trak si yon lar ile ka rak te -
ri ze bir ritm bo zuk lu ğu dur. Yü ze yel EK G’ de de
hız lı at ri yal fib ri las yon dal ga la rı ve at ri yo ven tri -
kü ler (AV) blok de re ce si ile bir lik te fre kans la rı ve
amp li tüd le ri de ği şen ven tri kül ya nıt la rı gö rü lür. 

SSıı  nnııff  llaa  mmaa

Ame ri can He art As so ci ati on (AHA), Ame ri can
Col le ge of Car di ology (ACC) ve Eu ro pe an So ci ety ve
Car di ology (ESC) gi bi ulus la ra ra sı der nek le rin tav-
 si ye et ti ği at ri yal fib ri las yon sı nıf la ma sı Şe kil 55-
1’de gö rül mek te dir. İlk at ri yal fib ri las yon ata ğı
–is ter ken di son lan sın, is ter se ilaç ve ya DC kar di -
yo ver si yon la dön dü rül sün- ba zen uzun sü re (hat -
ta yıl lar ca) tek rar et me ye bi lir. Bu nun için ay rı bir
ka te go ri de yer al ma lı dır. At ri yal fib ri las yon epi-
 sod la rı iki ya da da ha çok tek rar eder se “re kür ren
ve ya kro nik at ri yal fib ri las yo n” ola rak ad lan dı rı lır.

Kro nik at ri yal fib ri las yon da 3 alt grup ta de ğen -
di ril me li dir: 1. Pa rok sis mal (ara lık lı) at ri yal fib ri -
las yon, 2. Per sis tan (ıs rar lı) at ri yal fib ri las yon ve
3. Per ma nan (ka lı cı) at ri yal fib ri las yon. İlk at ri yal
fib ri las yon ata ğı per ma nan ni te lik ala bi le ce ği gi -
bi ay nı has ta da de ği şik se yir ler or ta ya çı ka bi lir
ve ya se yir ler ni te lik de ğiş ti re bi lir.

Pa rok sis mal (ara lık lı) At ri yal Fib ri las yon

Za man za man atak lar tar zın da or ta ya çı kan ve 7
gün den (ço ğu kez 24 sa at için de) kı sa sü re de ken-
 di li ğin den dü ze len (7 gün den az) at ri yal fib ri las -
yon ata ğı kas de di lir.

Per sis tan (ıs rar lı) At ri yal Fib ri las yon

Da ha uzun (7 gün ve ya da ha faz la) sü ren ve an -
cak far ma ko lo jik ve ya elek trik sel kar di yo ver si yon
ile son la na bi len at ri yal fib ri las yon atak la rı nı ta-
 nım lar. Per sis tan at ri yal fib ri las yon öy kü sü 1 yı lın
üze rin de ise “u zun sü re li per sis tan at ri yal fib ri las -
yo n” ola rak ad lan dı rı lır.

ATRİYAL FİBRİLASYON

Prof. Dr. Kâmil Adalet

Şekil 55-1. Atriyal fibrilasyon sınıflandırılması ve seyri (ACC/AHA/ESC-2011). KV: Kardiyoversiyon

İlk defa teşhis edilen atriyal fibrilasyon

Paroksismal
(genellikle <24 saat)

Persistan
(>7 gün veya KV gerekir)

Uzun süreli (>1 yıl)
Persistan

Permanan
(kalıcı)
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Per ma nan (ka lı cı) At ri yal Fib ri las yon

Sü rek li bu lu nan ve te da vi ye rağ men de vam eden,
elek trik sel kar di yo ver si yon ile de dü zel me yen ve
he kim ta ra fın dan ka lı cı ol ma sı ka bul edi len at ri -
yal fib ri las yo nu ta nım lar. 

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

At ri yal fib ri las yon en sık gö rü len aritmi tü rü dür.
Aci le ritm bo zuk lu ğu ile baş vu ran has ta la rın
1/3’ü nü oluş tu rur. At ri yal fib ri las yo nun ge nel po-
 pü las yon da ki pre va lan sı % 0.4-1 ara sın da iken,
yaş lı lar da % 4.8-17 ve mit ral ka pak has ta la rın da
% 79’a ka dar yük sel mek te dir. Top lum lar yaş lan -
dık ça at ri yal fib ri las yon lu has ta la rın top lam sa yı -
sı da art mak ta dır. 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ’n de 2.2-5 mil yon,
Av ru pa ’da 4.5 mil yon at ri yal fib ri las yon lu has ta
var dır. At ri yal fib ri las yon er kek ler de ka dın la ra gö -
re, be yaz ırk ta si yah ır ka gö re da ha sık gö rü lür.
Tür ki ye ’de 2008 ve ri le ri ne gö re at ri yal fib ri las yon
pre va lan sı % 1.26’dır ve bu na gö re 310.00 at ri yal fib-
 ri las yon lu has ta var dır. Ül ke miz de kro nik at ri yal
fib ri las yon in si dan sı bin de 1.35’dir ve bu ve ri le re
gö re her yıl 35.000 ye ni has ta ek len mek te dir.

Ai le vi at ri yal fib ri las yon da ta nım lan mış tır.
Ay rı ca at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da çok na dir
de ol sa ge ne tik de fekt ler de be lir len miş tir.

EEtt  yyoo  lloo  jjii

At ri yal fib ri las yon ge nel lik le kalp ve ya kalp dı şı
has ta lık la ra bağ lı ola rak ge li şir. Ba zen de sa de ce
kal bin elek trik sel bir bo zuk lu ğu ola rak or ta ya çı -
kar, bu tak dir de tek ba şı na (“lo ne ”) at ri yal fib ri -
las yon ola rak ad lan dı rı lır. Lo ne at ri yal fib ri las yon

sık lı ğı de ği şik se ri ler de % 10-30 ola rak bil di ril -
miş tir. At ri yal fib ri las yon özel lik le ro ma tiz mal
mit ral ka pak has ta lı ğı olan lar da sık tır. An cak ge-
 liş miş ül ke ler de ro ma tiz mal ka pak has ta lı ğı nın
tüm po pü las yon da ki sık lı ğı dü şü nül dü ğün de, at-
 ri yal fib ri las yo na en çok hi per tan sif kalp has ta lı ğı
ve ko ro ner kalp has ta lı ğı eş lik eder (Tab lo 55-1).
Ge liş mek te olan ül ke ler de ise hi per tan si yon, ro-
 ma tiz mal ka pak has ta lı ğı ve kon je ni tal kalp has ta-
 lı ğı en sık ne den ler ola rak dik ka ti çe ker. 

Pa rok sis mal at ri yal fib ri las yon lu has ta la rın %
50’sin den faz la sın da eş lik eden ya pı sal bir has ta -
lık yok ken, per ma nan at ri yal fib ri las yon lu has ta -
la rın % 80’in de alt ta ya tan ya pı sal bir kalp
bo zuk lu ğu mev cut tur.

Aşı rı al kol alı mı (haf ta so nu ta ti li sen dro mu),
cer ra hi mü da he le, pe ri kar dit, mi yo kar dit, pul mo-
 ner em bo li ve hi per ti ro idi gi bi ne den ler at ri yal
fib ri las yo nu akut ola rak te tik le ye bi lir. Alt ta ya tan
ne den ler te da vi edi lir se at ri yal fib ri las yon tek rar
et mez. 

At ri yal ta şi kar di, at ri yal flut ter, AV no dal re-
 en tran ta şi kar di ve WPW sen dro mu nun te tik le -
di ği at ri yal fib ri las yon lar da bu ari t mi le rin
ab las yon te da vi si ile kü rü sağ lan dı ğın da at ri yal
fib ri las yon da or ta dan kal ka bi lir. 

Va gal at ri yal fib ri las yon ağır öğün le ri ta ki ben
ve ya uy ku es na sın da or ta ya çı kar. Be ta-blo ker ve
di gi ta lis semp tom la rı art tı rır, di sop yra mi de ise
ya rar lı ola bi lir. Ad re ner jik tip at ri yal fib ri las yon
ise be ta blo ker ler den ya rar gö rür.

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

At ri yal fib ri las yon baş la ma sı nı (te tik len me si) ve
de va mı nı sağ la yan pek çok me ka niz ma var dır. En
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Tek başına (“lone”) atriyal fibrilasyon Herhangi bir kalp ya da akciğer hastalığı atriyal fibrilasyona eşlik etmez.

Kalp Hastalıklarına Bağlı Nedenler • Koroner kalp hastalığı
• Hipertansif kalp hastalığı
• Romatizmal kalp hastalığı
• Non-romatizmal kapak hastalıkları
• Kalp yetersizliği
• Akut miyokard infarktüsü
• Kardiyomiyopatiler (hipertrofik, dilate veya restriktif)
• Miyokardit
• WPW sendromu
• Konstriktif perikardit, perikardit
• Konjenital kalp hastalıkları
• Kalp operasyonları

Kalp Hastalıkları Dışı Nedenler • Diabetes mellitus
• Obezite
• Uyku apne sendromu
• Hipertirioidi
• Alkol
• Digital intoksikasyonu, 
• Akciğer hastalıkları (kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kor pulmonale,

pulmoner emboli, pnömoni)

Tablo 55-1. Atriyal Fibrilasyon Etyolojisi



sık gö rü len te tik le yi ci me ka niz ma pul mo ner ven-
 ler de ki ade le lif le rin den kay nak la nan sü rat li ve
spon tan ak ti vas yon lar dır. Pul mo ner ven ek to pi si
ge nel lik le ge çi ci dir, at ri yal fib ri las yo nun de va mı -
nı sağ la yan mult pil dal ga lı re en tri ’dir. Pul mo ner
ven ler den baş la yan ak ti vas yon ço ğu pa rok sis mal
at ri yal fib ri las yon atak la rın dan so rum lu dur. An -
cak at ri yal fib ri las yon ge li şi min den baş ka odak lar
da (su pe ri or ve na ka va, Mars hall li ga ma nı, ko ro -
ner si nüs ade le ya pı sı, sol at ri yum du va rı, sağ at-
 ri yum da cris ta ter mi na lis) so rum lu ola bi lir.
Pul mo ner ven kay nak lı at ri yal fib ri las yon da ön ce
ad re ner jik to nus ar tar, son ra va gal ha ki mi yet ön
pla na ge çer. Va gal sti mü las yon at ri yal mi yo kar -
dın ref rak ter pe ri yo du nu kı sal tır.

Pek çok elek tro fiz yo lo jik ve ya pı sal fak tör ler
at ri yal fib ri las yo nun sü re gel me si ni sağ lar. At ri yal
fib ri las yo nun olu şum me ka niz ma sın da en ka bul
gö ren gö rüş “mul tipl dal ga hi po te zi ”dir (Şe kil 55-
2). At ri yum için de sey re den elek trik dal ga la rı,
mul tipl dal ga cık la ra bö lü nür, her han gi bir an da -
ki dal ga cık la rın sa yı sı, at ri yum da ki ref rak ter pe-
 ri yod la ra, ile ti hız la rı na ve ana to mik ya pı la ra
ba ğım lı ola rak de ği şir.

Uzun sü ren at ri yal fib ri las yon ya pı sal, kon t-
rak til ve elek trik sel ye ni den ya pı lan ma ya (“re mo -
del in g”) yol açar. At ri yal fib ri las yon za man la
mi yo fib ril le rin kay bı na, gli ko jen gra nül le ri nin bi-
 ri ki mi ne, gap kav şak lar da hüc re le ra ra sı eş leş me -
le rin kop ma sı na ve or ga nel bi ri ki mi ne ne den
olur. At ri yal fib ri las yon da hüc re ler ara sı ve hüc re-
mat riks iliş ki le ri ni dü zen le yen “di sin teg ri n” ve
“me tal lop ro te ina se ” gi bi gli kop ro te in le rin kon san -
tras yo nu art mış tır ve bu ar tış sol at ri yum di la tas -
yo nu na yol açan me ka niz ma lar dan bi ri dir. Bu
su ret le at ri yal fib ri las yo nun ken di si at ri yum da
ya pı sal de ği şim, “re mo delin g”, me ka nik fonk si yon

bo zuk lu ğu ve at ri yal fib ri las yo nu nun de va mı na
yol aça cak tır.

At ri yal fib ri las yo nun oluş tur du ğu elek trik sel
“re mo de lin g” at ri yal fib ri las yon ge li şi mi ne da ha
da kat kı sağ lar. At ri yal fib ri las yon da at ri yum mi-
 yo sit le rin de ge li şen ti pik elek tro fiz yo lo jik de ği -
şik lik ler; efek tif ref rak ter pe ri od da azal ma,
ak si yon po tan si ye li nin sü re sin de uza ma ve amp -
li tü dün de azal ma ile hız de ği şik lik le ri ne kar şı ak-
 si yon po tan si ye li sü re si ce va bı nın kay bı şek lin de
özet le ne bi lir. Kalp ye ter siz li ği nin ge liş me si ve ya
bu lun ma sı at ri yal fib ri las yo nun oluş tur du ğu bu
elek tro fiz yo lo jik de ği şik lik le ri da ha da art tı rır.

Tüm bu ne den ler le at ri yal fib ri las yo nun er ken
dö nem de te da vi si bü yük önem ta şı mak ta dır.

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Ti pik semp tom lar çar pın tı, ank si ye te, hu zur suz -
luk, ne fes dar lı ğı, baş dön me si, gö ğüs ağ rı sı, hal-
 siz lik ve ba zen de sen kop tur. An cak kli nik
be lir ti ler has ta dan has ta ya, da ha çok alt ta ya tan
has ta lı ğa ve ven tri kül hı zı na bağ lı ol mak üze re
çok fark lı ola bi lir. Has ta lar asemp to ma tik ya da
mi ni mal semp tom lu ola bi le ce ği gi bi, mit ral ste-
 noz lu ya da aort ste noz lu has ta lar da at ri yal fib ri -
las yo nun baş la ma sı akut ak ci ğer öde mi ne da hi
yol aça bi lir. Yaş lı lar da ko lay lık la kalp ye ter siz li -
ği ne ne den ola bi lir. Ven tri kül hı zı nın sü rat li ol-
 ma sı ko ro ner ar ter le rin di yas to lik do luş la rı nı da
olum suz yön de et ki le ye rek an gi na pek to ri se se-
 be bi yet ve re bi lir. Ço ğu kez ya şam ka li te si be lir -
gin ola rak aza lır.

Semp to ma tik at ri yal fib ri las yon atak la rı olan
pek çok has ta da ay nı za man da asemp to ma tik at-
 ri yal fib ri las yon dö nem le ri de ola bi lir. Prog noz
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Şekil 55-2. Atriyal fibrilasyonun mekanizması.
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açı sın dan fark lı lık ol ma dı ğı için asemp to ma tik
atak la rın da be lir len me si son de re ce önem li dir. 

Bu nun dı şın da at ri yal fib ri las yo na bağ lı komp-
 li kas yon lar de ği şik şi ka yet le re yol açar: Trom bo -
em bo lik komp li kas yon lar için de en sık gö rü le ni
stro ke ’dur. Stro ke ilk be lir ti de ola bi lir.

At ri yal fib ri las yon lu has ta lar da ba zen de ilk
kli nik be lir ti “ta şi kar di ye bağ lı di la te kar di yo mi yo pa -
ti ”dir. Bu kli nik tab lo ço ğu kez asemp to ma tik ol-
 mak la bir lik te uzun sü re de vam eden ve ven tri kül
ce va bı hız lı (>120/dk) olan per sis tan at ri yal fib ri -
las yon lu has ta lar da or ta ya çı kar. Ne fes dar lı ğı ve
hal siz lik ile ken di ni bel li eder. Ço ğu kez uy gun
me di kal te da vi ile sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve
semp tom lar da haf ta lar içe ri sin de be lir gin dü zel -
me gös te rir. 

Fi zik Muayene

Na bız ile ri de re ce de dü zen siz dir (aritmi komp -
let). Kalp te pe vu ru mu sa yı sı ile na bız sa yı sı, ba -
zı vu ru lar pe ri fe re ile ti le me di ği için fark lı (de fi sit)
ola bi lir. Ju gu ler ven dal ga la rı de ğiş ken dir. Bi rin -
ci kalp se si nin (S1) şid de ti vu ru da vu ru ya fark lı -
lık gös te rir, ön ce den mev cut olan 4. kalp se si (S4)
kay bo lur. Oto ma tik kan ba sın cı öl çen ci haz lar at-
 ri yal fib ri las yon es na sın da ya nıl tı cı kan ba sın cı ve
kalp hı zı sa yım so nuç la rı ve re bi lir. AV no dal ile-
 ti yi pa ra sem pa tik to nus ar tı şı ve sem pa tik to nus
aza lı şı ya vaş la tır, ak si de doğ ru dur.

Sol, ba zen de sağ at ri yum  içer sin de olu şa bi len
trom bus lar sis te mik ya da pul mo ner em bo li le re
kay nak lık ede bi lir ler. Bu tak dir de bu komp li kas -
yon la ra iliş kin fi zik bul gu lar or ta ya çı kar.

Ay rı ca at ri yal fib ri las yo na eş lik eden has ta lık -
la ra (hi per tan si yon, ka pak has ta lı ğı, kar di yo mi yo -
pa ti, kalp ye ter siz li ği, hi per ti ro idi, kro nik ak ci ğer
has ta lık la rı vb) iliş kin fi zik bul gu lar mev cut tur.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elektrokardiyografi

Ek to pik at ri yal uya rı la rın hı zı ge nel lik le 500-
600/dk ara sın da dır. At ri yal ak ti vi te yi kay de den
de ri vas yon lar da P dal ga la rı nın ye ri ni “f dal ga la -
rı ” adı ve ri len, hız lı ve dü zen siz dal ga cık lar al-
 mış tır. At ri yal uya rı lar da an cak ba zı la rı AV
dü ğüm den ven tri kü le ge çe bil mek te dir. Bu da bel -
li bir dü zen için de ol ma dı ğı için QRS ara lı ğı ve
amp li tü dü vu ru dan vu ru ya de ği şir. At ri yal fib ri -
las yon dal ga la rı en iyi V1 ve II,II I ve AVF de ri vas -
yon la rın da gö rü lür. Ba zen fib ri las yon dal ga la rı
flat ter dal ga la rı ile ka rı şa bi le cek ka dar ka ba ola bi-
 lir, an cak ven tri kül ce va bı nın dü zen siz ol ma sı ile
at ri yal flat ter dan ay rı la bi lir. At ri yal hız ya vaş la -
dı ğın da, ven tri kül hı zı da ha hız lı ol ma ya mey le -
der. At ri yal fib ri las yon da, ven tri kül ce va bı

dü zen li ve ya vaş ol du ğu tak dir de bir lik te yük sek
de re ce li AV blok ol du ğu dü şü nül me li dir.

At ri yal fib ri las yon es na sın da 3 ne den le QRS
komp leks le ri ge niş ola bi lir: 1. fonk si yo nel dal blo -
ku ya da aber ran ile ti ge liş me si, 2. ön ce den sağ dal
ve ya sol dal blo ku na bağ lı ola rak QRS komp leks le -
ri nin za ten ge niş ol ma sı, 3. WPW sen drom lu has ta-
 lar da at ri yal fib ri las yon es na sın da an teg rad ile ti nin
ak se su ar yol üze rin den ol ma sı. Bu 3 du rum da da
at ri yal fib ri las yon, özel lik le ven tri kül ce va bı hız lı
ol du ğun da, ven tri kü ler ta şi kar di ile ka rış tı rı la bi lir. 

WPW sen dro mun da at ri yal ak ti vas yon ak se -
su ar yol dan o ka dar hız la ven tri kü le re ile ti lir ki
ven tri kü ler fib ri las yo na de je ne re ola bi lir. Ba zen
de, WPW sen drom lu has ta lar da, at ri yal fib ri las -
yon ge liş ti ğin de, an teg ra de ile ti tü mü ile nor mal
AV no dal ile ti sis te mi ni kul lan dı ğı için si nüs ritmi
es na sın da mev cut olan del ta dal ga sı ile QRS dal-
 ga sı ge niş li ği or ta dan kal ka bi lir. Oto no mik to nu -
sa bağ lı ola rak bu ge çiş de ğiş ken lik de
gös te re bi lir. Yu ka rı da be lir ti len hal ler dı şın da at-
 ri yal fib ri las yon es na sın da QRS komp lek si si nüs
rit min de kay de di le ne ben ze ye cek tir. 

EKG ay rı ca sol ven tri kül hi per tro fi si, sol dal
blo ku, es ki mi yo kard in fark tü sü, di ğer at ri yal
arit mi ler ve pre-ek si tas yon var lı ğı nı da or ta ya ko-
 ya bi lir. Tüm bu ve ri ler te da vi yak la şı mı nı de ğiş -
ti rir. Ay rı ca an ti-arit mik ilaç kul la nan has ta lar da
PR, QRS ve QT me sa fe si nin ta ki bi için de za man
za man EKG kon tro lü önem ta şır.

Te le rönt ge nog ra fi
Ak ci ğer pa ren ki mi ve kalp bü yük lü ğü nü de ğer -
len dir mek için ya pıl ma lı dır.

Eko kar di yog ra fi
Val vü ler kalp has ta lı ğı, kar di yo mi yo pa ti, sol ventri -
kül hi per tro fi si, sol at ri yum ve di ğer kalp boş luk la -
rı nın çap la rı ve sol ven tri kül fonk si yon la rı nın
be lir len me si ama cıy la at ri yal fib ri las yon lu tüm has-
 ta lar da trans to ra sik eko kar di yog ra fi ya pıl ma lı dır.
Ay rı ca sol at ri yum trom bu su ve pe ri kard has ta lık -
la rı da or ta ya ko nu la bi lir. 

Sol at ri yum trom bu su nun be lir len me si ve kar-
 di yo ver si yon ön ce si tran sö zo fa ge al eko kar di yog -
ra fi (TE E) ya pıl ma lı dır. An cak TE E ile trom bus
be lir len me me si ne rağ men kar di yo ver si yon son-
 ra sı em bo li ge li şen va ka lar da var dır. TE E ile
spon tan eko kon trast ve to ra sik aor ta da ki ate rom
plak la rı da gös te ri le bi lir. Sol at ri yum ap pen diks
fonk si yon la rı nı da ölç me im ka nı ve rir. 

Efor Tes ti
At ri yal fib ri las yon lu has ta lar da ven tri kül hı zı nın
kon trol al tın da olup ol ma dı ğı nın be lir len me si için
efor tes ti ya rar lı ola bi lir. Ay rı ca alt ta ya tan is ke mik
kalp has ta lı ğı nın be lir len me sin de de kul la nı lır.
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Hol ter
Hız kon tro lü nün ye ter li olup ol ma dı ğı nın ve za -
man za man or ta ya çı ka bi le cek çok ya vaş ven tri kül
hı zı nın or ta ya ko nul ma sı ama cıy la kul la nı lır. Ay-
 rı ca asemp to ma tik at ri yal fib ri las yon atak la rı nın
or ta ya ko nul ma sın da da çok yar dım cı ola bi lir.

Olay Kay de di ci (“E vent Re cor de r”)
Hol ter ile ya ka la na ma yan uzun ara lık lar la or ta ya
çı kan at ri yal fib ri las yon atak la rı nın ya ka lan ma sı -
nı sağ la ya bi lir.

Kalp Pi li Ka yıt la rı
Ön ce den kalp pi li olan has ta lar da da at ri yal fib ri -
las yon atak la rı nın sa yı sı ve sü re si be lir le ne bi lir.

Elek tro fiz yo lo jik İn ce le me
Ge niş QRS’ li ta şi kar di le ri olan has ta lar da et yo lo ji -
nin be lir len me si ama cıy la ya da at ri yal fib ri las yo nu
te tik le ye bi le cek ve ab las yon ile kür sağ la na bi le cek
at ri yal flut ter ya da di ğer pa rok sis mal sup ra ven tri -
kü ler ta şi kar di ler den (AV no dal re en tran ve ya AV
re en tran ta şi kar di) şüp he le ni li yor sa ya da pa rok -
sis mal at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da si nüs dü ğü -
mü dis fonk si yo nu (has ta si nüs sen dro mu) ih ti ma li
di ğer me tod lar la eli mi ne edi le me miş se elek tro fiz -
yo lo jik in ce le me ya pı la bi lir. Bun la rın dı şın da sa de -
ce ab las yo nun bir par ça sı ola rak söz ko nu su
in ce le me ak la gel me li dir.

Ti ro id Fonk si yon Test le ri
T3, T4 ve TSH ta yi ni ile hi per ti ro idi ih ti ma li eli mi ne
edil me li dir. An cak at ri yal fib ri las yon lu has ta la rın
kü çük bir kıs mın dan hi per ti ro idi so rum lu dur.

KKoommpp  llii  kkaass  yyoonn  llaarr

At ri yal fib ri las yo nun en önem li komp li kas yon la rı
fa tal ve ya non-fa tal stro ke, kar di yo vas kü ler olay lar,
kalp ye ter siz li ği ve mor ta li te ar tı şı dır (Şe kil 55-3).

Trom bo em bo li

Non-val vü ler at ri yal fib ri las yon lu has ta la rın her yıl
% 5’in de is ke mik stro ke ge li şir ki bu oran at ri yal
fib ri las yon ol ma yan po pü las yo nun 2-7 kat üze rin -
de dir. Ay rı ca be yin to mog ra fi çe kil di ğin de bu na
ila ve ten ge çi ci is ke mik atak ve giz li stro ke’la rın da
ol du ğu be lir len miş tir. Ro ma tiz mal ka pak has ta lı ğı
olan lar da stro ke ris ki nin Fra ming ham ve ri le ri ne
gö re 17 kat art tı ğı gö rül mek te dir. Yaş la em bo li ris -
ki de ar tar. İle ri yaş lar da ki (80-89 ara sı) stro ke ’la rın
% 36’sın dan at ri yal fib ri las yon so rum lu dur. Sol
ven tri kü dis fonk si yo nu da em bo li ris ki ni ar tı rır.

An cak at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da em bo li
ge li şi mi her za man at ri yal fib ri las yon ile iliş ki li
de ğil dir, prok si mal aor ta da ki ate rom plak la rı da
em bo li kay na ğı ola bi lir, ay rı ca bir lik te olan in-
 tren sek se reb ro vas kü ler has ta lık lar da stro ke ’dan
so rum lu ola bi lir.

Trom bus ço ğu kez sol at ri yum apen dik sin de
yer alır ve trans to ra sik eko kar di yog ra fi bu trom-
 bu su gös te re bi lir, an cak TE E çok da ha du yar lı dır.
Trom bus ge li şi mi için at ri yal fib ri las yon baş la -
ma sın dan son ra en az 48 sa at geç me si ge rek ti ği
ge nel ka bul gör müş ol mak la bir lik te, TE E tet kik -
le ri ile da ha kı sa sü re de de trom bus ge li şe bi le ce -
ği gös te ril miş tir.

At ri yal fib ri las yo nun spon tan, elek trik sel ve -
ya far ma ko lo jik kar di yo ver si yon son ra sı si nüs rit-
 mi ni dö nü şü ta ki ben son at ri yal apen dik sin de
“s tun nin g” ol ma sı em bo li ris ki ni art tı rır. Em bo li
ço ğu kez kar di yo ve ris yon son ra sı ilk 3 gün de or-
 ta ya çık mak la bir lik te, ba zen bu sü reç 10 gü nü
bu la bi lir. Bu ne den le kar di yo ver si yon son ra sı en
az 3-4 haf ta an ti-ko agü lan te da vi ge rek li dir.

Ba zı has ta lar da da fib ri no jen le iliş ki li erit ro sit
ag gre gas yo nu ne de niy le “s pon tan eko kon tras t”
(SEK) iz le nir ve SEK an ti-ko agü lan te da vi ile kay-
 bol maz. SEK bu lu nan has ta lar da em bo li ris ki nin
art tı ğı te yid edil me miş tir.
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Şekil 55-3. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda (yaşa göre ayarlanmış) 20 yıllık takip sonuçları.

Kadın
n-8,354

Rate ratio (% 95 Confidence Interval [CI])*

Tüm nedenlere bağlı mortalite

Kardiyovasküler olaylar

Fatal veya non-fatal stroke

Kalp yetersizliği

Kardiyovasküler olaylar

Fatal veya non-fatal stroke

Kalp yetersizliği

Tüm-nedenlere bağlı
mortalite

Erkek
n-7,052



Ta şi kar di yo mi yo pa ti ve Kon jes tif
Kalp Ye ter siz li ği

Ta şi kar di yo mi yo pa ti ye bağ lı kon jes tif kalp ye ter -
siz li ği, ba zen son de re ce sin si ola rak or ta ya çı kar.
Asemp to ma tik at ri yal fib ri las yon lu va ka lar da da -
hi ven tri kül hı zı nın art mış ola bi le ce ği ve ilk or ta -
ya çı kan be lir ti le rin kalp ye ter siz li ği ile iliş ki li
ola bi le ce ği göz ar dı edil me me li dir. Bu has ta lar da
ay rı ca em bo li ris ki de yük sek tir. Kalp hı zı nın
kon trol alın ma sı ile semp tom lar ve sol ven ri kül
sis to lik fonk si yon la rı be lir gin ola rak dü ze lir.

TTee  ddaa  vvii

Pri mer Ko run ma

At ri yal fib ri las yo nun do ğal sey ri ne ba kıl dı ğın da
eş lik eden has ta lık lar (ate rosk le roz,  risk fak tör le -
ri vb) ze mi nin de za man içe ri sin de ya pı sal ve elek-
 trik sel “re mo delin g” ge liş ti ği ni gö rü rüz (Şe kil
55-4). Er ken te da vi bu olu şu mu en gel ler. Ak si
hal de sü reç kalp ye ter siz li ği ve ölü me ka dar iler-
 le ye cek tir.

Bu ne den le pri mer ko run ma, ya ni hi per tan si -
yon, dis li pi de mi ve di abe tes mel li tus gi bi at ri yal
fib ri las yon la bir lik te olan du rum la rın te da vi si son
de re ce önem li dir (Şe kil 55-5).

Pre si pi te Edi ci Fak tör le rin Or ta dan Kal dı rıl ma -
sı: Genç ve sağ lık lı ki şi ler de si ga ra, stres ve has ta-
 la rın bir kıs mın da aşı rı al kol at ri yal fib ri las yon
ata ğı nı pre si pi te ede bi lir. Bu ko nu da has ta lar
uya rıl ma lı dır. 

Se kon der Ko run ma

At ri yal fib ri las yo nun spe si fik te da vi si ni içe rir. İki
bö lüm de in ce le ne cek tir: a. Akut at ri yal fib ri las -
yon ata ğı nın son lan dı rıl ma sı ve b. Uzun Sü re li
Ko ru yu cu te da vi.

Akut At ri yal Fib ri las yon Ata ğı nın Son lan dı rıl -
ma sı: Bu amaç la elek trik sel ve ya far ma ko lo jik kar-
 di yo ver si yon ya pı la bi lir. Her iki me tot ta da em bo li
ris ki ay nı dır. Kar di yo ver si yon ne ka dar er ken ya pı-
 lır sa ba şa rı şan sı o ka dar yük sek tir. Ye ni baş la yan
at ri yal fib ri las yon ço ğu kez ken di li ğin den son la nır.
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Şekil 55-4. Atriyal fibrilasyonun doğal seyri. SVH: Sol ventrikül hipertrofisi, Mİ: Miyokard infarktüsü, KY: kalp yetersizliği

Şekil 55-5. Atriyal fibrilasyonun doğal seyri. Primer korunma ve sekonder korunma. Başlangıçta paroksismal olan atriyal
fibrilasyon, zaman içerisinde persistan ve nihayet permanan hale gelecektir. Primer korunma hipertansiyon, dislipidemi ve
diabetes mellitus gibi atriyal fibrilasyonla birlikte olan durumların tedavisini, sekonder korunma atriyal fibrilasyonun spesi-
fik tedavisini kapsar. 



İlk 7 gün de kar di yo ver si yon ba şa rı sı da ha yük sek -
tir. Far ma ko lo jik kar di yo ver si yon için kul la nı lan
ilaç lar Tab lo 55-2 ve 55-3’de gös te ril miş tir.

Qu ini di ne, pro ca ina mi de, di sop yra mi de ve ya
pro ari tmi ris ki ne de niy le has ta ne dı şın da far ma -
ko lo jik kar di yo ver si yon ama cıy la ve ril me me li dir.
Oral pro pa fe no ne ve ya fle ca ini de ise kon trin di -
kas yon yok sa (has ta si nüs sen dro mu, AV dü ğüm
has ta lı ğı, dal blo ku, QT uza ma sı, Bru ga da sen-
 dro mu ve ya pı sal kalp has ta lı ğı) atak es na sın da
ev de alı na bi lir (Sı nıf II a, C). 

At ri yal fib ri las yon lu has ta nın te da vi si, gö rül -
me sık lı ğı ve kli nik be lir ti le ri ne gö re fark lı lık lar
gös ter mek te dir. Te da vi yak la şı mın da dört hu sus
dik kat le de ğer len di ril me li dir. 1. Has ta he mo di -
na mik ola rak sta bil mi? 2. Sol ven tri kül fonk si -
yon la rı nor mal mi? 3. Ta şi kar di baş lan gı cı 48
sa at ten es ki mi? 4. WPW sen dro mu var mı?

Bu so ru la rın ya nıt la rı na gö re uy gu la na cak te-
 da vi al go ritma sı Şe kil 55-6’da gö rül mek te dir. 

Da ha ön ce de be lir til di ği gi bi ge rek at ri yal
flut ter, ge rek se at ri yal fib ri las yon ata ğı nın son lan-

 dı rıl ma sın da ay nı pren sip le re dik kat edil me li dir.
At ri yal fib ri las yon he mo di na mik ola rak to le re
edi le mi yor sa ilk te da vi yak la şı mı elek trik sel (DC)
kar di yo ver si yon ol ma lı dır. Ge nel lik le 200 Jou le
gi bi yük sek doz lar ile baş lan ma sı ve ge re kir se 360
Jo ule ’a ka dar çı kıl ma sı uy gun ola cak tır. At ri yal
flut ter da da ha dü şük ener ji ye ter li ola bi lir. Bi fa -
zik de fib ri la tör ci haz la rın kul la nıl ma sı avan taj
sağ la ya bi lir. Elek rik sel kar di yo ver si yon ön ce si se-
 das yon ve ya anel je zi ge re kir. He mo di na mik ola-
 rak gö re ce li ola rak 1 sa at ka dar bek le me im ka nı
var sa at ri yal fib ri las yo nun son lan dı rıl ma sı için
oral do fe ti li de, İV fle ca ini de, İV pro pa fe no ne, İV
ibu ti li de ve ya İV ami oda ro ne de ne ne bi lir.

Acil du rum lar dı şın da at ri yal fib ri las yon ata ğı -
nın baş la ma sü re si 48 saa ti geç miş se –bu sü re içe ri -
sin de sol at ri yum da ge li şen trom bu sun si nüs
dü ğü mü ne dön dü rül me yi ta ki ben çö zü ne rek em-
 bo li ve stro ke ’a yol aç ma ih ti ma li göz önü ne alı na -
rak-si nüs ritmi ne dön dür me ça ba la rı er te len me li dir.

Bir at ri yal fib ri las yon ata ğın da ön ce ven tri kül
hı zı dü şü rül me li dir. Zi ra at ri yal fib ri las yo nu dü-
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İndikasyon Sınıfı ve
İlaç Verilme Yolu Doz Kanıt Düzeyi

Etkinliği • Dofetilide • Oral • 2x500 µg • I, A
kanıtlanmış • Flecainide • Oral • 200-300 mg • I, A
ilaçlar • İV • 1.5-3 mg/kg-20 dk’da

• İbutilide • İV • 1 mg-10 dak’da • I, A
• Propafenone • Oral • 600 mg • I, A

• İV • 1.5-2 mg/kg-20 dk
• Amiodarone • Oral • 1.2-1.8 g/gün • IIa, A

• İV • 5-7 mg/kg-30 dk’da

Daha az etkili • Disopyramide • İV • IIb, B
ilaçlar • Procainamide • İV • IIb, B

• Quinidine • Oral • 0.75-2 g/gün • IIb, B

Etkin olmayan • Digoksin • Oral-İV • III, A
ilaçlar • Sotalol • Oral-İV • III, A

Tablo 55-2. İlk yedi  günde Atriyal Fibrilasyonun Farmakolojik Kardiyoversiyonu İçin Kullanılan İlaçlar
(AHA/ACC/ESC 2011)

İndikasyon Sınıfı ve
İlaç Verilme Yolu Doz Kanıt Düzeyi

Etkinliği • Dofetilide • Oral • 2x500 µg • I, A
kanıtlanmış • Amiodarone • Oral • 1.2-1.8 g/gün • IIa, A
ilaçlar • İV • 5-7 mg/kg-30 dk’da

• İbutilide • İV • 1 mg-10 dk’da • IIa, A

Daha az etkili • Disopyramide • İV • IIb, B
ilaçlar • Flecainide • Oral • IIb, B

• Procainamide • İV • 0.75-2 g/gün • IIb, C
• Propafenone • Oral • 600 mg • IIb, B

• İV • 1.5-2 mg/kg-20 dk
• Quinidine • Oral • 0.75-2 g/gün • IIb, B

Etkin olmayan • Digoksin • Oral-İV • III, B
ilaçlar • Sotalol • Oral-İV  • III, B

Tablo 55-3. Yedinci Günden Sonra Atriyal Fibrilasyonun Farmakolojik Kardiyoversiyonu İçin Kullanılan İlaçlar 
(AHA/ACC/ESC 2011)



 zelt mek için kul la nı la cak an ti-arit mik ilaç lar (pro -
pa fe no ne vb) ba şa rı lı ola maz sa, ven tri kül hı zı nı da -
ha da art tı rı la bi lir. Bu ne den le ön ce ven tri kül hı zı
100/dk’ nın al tı na in di ril me li dir. Ven tri kül hı zı nın
kon trol al tı na alın ma sı için kul la nı la cak ilaç la rın se-
 çi min de sol ven tri kül fonk si yo nu göz önü ne alın-
 ma lı dır. Sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu nor mal
olan lar da non-hydrop yri di ne gru bu kal si yum ka -
nal blo ker le ri (dil ti azem, ve ra pa mil) ya da be ta-blo -
ker ler; sol ven tri kül dis fonk si yo nu bu lu nan lar da
ise di gok sin, dil ti azem ya da ami oda ro ne ter cih
edil me li dir. An cak ami oda ro ne ’nun –is te n me yen
bir an da- si nüs ri t mi ne dö nüş tü rü cü et ki si de ol-
 duğu unu tul ma ma lı, bu ne den le son se çe nek ol ma-
 lı dır. Ge re kir se kom bi ne te da vi (di gok sin,
be ta-blo ker ve kal si yum an ta go nis ti) uy gu la nır.

At ri yal fib ri las yo nu ye ni baş la yan has ta lar da
si nüs ritmi ne dö nüş es na sın da em bo li ris ki son
de re ce dü şük tür. Bu ne den le ilk 48 sa at te hız kon -
tro lü ya pıl dık tan son ra si nüs ritmi ola bil di ğin ce
ça buk sağ lan ma ya ça lı şıl ma lı dır. Bu aşa ma da kri-
 tik so ru yi ne sol ven tri kül dis fonk si yo nu (ve ya
kon jes tif kalp ye ter siz li ği öy kü sü nün) bu lu nup
bu lun ma ma sı dır:
• Sol ven tri kül fonk si yon la rı nor mal ise si nüs

rit mi ni sağ la mak için do fe ti li de, fle ca ini de,

ibu ti li de, pro pa fe no ne ve ya ami oda ro ne kul-
 la nı la bi lir. Ge re kir se kom bi ne te da vi uy gu la -
na bi lir. 48 sa at için de ce vap alı na maz sa
elek trik sel kar di yo ver si yon ya pıl ma lı dır. 

• Sol ven tri kül dis fonk si yo nu bu lu nan lar da ise
tek se çe nek ami oda ro ne ’dur. Ami oda ro ne et-
 ki li ol maz sa elek trik sel kar di yo ver si yon uy-
 gu lan ma lı dır. 

At ri yal fib ri las yo nun baş lan gı cın dan iti ba ren
48 sa at ge çil miş se, yu kar da da be lir til di ği gi bi
em bo li ris kin den ka çın mak için, si nüs ri t mi ne
dön dür me ça ba sı er te len me li ve ön ce 3-4 haf ta
sü re ile oral an ti ko agü lan ve ril me li dir. Bu sü re
içe ri sin de da ha ön ce baş lan mış olan ven tri kül hı-
 zı nı ya vaş la tı cı ilaç la ra da de vam edil me li dir. 

Has ta la rın at ri yal fib ri las yon baş lan gıç sa ati ni
bi le me me le ri du ru mun da ise 48 saa tin geç ti ği
var sa yıl ma lı dır. Bu has ta lar da si nüs ri t mi ne dö-
 nü şü sağ la ya cak an ti-arit mik ilaç la rın kul la nı -
mın dan ka çı nıl ma lı, sol ven tri kül fonk si yo nu göz
önü ne alı na rak ilaç se çi mi (di gok sin, kal si yum
an ta go nis ti ve be ta-blo ker) ya pıl ma lı ve sa de ce
hız kon tro lü ile ye ti nil me li dir. 

Oral an ti ko agü las yon ama cıy la 5 mg/gün oral
war fa rin baş lan ma lı, doz aya rı için baş lan gıç ta her
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Şekil 55-6. Akut atriyal fibrilasyon atağının sonlandırılması (ACC/AHA/ESC 2011) (Açıklama için metine bakınız).
*: ESC 2012 kılavuzu

Hemodinamik Değerlendirme

Stable

Kalb Hızı Kontrolü

Unstable*

1-saat tolere edilebilir mi?

Evet HayırEF <%40 veya KKY (+)

• Digoksin İV
• Diltiazem İV
• Amiodarone İV*

SİNUS RİTMİNE DÖNDÜRME

Episode süresi

<48 saat <48 saat

Kardiyoversiyon
veya

Amiodarone

DC şok veya
Dofetilide oral
Flecainide İV
Ibutilide İV

Propafeneone İV
Amiodarone İV
Vernakalant İV*

Dofetilide oral
Flecainide İV
Ibutilide İV

Propafeneone İV
Amiodarone İV
Vernakalant İV*

Acil CV
• Warfarin 3-4 hafta
• Digoksin oral
• Diltiazem-oral
• Amiodarone-oral

>48 saat >48 saat

Episode süresi

SİNUS RİTMİNE DÖNDÜRME

• Diltiazem İV
• Verapamil İV
• Beta-bloker İV

EF >%40 veya KKY (-)



haf ta prot rom bin za ma nı ta yi ni ya pıl ma lı, INR de-
 ğe ri 2-2.5 ara sın da tu tul ma lı, 3-4 haf ta so nun da -
müm kün se TE E ile kalp boş luk la rı içe ri sin de
trom bus ol ma dı ğı na emin olun duk tan son ra- far-
 ma ko lo jik ve elek trik sel kar di yo ver si yon de nen me -
li dir. Kar di yo ver si yon ile si nüs ritmi sağ lan dık tan
son ra da geç em bo li le rin ön len me si için, en az 3-4
hafta oral an ti ko agü lan te da vi sür dü rül me li, bu sü-
 re nin so nun da em bo li yö nün den risk de ğer len di -
ril me si ya pıl ma lı, sa de ce risk li va ka lar da uzun sü re
an ti ko agü lan te da vi ye de vam edil me li dir. 

Kli nik özel lik le ri ara da olan has ta lar da (ev ta-
 ki bin de he mo di na mik ola rak bo zul ma ih ti ma li
olan lar) ve ya ta kip ve ko or di nas yo nu de ği şik ne-
 den ler le (uzak ta otur ma, sos yo kül tü rel ya pı) zor
olan lar da al ter na tif te da vi uy gu la na bi lir. Bu yak-
 la şı ma gö re he men İV he pa rin baş lan dık tan son -
ra TE E ile kalp boş luk la rın da pıh tı ol ma dı ğı na
emin olu nur sa -eko kar di yog ra fik in ce le me nin ilk
24 saa ti içe ri sin de- elek trik sel kar di yo ver si yon ya-
 pı lır. Si nüs ritmi sağ lan dık tan son ra oral an ti ko -
agü lan te da vi en az 4 haf ta sür dü rül me li dir. 

Her han gi bir aşa ma da eko kar di yog ra fi ile sol
at ri yum da pıh tı be lir le nir se si nüs ri tmi dön dü -
rül me gi ri şi mi mut la ka er te len me li ve sa de ce hız
kon tro lü ile ye ti nil me li dir. Üç ay oral an ti ko agü -
lan te da vi son ra sın da TE E’ de pıh tı nın kay bol du -
ğu gö rü lür se si nüs ri t mi ne dö nüş tür me ye ni den
de ğer len di ril me li dir.

At ri yal flut ter lı has ta lar da kar di yo ver si yon et-
 ki li de ğil se ya da ya pı la mı yor sa bir ka te ter yar dı mı
ile sağ at ri yum dan prog ram lı uya rı lar ya da sü rat -
li at ri yal “pa cin g” ile at ri yal flut te rın si nüs ritmi ne
dön me si sağ la na bi lir. Ba zen bu iş lem es na sın da at-
 ri yal flut ter, at ri yal fib ri las yo na dö nü şe bi lir.

WPW sen drom lu has ta lar da or ta ya çı kan at-
 ri yal fib ri las yo na yak la şım tar zı ise il gi li bö lüm de
bah se di lmiştir (Bö lüm 54).

Ko ru yu cu an ti-arit mik le re rağ men, kar di yo -
ver si yon son ra sı kı sa sü re içe ri sin de nüks ge li şen
has ta la ra sık sık kar di yo ver si yon ya pıl ma ma lı dır.
Di gi ta lis in tok si kas yo nu ve ya hi po ka le mi de kar-
 di yo ver si yon kon trin di ke dir.

Elek trik sel Kar di yo ver si yon Ön ce si An ti-arit mik
İlaç Kul la nı mı: Elek trik sel kar di yo ver si yon dan 6
haf ta ön ce baş la nan ami oda ro ne hem kar di yo -
ver si yo nu nun ba şa rı şan sı nı yük sel tir, hem de er -
ken nüks ih ti ma li ni azal tır. Pro pa fe no ne ’nun (2
sa at ön ce ve ril me li) sa de ce er ken nüks le ri ön le -
me de et ki si var dır. İbu ti li de de elek trik sel kar di -
yo ver si yon şan sı nı art tı rır.

Ami oda ro ne: Kar di yo ver si yon ama cıy la İV
ve ya oral kul la nı la bi lir. Me ta-ana liz ler de et kin lik
ora nı % 55-95 ara sın da de ğiş mek te dir. Et kin lik
ora nı di ğer an ti-arit mik ilaç la ra ben zer. An cak ya-
 pı sal kalp has ta lı ğı olan lar da da ha gü ven li bir
ilaç tır. Et ki si geç baş lar.

Do fe ti li de: Oral yol la kar di yo ver si yon da et -
kin ilaç lar dan bi ri dir. Tor sa des de po in tes ris ki ne-
 de niy le has ta ne dı şın da kul la nıl ma ma lı dır.

Fle ca ini de: Ye ni baş la yan at ri yal fib ri las yo nun
kar di yo ver si yo nun da İV ve oral yol la et ki li dir.
Ba şa rı ora nı % 57-68 ara sın da de ğiş mek te dir.

İbu ti li de: At ri tal fib ri las yon baş lan gı cın dan
bir kaç haf ta son ra da İV et ki li olan bir ilaç tır. Has-
t ala rın % 4’ün de tor sa des de po in tes ge liş me ih ti -
ma li var dır. Ejek si yon frak si yo nu çok dü şük olan
has ta lar da pro-aritmi ris ki ne de niy le kul la nıl ma -
sın dan ka çı nıl ma lı dır.

Pro pa fe no ne: İV ve ya oral kul la nı la bi lir. Kar-
 di yo ver si yon da ba şa rı ora nı % 56-83 ara sın da de-
 ği şir. Et kin lik ora nı fle ca ini de ve ami oda ro n ’a
ben zer. Or ga nik kalp has ta lı ğı olan lar da kul la -
nıl ma sın dan ka çı nıl ma lı dır.

Qu ini di ne: Et kin li ği nin az ve pro-ari t mi gi bi
yan et ki le ri nin çok ol ma sı ne de niy le pek kul la -
nıl ma mak ta dır. Oral yol la et ki li dir.

Pro ca ina mi de: İV yol la et ki li bir ilaç tır.
Di gok sin, ve ra pa mil ve dil ti aze min at ri yal fib-

 ri las yo nu si nüs ritmi ne dön dür me de rol le ri yok-
 tur. Sa de ce ven tri kül hı zı nı ya vaş lat ma ama cıy la
ve ri le bi lir. So ta lol ve di ğer be ta-blo ker ler de si nüs
ri t mi ne dön dür me de et kin ilaç lar de ğil ler dir. 

Has ta ne Dı şın da An ti-Aritmik İlaç lar la Kar di yo -
ver si yon: At ri yal fib ri las yon atak la rı es na sın da ba -
zı an ti-arit mik ilaç la rın has ta ne dı şın da alın ma sı
(“pill-in-the-poc ke t”) su re tiy le at ri yal fib ri las yon son-
 lan dı rı la bi lir. Bu amaç la Sı nıf IC an ti-arit mik ilaç-
 lar (pro pa fe no ne, fle ca ini de) gü ven le kul la nı la bi lir.
Ami oda ro ne da et ki li dir, an cak et ki si nin or ta ya çık-
 ma sı için uzun sü re ge re kir. At ri yal fib ri las yon baş-
 la yın ca ven tri kül hı zı nın kon tro lü ama cıy la ön ce
be ta-blo ker ve ya ve ra pa mil ya da dil ti azem alı nır,
30 dak bek le nir, son ra 300 mg oral pro pa fe no ne alı-
 nır. Bu su ret le has ta ne ya tış la rı aza lır ve ya şam ka-
 li te si ar tar. An cak ya pı sal kalp has ta lı ğı olan lar da
pro-aritmi ris ki ne de niy le bu yak la şım dan ka çı nıl -
ma lı dır. Ay rı ca Bru ga da sen dro mu, ka lı cı pa ce ma -
ker yok sa has ta si nüs sen dro mu, AV blok ve ya QT
uza ma sı olan lar da da has ta ne dı şın da kar di yo ver -
si yon ama cıy la an ti-arit mik ilaç alın ma ma lı dır.

Uzun Sü re li Ko ru yu cu Te da vi: Te da vi nin de 2
ana he de fi var dır. 1. Em bo li le rin Ön len me si, 2.
Kalp ri tmi ne yö ne lik (hız kon tro lü ve ya si nüs rit-
 mi nin sağ lan ma sı) te da vi. Bu amaç la kul la nı lan
far ma ko lo jik ve non-far ma ko lo jik te da vi me tod -
la rı Tab lo 55-4’de gös te ril miş tir.

Em bo li le rin Ön len me si 
At ri yal fib ri las yon kli nik sey ri ne (pa rok sis mal,
per sis tan ve ya per ma nan) bak mak sı zın  ben zer
oran lar da em bo li ris ki ne yol açan bir ritm bo zuk -
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lu ğu dur. Bu ne den le as pi rin ve ya risk li alt grup -
ta oral an ti ko agü lan lar la ko run ma ge rek ti rir. Bu
ko nu da ACC/AHA/ESC öne ri le ri ni içe ren yak la -
şım Tab lo 55-5 ve 55-6’da gö rül mek te dir. 

Stro ke için baş ka bir risk stra ti fi kas yo nu içe -
ren yak la şım (CHA2DS2VASc Sko ru) ise Tab lo 55-

7’de özet len miş tir. CHA2DS2VASc sko ru ve ka -
na ma ris ki göz önü ne alı na rak ESC-2012 kı la vu -
zu na gö re tav si ye edi len an ti ko agü lan te da vi
yak la şı mı Şe kil 55-7’de gö rül mek te dir. Bu yak la -
şı ma gö re as pi rin ve ya as pi rin+clo pi do gel kom-
 bi nas yo nu, an ti ko agü lan kul lan ma yı red de den
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Farmakolojik tedavi Embolilerin önlenmesi • Aspirin
• Warfarin
• Clopidegrol
• Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban

Hız kontrolü • Digoksin 
• Beta-bloker
• Verapamil, diltiazem

Ritm kontrolü • Sınıf I anti-aritmik ilaçlar
• Sınıf III anti-aritmik ilaçlar

Non-farmakolojik tedavi Pacemaker • Fizyolojik pacing
implantasyonu • Multisite pacing

• Bi-atriyal pacing
• Pacing algoritmaları

Atriyal defibrilatör • Tek başına atriyal defibrilatör
implantasyonu • Ventriküler defibrilatör ile kombine sistemler

Kateter ablasyonu • Hız kontrolü:
- AV düğüm modifikasyonu 
- AV düğüm ablasyonu ve pacemaker implantasyonu

• Ritm kontrolü: Küratif tedavi

Cerrahi tedavi • Maze III operasyonu
• Cerrahi kateter ablasyonu

Tablo 55-4. Atriyal Fibrilasyonda Uzun Süreli Koruyucu Tedavi Metodları

Zayıf Risk faktörleri Orta Derecede Risk Faktörleri Yüksek Risk Faktörleri

• Kadın • Hipertansiyon • Stroke hikayesi
• Yaş: 65-74 • Yaş > 75 • Geçici iskemik atak veya emboli
• Koroner kalp hastalığı • Kalp yetersizliği • Mitral stenozu
• Hipertiroidi • SV-EF < % 35 • Prostetik kalp kapağı*

• Diabetes mellitus

*: Prostetik kapak varsa hedef INR en az > 2.5 olmalı (Sınıf I, B). SV-EF: Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu

Tablo 55-5. Atriyal Fibrilasyonda Emboli Riskini Arttıran Durumların Sınıflandırılması (ACC/AHA/ESC)

Risk sınıfı Tavsiye edilen tedavi İndikasyon Sınıfı, Kanıt Düzeyi

Risk faktörü yok. Aspirin (81-325 mg/gün) Sınıf I, A

Bir veya daha fazla “zayıf risk faktörü” var. Aspirin (81-325 ng/gün)
veya
Warfarin (INR: 2-3.0, hedef 2.5)* Sınıf IIa, B

Bir “orta derecede risk faktörü” var. Aspirin (81-325 ng/gün)
veya
Warfarin (INR: 2-3.0, hedef 2.5) Sınıf IIa, A

Herhangi bir “yüksek risk faktörü” veya Warfarin (INR: 2-3.0, hedef 2.5)*
birden fazla “orta derecede risk faktörü” var.

Warfarin için yeterli risk faktörü var, ancak Aspirin (81-325 mg/gün) Sınıf I, A 
kullanımı için kontrindikasyonu var.

*: Kanama riski ve hasta tercihi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Tablo 55-6. Non-valvüler Atriyal Fibrilasyonda Emboli Risk Faktörlerine Göre İlaç Seçimi (ACC/AHA/ESC)



ve ya to le re ede me yen has ta lar da dü şü nül me li dir.
Oral an ti ko agü lan te da vi ye ve ya an ti-pla te let te-
 da vi ye kon trin di kas yon var sa sol at ri yum apen -
dik sin ka pa tıl ma sı ve ya ek siz yo nu göz önün de
bu lun du rul ma lı dır. Söz ko nu su al go rit ma ya gö re
CHA2DS2VASc sko ru 1 ve ya üze rin de olan has ta -
lar da oral an ti ko agü lan te da vi uy gu lan ma lı, ka -
na ma sko ru na gö re de ye ni an ti ko agü lan ilaç lar
ve ya war fa rin ara sın da ter cih ya pıl ma lı dır.

Kanama riskini belirlemek için kullanılan
HAS-BLED skorunun hesaplanması Tablo 55-8’de
görülmektedir. Üç veya üzerindeki değerler
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(Congestive heart failure, Hypertension, Age, Diabetes
mellitus, Stroke, VAScular disease, Age)

Risk faktörü Puan

• Konjestif kalp yetersizliği veya sol
ventrikül disfonksiyonu 1

• Hipertansiyon 1
• Yaş ≥ 75 2 
• Diabetes mellitus 1
• İnme/Geliçi İskemik Atak/Tromboemboli 2
• Vasküler hastalık (Eski miyokard
infarktüsü, periferik damar hastalığı,
aort plağı) 1

• Yaş: 65-74 1
• Kadın cinsiyet 1

Tablo 55-7. CHA2DS2-VASc Skoru

Şekil 55-8. Atriyal fibrilasyonda warfarin, aspirin ve plasebonun stroke’dan korunmada etkinliği

A

B

C

Atriyal fibrilasyon

Valvüler AF

<65 yaş ve lone AF

CHA2DS2-VASc skoru

0 1 2

Yeni oral
antikoagülanlar

Antitrombotik
tedavi gerekmez

Yeni oral
antikoagülanlar

Oral antikoagülan tedavi

Kanama riskini belirle
(HAS-BLED skoru)

Şekil 55-7. CHA2DS2VASc Skoru ve kanama riski göz
önüne alınarak ESC-2012 kılavuzuna göre tavsiye edilen
antikoagülan tedavi yaklaşımı Solid çizgi: İlk tercih edilen
yaklaşım, Kesintili çizgi: İkinci tercih. 

Evet

Evet

Hayır

Hayır



kanama riskinin fazla olduğunu gösterir. Oral an-
tikoagülan ilaçların riskleri hasta ile paylaşıl-
malıdır. Ancak yüksek skorlar oral antikoagülan
kullanılmaması gerektiğini göstermez.

War fa rin ve ri len has ta lar da baş lan gıç ta haf ta da
bir, he def sağ lan dık tan son ra en az 4 haf ta da bir
INR kon tro lü mut la ka ya pıl ma lı dır. Özel lik le yaş lı
(≥ 75 yaş) has ta lar da ka na ma ris ki ne de niy le he def
INR 1.6-2.5 (or ta la ma 2) ol ma lı dır (Sı nıf IIb, C). 

Oral an ti-ko agü lan lar (war fa rin) as pi ri ne gö re
da ha ko ru yu cu dur. An cak hem sık (en geç 3 haf-
 ta da) bir prot rom bin za ma nı ta yi ni zo run lu lu ğu
kul la nı mı nı zor laş tı rır, ay rı ca ka na ma ve bu kez
bu na bağ lı felç ris ki ya ra tır. Bu ne den le war fa rin
kul la nı mı da ha risk li has ta la ra sak lan ma lı dır. 

At ri yal flut te r’ da da ay nı pren sip le re gö re an-
 ti ko agü lan te da vi uy gu lan ma lı dır (Sı nıf I, C).

An ti ko agü lan ve An ti-ag re gan Ajan la rın
Kar şı laş tı rıl ma sı

War fa rin: Al tı bü yük öl çek li ran do mi ze ça lış ma -
nın so nuç la rı, war fa ri nin ge rek pri mer, ge rek se
se kon der ko run ma da stro ke ris ki ni % 62 ora nın -
da azalt tı ğı nı gös ter miş tir (Şe kil 55-8). An cak ka-
 na ma ris ki ile em bo li ris ki ara sın da ki den ge iyi
ku rul ma lı dır. Bu na sağ la mak için INR de ğe ri 2-3
ara sın da (or ta la ma 2.5) tu tul ma lı dır. Yaş lı lar da

ka na ma ris ki ne de niy le INR 1.6-2.0 (or ta la ma 2)
ara sın da ol ma lı dır. İla ca bağ lı ma jör ka na ma ora -
nı sık lı ğı yıl da % 1.2’dir.

War fa rin ile as pi ri ni kar şı laş tı ran ça lış ma lar da
war fa rin da ha ko ru yu cu bu lun muş tur (Şe kil 55-9). 

War fa rin ve as pi rin kom bi nas yo nun da özel-
 lik le yaş lı has ta lar da ka na ma komp li kas yo nu be-
 lir gin ar tar. Dü şük doz war fa ri ne (INR < 1.5)
as pi rin ek len me si stro ke ’dan ko run ma da be lir gin
bir avan taj sağ la maz.

Ye ni stro ke ve ya ge çi ci is ke mik ge çi ren has ta -
lar da an tip la te let te da vi ek len me si ye ri ne war fa -
rin kul la nıl ma lı dır.

Ko ro ner kalp has ta lı ğı ile bir lik te at ri yal fib ri -
las yo nu olan has ta lar da tek ba şı na as pi rin, as pi -
rin ile bir lik te war fa rin (INR: 2-3) ve ya tek ba şı na
war fa rin (INR: 2-3) ve ri le bi lir: Son iki se çe nek
stro ke’ dan ko ru ma da da ha et ki li dir, an cak ka na -
ma ih ti ma li de ar tar. Tek ba şı na war fa rin (INR: 2-
3) hem se reb ral, hem de mi yo kar di yal is ke mi den
ko run ma da ye ter li dir.

As pi rin: At ri yal fib ri las yon lu has ta lar da stro ke -
’dan ko ru yu cu et ki si da ha dü şük tür. Altı ran do -
mi ze ça lış ma nın so nuç la rı na gö re risk azal ma
ora nı % 19’da kal mış tır (Şe kil 55-8). Pri mer ko run-
 ma da (% 33), se kon der ko run ma ya (% 11) gö re
da ha et kin dir. 

Clo pi dog rel: At ri yal fib ri las yon lu has ta lar da ya-
 pı lan AC TI VE-W ça lış ma sı so nuç la rı na gö re, stro-
 ke ’dan ko run ma da clo pi dog rel ve as pi rin
kom bi nas yo nu, tek ba şı na as pi ri ne gö re da ha et-
 ki li bu lun muş, an cak war fa ri ne gö re ko ru yu cu et-
 ki si da ha dü şük dü zey de kal mış tır (Şe kil 55-10).
An cak clo pi dog rel ve as pi rin kom bi nas yo nun da
ka na ma ris ki da ha yük sek tir.

Xi me la gat ran: Di rekt trom bin in hi bi tö rü dür. Doz
tit ras yo nu na ve INR ba kıl ma sı na ge rek kal ma dan
kul la nı la bi len bir ilaç tır. War fa rin ka dar et ki li dir,
ka na ma ris ki de INR ile ta kip edil me me si ne rağ-
 men ma jör ka na ma ris ki de eş de ğer dir. An cak he-
 pa tik tok si si te ne de niy le kul la nıl ma mak ta dır. 

Da bi gat ran: Di rekt trom bin in hi bi tö rü dür. Da bi -
gat ran doz tit ras yo nu na ve INR ba kıl ma sı na ge rek

856

Şekil 55-9. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda yüksek doz war-
farinin aspirine göre daha etkin olduğu görülmektedir.

Şekil 55-10. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda yüksek doz
warfarinin aspirin + clopidogel kombinasyonuna göre daha
etkin olduğu görülmektedir.

Harf Klinik Özellik Puan
H Hipertansiyon 1
A Anormal böbrek ve karaciğer 1 veya 2

fonksiyonu (her biri 1 puan)
S Stroke 1
B Bleeding (Kanama) 1
L Labil INR 1
E Yaşlılık (> 65 yaş) 1
D Drug veya alkol (her biri 1 puan) 1 veya 2

TOPLAM 9 puan

Tablo 55-8. HAS-BLED skorunun hesaplanması



kal ma dan kul la nı la bi len bir ilaç tır. Non-val vü ler
at ri yal fib ri las yon da 2x110 mg/gün do zun da kul la-
 nıl dı ğın da, em bo li le rin ön len me sin de war fa rin ka -
dar et ki li dir ve ka na ma ris ki da ha dü şük tür.
Da bi gat ran 2x150 mg/gün do zun da kul la nıl dı ğın -
da ise, war fa rin den da ha et kin dir, an cak bu kez ka-
 na ma ris ki war fa ri ne ben zer şe kil de art mak ta dır.
Bu ne den le pro tez ka pak ya da cid di kalp ka pak
has ta lı ğı ol ma yan at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da
war fa rin al te na ti fi ola rak kul la nı la bi lir (Sı nıf I in di-
 kas yon). Böb rek ya da ka ra ci ğer ye ter siz li ği olan-
 lar da kul lan mak tan ka çın ma lı dır.

Oral An ti ko agü lan Te da vi ye Ara Ve ril me si: Me-
 ka nik kalp ka pa ğı olan has ta lar ha riç, cer ra hi ve -
ya ta nı sal iş lem ler ne de niy le bir haf ta dan da ha
kı sa sü re için oral an ti ko agü lan te da vi nin ke sil -
me si ge re ki yor sa, ye ri ne he pa rin ve ril me si ne ge -
rek yok tur (Sı nıf II a, C). Bir haf ta dan da ha uzun
sü re ke si le cek se un frak si yo ne he pa rin ve ya dü -
şük mo le kül ağır lık lı he pa rin (SC) ile ko run ma
sağ lan ma lı dır (Sı nıf IIb, C). Dü şük mo le kül ağır-
 lık lı he pa rin kul la nıl ma sı ba zı özel du rum lar
(obe zi te, ge be lik, böb rek ye ter siz li ği, he pa ri ne
bağ lı trom bo si to pe ni risk da ha az)  dı şın da da ha

avan taj lı (ya rı lan ma öm rü uzun, gün de 1-2 kez
SC kul la nı la bi lir, la bo ra tu ar ta ki bi ge rek me den
sa bit-doz uy gu la na bi lir) ol du ğu için ter cih edil-
 me li dir.

Re vas kü la ri zas yon Son ra sı Oral An ti-Ko agü lan
Ve ril me si: Per kü tan gi ri şim ler ve ya kor oner by-
pass son ra sın da  dü şük doz as pi rin (100 mg/gün),
clo pi dog rel (75 mg/gün) ve war fa rin (INR: 2-3)
bir lik te ve ri le bi lir. 

Per kü tan gi ri şi me gi den has ta lar da war fa rin
ke si le bi lir, bu es na da has ta la ra as pi rin baş la nır. İş-
 lem den he men son ra ise clo pi dog rel 75 mg/gün ve
war fa rin (INR: 2-3) baş lan ma lı dır. Ba re me tal stent
son ra sı en az 1 ay, si ro lu mus-sa lı nım lı stent ler son-
 ra sı en az 3 ay, pac li ta zel-sa lı nım lı stent ler için en
az 6 ay; se çil miş va ka lar da ise 12 ay clo pi dog re le
de vam et me li dir. Da ha son ra tek ba şı na war fa rin
te da vi si ne de vam edi lir (Sı nıf IIb, C).

Ku ma din Alır ken İs ke mik Stro ke Ge liş me si: Ku-
 ma din ile INR he de fi 2-3 olan has ta lar da is ke mik
stro ke ve ya sis te mik em bo li ge liş me si du ru mun -
da ye ni bir an ti-ag re gan ek le mek ten se INR he de -
fi 3-3.5’a yük sel til me li dir (IIb, C).
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Dabigatran Rivaroxaban Apixaban
Re-LY ROCKET-AF ARISTOTLE

Mekanizma Oral direkt trombin inhibitörü Oral direkt faktör Xa inhibitörü Oral direkt faktör Xa inhibitörü

Biyoyararlılık % 6 % 60-80 % 50

Pik düzeye ulaşma 3 saat 3 saat 3 saat

Yarılanma ömrü 12-17 saat 5-13 saat 9-14 saat

Atılım % 80 renal 2/3 karaciğer, 1/3 renal % 25 renal, % 75 dışkı

Doz 2x150 mg/gün 1x20 mg/gün 2x5 mg/gün

Böbrek 2x110 mg/gün 1x15 mg/gün 2x2.5 mg/gün
disfonksiyonunda doz

Çalışma düzeni Randomize, açık Randomize, çift kör Randomize, çift kör

Hasta sayısı 18.111 14.264 18.201

Yaş ort. 71.5 ± 8.7 yıl 73 (65-78 yaş) 70 (63-76 yaş)

Takip süresi 2 yıl 1.9 yıl 1.8 yıl

Erkek oranı % 63.6 % 61.3 % 64.5

Ortalama CHADS2 2.1 3.5 2.1

Gruplar Doz ayarlı warfarin ile 2x150 Doz ayarlı warfarin ile 1x20 Doz ayarlı warfarin ile 2x5
ve 2x110 mg/gün dabigatran mg/gün rivaroxaban mg/gün

SONUÇ Warfarin Dabigatran Warfarin Rivaroxaban Warfarin Apixaban
2x150 mg

Stroke/sistemik emboli 1.69 1.11 p < 0.001 2.4 2.1 p < 0.001 1.6 1.27 p < 0.001

İskemik stroke 1.2 0.92 p < 0.03 1.42 1.34 p = 0.581 1.05 0.97 p = 0.42

Hemorajik stroke 0.38 0.10 p < 0.001 0.44 0.26 p = 0.024 0.47 0.24 p < 0.001

Majör kanama 3.36 3.11 p = 0.31 3.4 3.6 p = 0.58 3.09 2.13 p < 0.001

İntrakraniyal kanama 0.74 0.30 p < 0.001 0.7 0.5 p = 0.02 0.80 0.33 p < 0.001

Ekstrakranial kanama 2.67 2.84 p = 0.38 - - - -

Miyokard infarktüsü 1.02 0.81 p = 0.12 1.1 0.9 p = 0.09 0.61 0.53 p = 0.37

Tablo 55-9. Yeni Antikoagülan İlaçların Özellikleri ve Çalışma Sonuçları



Kalp Rit mi ne Yö ne lik Te da vi

Rit me yö ne lik te da vi için 2 te da vi stra te ji sin den
bi ri se çi le bi lir. i. Ven tri kül hı zı nın ya vaş la tıl ma sı
(hız kon tro lü) ve ii. Si nüs rit mi nin sağ lan ma sı
(ritim kon tro lü).

Hız Kon tro lü ve Ritim Kon tro lü Stra te ji le ri nin
Kar şı laş tı rıl ma sı: Teo rik ola rak ritm kon tro lü ya -
ni si nüs rit mi nin sağ lan ma sı nın avan taj la rı var-
 dır. An cak em bo li ris ki ve mor ta li te açı sın dan her
iki te da vi yak la şı mı nın so nuç la rı nı kar şı laş tı ran
bü yük öl çek li ve ran do mi ze ça lış ma lar da fark lı -
lık bu lun ma mış tır (Tab lo 55-10, Şe kil 55-11). An -
cak AF FIRM ve RA CE ça lış ma la rı na sa de ce yaş lı
has ta lar alın dı ğı için bu ve ri le ri genç ler için ge-
 nel le me im ka nı yok tur. 

Söz ko nu su ça lış ma lar da ge nel ola rak ya şam
ka li te si açı sın dan da her iki ye da vi yak la şı mı açı-
 sın dan fark gö rül me miş tir. Ay rı ca kalp ye ter siz -
li ği ne de niy le has ta ne ya tış la rı da fark lı de ğil dir.
Kar di yo ver si yon uy gu lan dı ğı için ritm kon trol
gru bun da top lam has ta ne ya tış la rı da ha sık ol-
 mak ta dır.

At ri yal Fib ri las yon lu Has ta la ra Yak la şım Stra te -
ji si: Hız kon tro lü ve ritm kon tro lü stra te jile ri ni
kar şı laş tı ran ça lış ma lar dan el de edi len ve ri ler göz-
 den ge çi ril di ğin de te da vi ter ci hi nin has ta ba zın da

plan lan ma sı ge rek ti ği or ta ya çık mak ta dır. Bu na
gö re at ri yal fib ri las yon sü re si ve pa ter ni (pa rok sis -
mal, per sis tan ve ya per ma nan), semp tom la rın ti pi
ve cid di ye ti, bir lik te olan has ta lık lar, kalp fonk si -
yon la rı na po tan si yel et ki le ri göz önü ne alı nır. Bu
amaç la kul la nı la bi le cek te da vi ye yak la şım al go -
ritma sı Şe kil 55-12’de özet len miş tir.

İlk at ri yal fib ri las yon ata ğı ken di li ğin den ve ya
me di kal ola rak son lan dı rıl dık tan son ra has ta her
açı dan de ğer len di ril me li dir. Hi per ti ro idi var sa ön -
ce öti ro idi sağ lan ma lı son ra at ri yal fib ri las yon son-
 lan dı rıl ma lı dır. Öti ro id ol duk tan son ra at ri yal
fib ri las yon ata ğı tek rar et me ye bi lir. At ri yal fib ri -
las yon, has ta si nüs sen dro mu var sa, kalp pi li ta kıl-
 ma lı dır. WPW sen dro mu ze mi nin de or ta ya çı kan
at ri yal fib ri las yon de ak se su ar yol ab las yo nun dan
son ra ço ğu kez nüks et me ye cek tir. Ay rı ca akut mi-
 yo kard in fark tü sü ve ya or ga nik kalp has ta lı ğı var -
sa uy gun şe kil de te da vi ya pıl ma lı dır.

Sö zü edi len özel du rum lar yok sa at ri yal fib ri -
las yon ata ğı son ra sı has ta an ti-arit mik ilaç ver me -
den sa de ce iz le ne bi lir. Or ga nik kalp has ta lı ğı
yok sa, he le tek ba şı na (“lo ne ”) at ri yal fib ri las yon söz
ko nu su ikin ci atak yıl lar son ra olu şa bi lir. Bu ne den -
le genç ve lo ne at ri yal fib ri las yon lu  bir has ta sa de -
ce iz le ne bi lir. Ak si ne mit ral dar lı ğı gi bi ya pı sal bir
kalp has ta lı ğı var sa at ri yal fib ri las yo nun nüks ih ti -
ma li çok yük sek tir. Bu tak dir de an ti-arit mik ilaç ve
ku ma din te da vi si ge re ke cek tir. 

Re kür ran at ri yal fib ri las yon kli nik sey ri 3 şe-
 kil de ola bi lir: 1. Pa rok sis mal, 2. per sis tan ve 3.
per ma nan. Her üç se yir de de her han gi bir ne den -
le kalp ope ras yo nu (ko ro ner by-pass, ka pak ope-
 ras yo nu) ge re ki yor sa, ame li yat es na sın da at ri yal
fib ri las yon ab las yo nu nun ya pıl ma sı da (pul mo -
ner ven izo las yo nu ve ya ka te ter MA ZE pro se dü -
rü) sağ lan ma lı dır.

Pa rok sis mal ve ya per sis tan at ri yal fib ri las -
yon lu genç ve ile ri de re ce de semp to ma tik has ta -
lar da “ritm kon tro lü ” yak la şı mı ter cih edi le bi lir.
Yaş lı ve ha fif semp to ma tik ve ya asemp to ma tik
has ta lar da ise “hız kon tro lü ” ile ye ti nil me li dir. Bu
amaç lar la kul la nı la cak an ti-arit mik ilaç la rın se çi -
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Şekil 55-11. AFFIRM çalışması sonuçlarına göre mortalite
oranları. Ritm kontrolü ile hız kontrolü stratejileri açısından
anlamlı farklılık bulunmamıştır.

Ritm kontrolü

Hız kontrolü

M
O
R
T
A
L
İ
T
E

Ritm kontrolü 0 80 (4) 175 (9) 257 (13) 314 (18) 352 (24)
Hız kontrolü 0 78 (4) 148 (7) 210 (11) 275 (16) 306 (21)

Yıllar
Sayı/Yüzde

Stroke/Emboli Mortalite

Sinüs ritmi
Çalışma Hasta Takip sağlanan Hız kontrolü Ritm kontrolü Hız kontrolü Ritm kontrolü 

Sayısı süresi hastalar grubu grubu grubu grubu

AFFIRM 4060 3.5 yıl % 35 vs % 63 88/2027 (% 4) 93/2033 (% 5) 310/2027 (% 15) 56/2033 (% 3)  

RACE 522 2.3 yıl % 10 vs % 39 7/256 (% 3) 16/266 (% 6) 18/258 (% 7) 18/266 (% 7)  

PIAF 252 1 yıl % 10 vs % 56 0/125 2/127 (% 2) 2/125 (% 2) 2/127 (% 2)  

STAF 200 1.6 yıl % 11 vs % 26 2/200 (% 1) 5/100 (% 5) 8/100 (% 8) 4/100 (% 4)  

HOT-CAFE 205 1.7 yıl ? vs % 64 1/101 (% 1) 1/101 (% 1) 1/101 (% 1) 3/104 (% 3)

Tablo 55-10. Hız Kontrolü ile Ritm Kontrolünü Karşılaştıran Randomize Çalışmalar



min de göz önü ne alın ma sı ge re ken hu sus lar aşa-
 ğı da ay rın tı lı ola rak an la tıl mış tır.

Pa rok sis mal ve ya per sis tan at ri yal fib ri las yon -
lu has ta lar da her iki te da vi stra te ji si de ba şa rı sız
ola bi lir. Bu tak dir de te da vi yak la şı mı de ğiş ti ril -
me li dir. Baş lan gıç ta hız kon tro lü de ne nen ler de
ritim kon tro lü, ritim kon tro lü ya pıl ma ya ça lı şı lan -
lar da hız kon tro lü de ne ne bi lir. Bu na rağ men ba şa -
rı sağ la na ma mış sa “non-far ma ko lo jik te da vi
me tod la rı ” kul la nıl ma lı dır. Per ma nan at ri yal fib ri -
las yon lu has ta lar da ise tek se çe nek hız kon tro lü -
dür. Bu has ta lar da da hız kon tro lü ba şa rı sız olur sa
non-far ma ko lo jik te da vi me tod la rı uy gu lan ma lı -
dır. At ri yal fib ri las yon sey ri ne olur sa ol sun (pa -
rok sis mal, per sis tan ve ya per ma nan) ve han gi
te da vi se çe ne ği se çi lir se se çil sin tüm has ta lar da ha
ön ce be lir til di ği gi bi trom bo em bo li ris ki açı sın dan
de ğer len di ril me li ve an ti ko agü lan ya da an ti-ag re -
gan te da vi se çi mi doğ ru ola rak ya pıl ma lı dır.

At ri yal fib ri las yon ço ğu kez pul mo ner ven ler -
den kay nak la nan te tik le yi ci ler ile or ta ya çık mak -
ta dır. Bu ne den le 4 pul mo ner ven ile sol
at ri yu mun izo las yo nu sağ la ya cak şe kil de çe pe -
çev re ya pı la cak ab las yon (pul mo ner ven izo las -
yo nu ve ya “en circ lin g”), ge re kir se te tik le yi ci
odak la rın ab las yo nu ile şi fa sağ la na bi lir. Bu me -
tod da ba şa rı sız olur sa ve hız kon tro lü de ilaç lar -
la sağ la na mı yor sa AV  dü ğüm ab las yo nu ile AV
tam blok oluş tu ru lur, bu su ret le at ri yal fib ri las -

yon da hız kon tro lü so ru nu or ta dan kal kar. An -
cak AV tam blok ol du ğu için has ta lar ya şa mı nı
ka lı cı pa ce ma ker ta ka rak sür dü rür ler. AV no de
ab las yo nun da at ri yal fib ri las yon de vam ede ce ği
için oral an ti ko gü lan ge rek li li ği de sü re cek tir.

Hız Kon tro lü: Pa rok sis mal at ri yal fib ri las yon lu
has ta lar da hız kon tro lü semp tom la rın kon trol
edil me sin de son de re ce önem li dir. Per sis tan ve -
ya per ma nan at ri yal fib ri las yon lu has ta lar da hız -
lı ven tri kül ce vap lı at ri yal fib ri las yon za man
içe ri sin de di la te kar di yo mi yo pa ti ye (ta şi kar di yo -
mi yo pa ti) yol aça bi lir. Hız kon tro lü sağ la na bi lir -
se sol ven tri kül fonk si yo nu da 6 ay içer sin de
dra ma tik ola rak dü ze le bi lir. Bu amaç la kul la nı la -
bi le cek ilaç lar Tab lo 55-11’da özet len miş tir. İlaç
se çi mi ni bü yük oran da at ri yal fib ri las yo na eş lik
eden has ta lık lar be lir le mek te dir. Hız kon tro lün de
amaç, ven tri kül hı zı nın is ti ra hat ha lin de 60-80/dk
ve efor es na sın da 90-110/dk ara sın da tu tul ma sı -
dır. Bu nun için ge rek li doz ayar la ma sı ve kom bi -
nas yon lar ya pıl ma lı dır. Tüm kom bi nas yon la ra
rağ men ba şa rı şan sı % 50 cı va rın da dır.

At ri yal fib ri las yon ile bir lik te be lir gin bir or ga -
nik kalp has ta lı ğı ol ma dı ğın da hız kon tro lü (ven -
tri kül hı zı nın ya vaş la tıl ma sı) için ilk ter cih ila cı
ve ra pa mil ve ya dil ti azem ola bi lir. Ko ro ner kalp
has ta lı ğın da be ta-blo ker ler, kalp ye ter siz li ğin de di-
 gok sin, hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de be ta-blo ker
ve ya ve ra pa mil ilk ter cih ila cı ola bi lir.
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Şekil 55-12. Atriyal fibrilasyonun tedavi algoritması (Adalet). Kısaltmalar: HSS: Hasta sinüs sendromu, RFA: radyofrekans
kateter ablasyonu, PM: Pacemaker, PV: Pulmoner ven, AV: Atriyoventriküler

Ritm kontrolü

Etkisiz

Kateter ablasyonu
Pulmoner ven izolasyonu + lineer hatlar

AV node
ablasyonu + PM

Hız kontrolü

İlk atriyal fibrilasyon atağı

Spontan veya medikal sonlanma

Rekürren atriyal fibrilasyon

Evet

Hayır
Sadece takip
et. Gerekirse

aspirin

Genç, ciddi
semptomatik

Yaşlı, hafif
semptomatik

WPW: RFA
HSS: PM

Hipertiroidi: Tedavi

Etkisiz

Etkisiz

Kapak-Bypas
operasyonu
gerekli mi?

Cerrahi
ablasyonPermananParoksismal/persistan



At ri yal fib ri las yon da hız kon tro lün de kul la nı -
lan far ma ko lo jik ajan la rın isim le ri, doz la rı ve kul la-
 nım şe kil le ri Tab lo 55-12 ve 55-13’de özet len miş tir.

Be ta-blo ker ler: Prop ra no lol, na do lol, ate no lol,
me top ro lol, car ve do lol ve ya es mo lol kalp hı zı nı

ya vaş lat mak ama cıy la ge re kir se İV yol la da ve ri -
le bi lir. Ad re ner jik to nü sün yük sek ol du ğu du-
 rum lar da özel lik le çok et ki li dir. Be ta-blo ker le rin
et kin li ği hem is ti ra hat te, hem de eg zer siz sı ra sın -
da de vam eder. Be ta-blo ker ler kalp hı zı nı kon trol
al ma da en et ki li olan ajan lar dır. 
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İlaç Yükleme dozu Etki Başlangıcı İdame dozu Sınıf, Kanıt düzeyi  

Aksesuar yolu olmayan hastalar

Esmolol • 500 µg/kg İV-1 dk’da • 5 dk • 60-200 µg/kg/dk • Sınıf I, C

Metoprolol • 2.5-5 mg İV-2 dk’da • 5 dk • Yok • Sınıf I, C

Propranolol • 0.15 mg/kg İV • 5 dk • Yok • Sınıf I, C

Diltiazem • 025 mg/kg İV-2 dk’da • 2-7 dk • 5-15 mh/saat-İV • Sınıf I, B 

Verapamil • 0.075-0.15 mg/kg İV-2 dk’da • 2-7 dk • Yok • Sınıf I, B

Aksesuar yolu olan hastalar

Amiodarone • 150 mg-10 dk’da • Günler • 0.5-1 mg/dk İV • Sınıf IIA, C

Kalp yetersizliği olan, ancak aksesuar yol bulunmayan hastalar

Digoksin • 0.25 mg İV-2 saatte bir • ≥ 60 dk • 0.125-0.375 mg • Sınıf I, B
(üst doz: 1.5 mg) İV-gün veya oral

Amiodarone • 150 mg-10 dk’da • Günler • 0.5-1 mg/dk İV • Sınıf I, C

Tablo 55-12. Atriyal Fibrilasyonda Hız kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Ajanlar-Akut Yaklaşım

İlaç Yükleme dozu Etki Başlangıcı İdame dozu Sınıf, Kanıt düzeyi  

Hız kontrolü

Metoprolol • 2x25-100 mg/gün • 4-6 saat • 2x25-100 mg/gün • Sınıf I, C

Propranolol • 2x40-120 mg/gün • 1-1.5 saat • 2x40-120 mg/gün • Sınıf I, C

Diltiazem • 2x60-180 mg/gün • 2-4 saat • 2x60-180 mg/gün • Sınıf I, B

Verapamil • 2x60-180 mg/gün • 1-2 saat • 2x60-180 mg/gün • Sınıf I, B

Kalp yetersizliği olan, ancak aksesuar yol bulunmayan hastalar

Digoksin • 0.5 mg/gün, oral • 2 gün • 0.125-0.375 • Sınıf I, B
mg/gün oral

Amiodarone • 1 hafta: 800 mg/gün, 1 hafta • 1-3 hafta • 200 mg/gün, oral • Sınıf IIB, C
600 mg/gün, 4-6 hafta
400 mg/gün

Tablo 55-13. Atriyal Fibrilasyonda Hız kontrolünde Kullanılan Farmakolojik Ajanlar-Akut Olmayan Yaklaşım

ORGANİK KALP HASTALIĞI OLAN HASTALAR

Dilate
Hipertansiyon Koroner Kalp Kardiyomiyopati/

ORGANİK KALP (Sol ventrikül Konjestif Kalp Hipertrofik
HASTALIĞI YOK hipertrofi +/-) Hastalığı yetersizliği Kardiyomiyopati

İlk tercih • Verapamil • Verapamil • Beta-bloker • Digoksin • Beta-bloker
• Diltiazem • Diltiazem • Verapamil

İkinci tercih • Beta- bloker • Beta-bloker • Verapamil • Beta-bloker
• Diltiazem • Diltiazem

Tablo 55-11. Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Ventrikül Hızı Kontrolü Amacıyla Kullanılabilecek İlaçların Seçimi



Non-dihy drop yri din gru bu kal si yum ka nal
blo ker le ri: Ve ra pa mil ve dil ti azem eş de ğer dü-
 zey de et kin dir ler. Kalp ye ter siz li ği olan has ta lar -
da kul lan mak tan ka çı nıl ma lı dır.

Di gok sin: Sem pa tik to nu sun yük sek ol du ğu
du rum lar da et ki si aza lır. Eg zer siz de de et ki si sı-
 nır lı dır. Kalp ye ter siz li ği ol ma dık ça ilk se çe nek
ola rak dü şü nül me me li dir. Be ta-blo ker ler ile kom-
 bi ne edi le bi lir. Di gok si nin at ri yal fib ri las yo nu si -
nüs ritmi ne dön dür me de hiç bir et ki si yok tur.

Ami oda ro ne: Hem sem pa tik, hem de kal si -
yum ka nal an ta go nis ti et ki si var dır. AV ile ti yi
azal ta rak at ri yal fib ri las yon da ven tri kül hı zı nın
ya vaş la ma sı nı da sağ la ya bi lir. An cak bu amaç la
sa de ce kon ven si yo nel ilaç lar et ki li ol ma dı ğı za -
man kul la nıl ma lı dır. Kalp ye ter siz li ğin de kul la -
nı la bil me si ve pro-arit mi et ki si ni çok az ol ma sı
çok bü yük avan taj ise de cid di ve sık sa yı la bi le -
cek or gan tok si si te si bir çok has ta da 2. ter cih ila cı
ol ma sı na yol aç miş tir.

Do fe ti li de ve ibu ti li de ’nin hız kon tro lün de et-
 ki si yok tur.

Kom bi nas yon te da vi si: An cak ço ğu kez tek ilaç
yet me mek te iki li (di gok sin+be ta-blo ker, di gok -
sin+kal si yum an ta go nis ti, be ta-blo ker + kal si yum
an ta go nis ti) kul lan mak ge rek mek te dir. Ba zen de
üç lü kom bi nas yon (di gok sin + be ta-blo ker + kal-
 si yum an ta go nis ti) zo run lu ha le gel mek te dir. Di-
 gok sin ile bir lik te be ta-b lok ler kom bi nas yo nu,
di gok sin ve kal si yum an ta gon si ti kom bi nas yo -
nun dan da ha et ki li dir.

Kom bi ne te da vi ge rek ti ğin de bra di kar di ris ki
ne de niy le te da vi ye has ta ne de baş lan ma lı dır (Şe -
kil 55-13). Ba zen de ay nı has ta da ba zen çok hızlı,
ba zen çok ya vaş at ri yal fib ri la syon dö nem le ri nin
den ge le ne me me si ne de niy le has ta ya kalp pi li ta-
 kı la rak çok ya vaş ven tri kül ce va bı dö nem le rin
gü ven ce al tı na alın ma sı, da ha son ra hız ya vaş la -
tan ilaç la rın ve ril me si şek lin de bir te da vi yak la şı -
mı zo run lu ola bi lir.

WPW sen dro mu ve hız kon tro lü: İV be ta-blo ker, di-
 gi ta lis, ade no si ne, li do ca ine ve non-hydrop yri di ne
gru bu kal si yum ka nal blo ker le ri (ve ra pa mil ve dil-

 ti azem) AV ile ti yi blo ke eder ken, ak se su ar yol dan
da ile ti yi hız lan dır dık la rı için ven tri kü ler fib ri las -
yon ve ani ölü me ne den ola bi lir ler, bu ne den le kul-
 la nım la rı kon trin di ke dir. He mo di na mik ve ri ler
bo zul muş sa he men kar di yo ver si yon ya pıl ma lı dır.
He mo di na mik ola rak sta bil hast lar da amioda ro ne
ve tip I an ti-arit mik ilaç lar ve ri le bi lir.

Ritm Kon tro lü: At ri yal fib ri las yon da si nüs ri t -
mini sağ la mak için kul la nı la cak ilaç lar Tab lo 55-
14’de gö rül mek te dir. 

İlaç se çi min bü yük oran da yi ne bir lik te olan
has ta lık lar be lir le mek te dir (Şe kil 55-14): At ri yal
fib ri las yon da ritm kon tro lü ama cıy la bir lik te or-
 ga nik kalp has ta lı ğı yok sa ve ya hi per tan si yon
kay da de ğer sol ven tri kül hi per tro fi si ne yol aç ma-
 mış sa, dro ne da ro ne, fle ca ini de, pro pa fe no ne ve ya
so ta lol ilk ter cih ila cı ola bi lir. İkin ci ter cih ami o-
da ro ne ve ya do fe ti li de ol ma lı dır. Sol ven tri kül hi-
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Sınıf I anti-aritmik • Propafenone (IC)
ajanlar • Flecainide (IC)

• Encainide (IC)
• Quinidine (IA)
• Disopryramide

Sınıf III • Amiodarone
anti-aritmik ajanlar • Sotalol

Yeni Sınıf III • Dofetilide
anti-aritmik ilaçlar • Dronedarone

• İbutilide
• Budiodarone
• Diğer amiodarone türevleri 

Diğer Yeni • Vernakalant
Anti-Aritmik İlaçlar • Azimilide

• SAC blokerleri
• 5-HT4 Antagonisti
• Na+/Ca++ inhibitörü
• ARDAs
• Connexin modülatöleri
• Na+/H+ inhibitörü
• INaL inhibitörü
• Ikur blokerleri: NIP-142, 

RSD1235, AVE0118

Tablo 55-14. Atriyal Fibrilasyonda Ritm Kontrolü İçin 
Kullanılan Anti-Aritmik İlaçlar

Şekil 55-13. Aynı hastada atriyal fibrilasyon esnasında günün bazı saatlerinde ventrikül cevabının çok yavaşladığı (solda
pauze: 2830 msan), bazen de çok hızlandığı (sağda 181/dk) olduğu dikkati çekmektedir.

Anti-aritmik ilaç seçimi



 per tro fi si ne yol açan hi per tan si yon da ilk ter cih
dro ne da ro ne, ikin ci ter cih ami oda ro ne ol ma lı dır.
Ko ro ner kalp ye ter siz li ğin de ilk ter cih dro ne da ro -
ne ve ya so ta lol, ikin ci ter cih ami oda ro ne ve ya do-
 fe ti li de ol ma lı dır. Kalp ye ter siz li ğin de, kli nik tab lo
sta bil ve NYHA fonk si yo nel ka pa si te I-II ise ilk
ter cih dro ne da ro ne, ikin ci ter cih ami oda ro ne ve ya
do fe ti li de ol ma lı dır. Kalp ye ter siz li ği uns ta bil ve
fonk si yo nel ka pa si te III ve ya IV ise ilk ter cih ami -
oda ro ne ve ya do fe ti li de ol ma lı dır. Bu ter cih le ri be-

 lir le yen fak tör an ti-arit mik ilaç la rın büyük bir kıs-
 mı nın özel lik le ya pı sal kalp has ta lı ğı ze mi nin de
pro-arit mik et ki le ri ol ma sı, ay rı ca bu ilaç la rın sol
ven ti kül üze rin de kon trak ti li ye ti azal tı cı et ki si nin
bu lun ma sı dır. Bu iki açı dan en avan taj lı ilaç ami -
oda ro ne gö rül mek te dir, an cak onun da baş ka or-
 gan la ra tok sik et ki le ri nin ol ma sı kul la nı mı nı
be lir gin şe kil de kı sıt la mak ta dır. Bu açı dan ye ni bir
an ti-arit mik ilaç olan dro ne da ro ne ilk sı ra ya çık-
 mış tır. Dro ne da ro ne ’un di ğer an ti-arit mik ilaç la -
rın ak si ne mor ta li ye yi de azalt ma sı önem li bir
avan taj dır. An cak bu ilaç da özel lik le he pa to tok -
si si te açı sın dan ya kın dan iz len me li dir. Do fe ti li de -
’nin de hem kalp ye ter siz li ği olan, hem de akut
mi yo kard in fark tü sü ge çi ren has ta lar da mor ta li te
üze ri ne olum suz et ki si ol ma yan bir ilaç ola rak de -
ğer ka zan mış tır. An cak  pro-arit mik et ki si ne de -
niy le ül ke miz de ol ma yan bu ilaç sa de ce has ta ne de
ya ta rak baş la na bil mek te dir.

Ba zı özel at ri yal fib ri las yon tür le rin de an ti-
arit mik ilaç se çi mi fark lı ol mak ta dır: İlk ter cih ila -
cı ad re ner jik at ri yal fib ri las yon da be ta-blo ker,
va gal at ri yal fib ri las yon da di sop yra mi de ol ma -
lı dır. Di ğer an ti-arit mik ilaç la rın ter cih sı ra la ma -
sı Şe kil 55-15’de gö rül mek te dir.

Ami oda ro ne: Ami oda ro ne at ri yal fib ri las yon lu
has ta lar da si nüs rit mi nin ida me sin de pro pa fe no ne
ve so ta lo l’ den da ha et kin bir ilaç tır (Şe kil 55-16). 

862

Şekil 55-15. Adrenerjik ve vagal atriyal fibrilasyon gibi özel
atriyal fibrilasyon türlerinde ilaç seçimi.

Vagal atriyal fibrilasyonAdrenerjik atriyal fibrilasyon

• Beta-blokerler

• Sotalol

• Dronedarone

• Dronedarone
• Flecainide
• Propafenone
• Sotalol

• Amiodarone
• Dofetilide

• Disopyramide

Yapısal kalp hastalığı yok veya minimal

Şekil 55-14. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda ritm kontrolü amacıyla kullanılabilecek ilaçların seçimi  (ESC 2010 ve AHA-ACC
2011 kılavuzu). SVH: Sol ventrikül hipertrofisi, Kor.: Koroner, hast.: Hastalığı, FK: Fonksiyonel kapasite, ACE: Anjiyoten-
sin dönüştürücü enzim inhibitörü, ARB: Anjiyotensin reseptör blokeri, BB, Betabloke ACE
* 2012 ESC kılavuzu Dranedarone kalb yetersizliğinde kullanmayı önermektedir.

Belirgin yapısal kalp hast.

• Altta yatan durumun tedavisi
• Remodeling’in önlenmesi

Hipertansiyon

SVH (-) SVH (+)

• Dronedarone

• Amiodarone
• Dofetilide

• Amiodarone
• Dofetilide

• Amiodarone
• Dofetilide

• Dronedarone• Dronedarone
• Sotalol

Stabil I-II FK: III-IV

Kor. kalp hast. Kalp yetersizliği/SVD

Anti-aritmik ilaç seçimi

Yapısal kalp hast. Min./yok

Remodelling’in
önlenmesi:
ACE/ARB/Statin
uygunsa BB

• Dronedarone
• Flecainide
• Propafenone
• Sotal

• Amiodarone
• Dofetilide



Pro-arit mik et ki si az dır, bu ne den le ya pı sal
kalp has ta lı ğı ve kalp ye ter siz li ği bu lu nan lar da
da gü ven le kul la nı la bi lir. An cak di ğer or gan lar
(ak ci ğer, ka ra ci ğer, böb rek, göz, ti ro id vb) üze rin-
 de ki cid di yan et ki le ri uzun sü re li kul la nı mı nı be-
 lir gin bi çim de sı nır lar. Gün de 200 mg gi bi dü şük
doz lar da yan et ki ora nı da ha az dır. Ami oda ro -
ne’nun ay rı ca ven tri kül hı zı nı ya vaş la tı cı et ki si de
var dır.

Do fe ti li de: Po tas yum, sod yum ve kal si yum
ka nal la rı nı blo ke eder, ak si yon po tan si ye li ni uza-
 tır. SA FI RE-D ve DIA MOND ça lış ma la rın da at ri -
yal fib ri las yon ve at ri yal flut ter atak la rın
ön len me sin de ki et kin li ği ka nıt lan mış tır. Bu ça lış -
ma lar da mor ta li te üze rin de ki et ki le ri nin nötr ol-
 du ğu gö rül müş tür. Sol ven tri kül fonk si yon
bo zuk lu ğu olan has ta lar da da kul la nı la bi lir. Tor-
 sa des de po in tes in si den si % 0.8’dir. Bu ne den le ilk
3 gün has ta ne de ya ta rak ila ca baş lan ma lı dır.

Pro pa fe no ne: Et kin lik ora nı so ta lol ve di sop -
yra mi de ile eş de ğer dir, an cak qu ini di ne ’e gö re da -

ha et ki li dir. Di ğer an ti-arit mik ilaç la ra nis pet le da -
ha iyi to le re edi lir. Bir yıl lık ta kip sü re si içe ri sin de
% 30-37 ora nın da si nüs rit min de kal ma yı sağ lar.
İs ke mik kalp has ta lı ğın da, özel lik le ak tif is ke mi es-
 na sın da ve kalp ye ter siz li ğin de pro-arit mi ris ki nin
yük sek li ği ne de niy le kul la nıl ma ma lı dır. 

Fle ca ini de: Qu ini di ne ka dar et ki li dir, yan et-
 ki le ri da ha az dır. An cak pro-arit mik et ki le ri kul-
 la nı mı nı kı sıt lar. 

Di sop yra mi de: Si nüs rit mi ni ida me et tir me -
de pro pa fe no ne ka dar et ki li dir, an cak pro pa fe -
no ne da ha iyi to le re edi lir. Kalp ye ter siz li ği ve AV
blo ka ne den ola bi lir. An cak va gal at ri yal fib ri las -
yon da ilk ter cih ila cı dır. Ne ga tif inot ro pik et ki si
ne de niy le hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de de kul-
 la nı la bi lir.

So ta lol: Kar di yo ver si yon da et ki li ol ma ma sı -
na kar şın si nüs rit mi nin ida me et ti ril me sin de pro-
 pa fe no ne ka dar et kil dir.  

Dro ne da ro ne: İyot ih ti va et me yen ami oda ro -
ne tü re vi dir. 2x400 mg/gün do zun da at ri yal fib-
 ri las yon atak la rı nın ön len me sin de et ki li dir.
Pro-arit mi ris ki az dır. Bir çok or gan da ami oda ro -
ne ’a ben zer tok sik et ki le ri nin ol ma ma sı önem li bir
avan taj dır. Ran do mi ze EU RI DIS ve ADO NIS ça-
 lış ma la rın da bu olum lu et ki le ri ka nıt lan mış tır.

Dro ne da ro ne ’un at ri yal fib ri las yon da kar di -
yo vas kü ler has ta lık la ra bağ lı has ta ne ya tış la rı +
ölüm ris ki ni % 24, tek ba şı na ölüm ris ki ni % 29 ve
stro ke ris ki ni % 39 ora nın da azal tır (Şe kil 55-17).
An cak cid di kalp ye ter siz li ği (fonk si yo nel ka pa -
si te II I-IV) olan has ta lar da mor ta li te ih ti ma li ni
art tır dı ğı için kul la nıl ma ma lı dır.

Azi mi li de: Po tas yum, sod yum ve kal si yum ka-
 nal la rı nı blo ke eder, ak si yon po tan si ye li ni uza tır.
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Şekil 55-16. Atriyal fibrilasyonun nüksünün önlenmesinde
amiodarone’nun, propafenone ve sotalola göre daha etkin
olduğu, sotalol ve propafenone’nun ise benzer oranda et-
kili olduğu görülmektedir.

Şekil 55-17. Dronedarone atriyal fibrilasyonda kardiyovasküler hastalıklara bağlı hastane yatışları + ölüm riskini % 24 ora-
nında azaltır.

Amiodarone (n= 201)

Atriyal Fibrilasyon Nüksünün Önlenmesi

Dronedarone Kardiyovasküler Hastane Yatışları
veya Ölüm Riskini %24 azaltır.

Propafenone (n= 101)

Sotalol (n= 101)
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100 mg/gün ile at ri yal fib ri las yon nüks le ri ni ön le-
 me de et ki li dir. İs ke mik kalp has ta lı ğı ve kalp ye-
 ter siz li ğin de de gü ven le kul la nı la bi lir.

Pro ca ina mi de ve qu ini di ne ha len yan et ki le ri ne-
 de niy le pek kul la nıl ma mak ta dır.

Di ğer Far ma ko lo jik Ajan lar

ACE İn hi bi tör le ri ve An ji yo ten sin Re sep tör
Blo ker le ri (ARB) at ri yal fib ri las yon in si den si ni
dü şü re bi lir. ACE in hi bi tör le ri olum lu et ki le ri ni at-
 ri yal ba sın cı, te tik le yi ci at ri yal er ken vu ru lar ve
fib ro zu azal ta rak gös te rir. An cak sa de ce bu amaç -
la ru tin ola rak kul la nıl ma sı için ye ter li ve ri yok-
 tur. An cak at ri yal fib ri las yo na eş lik eden
hi per tan si yon gi bi bir du rum ol du ğun da ACE in-
 hi bi tör le ri ve ya AR B’ ler ter cih edil me li dir. 

Sta tin ler de at ri yal fib ri las yon nük sü nün azal-
 ta bi lir. Bu olum lu et ki an ti-ok si dan ve an ti-inf la -
ma tu ar et ki le ri ile iliş ki li ola bi lir. An cak sa de ce
at ri yal fib ri las yo nun ön len me si ama cıy la ru tin
kul la nı mı söz ko nu su de ğil dir.  

Non-far ma ko lo jik Te da vi

Non-far ma ko lo jik te da vi me tod la rı 4 grup ta in ce-
 le ne cek tir: 1. Kalp pi li imp lan tas yo nu ve de ği şik
“pa cin g” al go rit ma la rı, 2. At ri yal de fib ri la tör imp -
lan tas yo nu, 3. Ka te ter ab las yo nu ve 4. Cer ra hi ab-
 las yon.

Kalp Pi li İmp lan tas yo nu ve De ği şik Pa cing Al go -
rit ma la rı: Si nüs dü ğü mü dis fonk si yo nu olan has ta-
 lar da, at ri yal fib ri las yon ge li şi min ön le me de ve
stro ke ris ki ni dü şür me de, at ri yal ve ya çift-oda cık lı
pa cin g’i (uya rıl ma yı) sağ la ya cak pa ce ma ke r’ lar, sa-
 de ce tek oda cık lı ven tri kül “pa cin g” ya pan ci haz -
la ra gö re avan taj sağ lar. Bu olum lu et ki, bra di kar di
ne de niy le or ta ya çı kan re po la ri zas yon dis per si yo -
nu nun ön len me si ne ve at ri yal er ken vu ru la rı nın
bas kı lan ma sı na bağ lan mak ta dır. An cak kla sik pa-
 ce ma ker in di kas yo nu ol ma yan has ta lar da, sa de ce
pa rok sis mal at ri yal fib ri las yo nun te da vi si ama cıy -
la kalp pi li ta kıl ma sı dü şü nül me me li dir. 

Sağ at ri yum apen dik si ye ri ne, at ri yal sep tum -
dan, bir den sağ at ri yum böl ge sin den (“mul ti si te at-
 ri al”) ve ya bi-at ri yal (sağ at ri yum apen dik se ve
ko ro ner si nüs os ti umu) pa cing ya pıl ma sı nın at ri yal
fib ri las yon in si den si nin dü şü re bi le ce ği ni gös te ren
ça lış ma lar da var dır. Ay rı ca de ği şik al go rit ma lar la,
at ri yal er ken vu ru la rı bas kı la yan, at ri yal pa uze’ yi
ve ya at ri yal sik lus ta ki de ğiş ken lik le ri ön le yen kalp
pil le ri de ge liş ti ril miş tir. An cak bu al ter na tif le rin
hiç bi ri kon ven si yo nel kalp pi li in di kas yon la rı doğ-
 ma dan sa de ce at ri yal fib ri las yo nun ön len me si ama-
 cıy la kalp pi li ta kıl ma sı nı ge rek ti re cek dü zey de
olum lu ve ri sağ la ma mış tır.

İn ter nal At ri yal De fib ri la tör İmp lan tas yo nu: At ri -
yal de fib ri la tör pek to ral ade le böl ge si ne imp lan te
edi lir. Trans ve nöz at ri yal de fib ri la tör ile R dal ga sı -
na sen kro ni ze dü şük ener ji li bi fa zik şok ve ril me si
su re tiy le at ri yal fib ri las yon ata ğı gü ven le son lan dı -
rı la bi lir. Per sis tan at ri yal fib ri las yo nun si nüs ritmi -
ne dö nü rül me sin de ki ba şa rı ora nı % 90’ın
üze rin de dir. An cak en önem li sı nır la ma sı 3 Jo ule’ -
ün üze rin de ener ji ge rek me si du ru mun da has ta nın
ağ rı yı to le re ede me me si dir. Ay rı ca çok sık at ri yal
fib ri las yon atak la rı olan şa hıs lar da çok sık şok ge-
 rek me si (ağ rı, ci haz öm rü nün farz la ener ji har can -
ma sı ne de niy le çok kı sal ma sı) ne de niy le at ri yal
de fib ri la tör kul la nıl ma sı uy gun de ğil dir. Ni te kim
ha len tek ba şı na at ri yal de fib ri las yon ama cıy la at ri-
 yal de fib ri la tör imp lan te edil me mek te dir. Da ha çok
sol ven tri kül dis fonk si yo nu ne de niy le or ta ya çı kan
ani ölüm ris ki ni azalt mak ama cıy la imp lan te edi le -
bi len ven tri kü ler de fib ri la tör in di kas yon la rı do ğan
has ta lar da, ci ha zın ek bir özel li ği ola rak at ri yal de-
 fib ri las yon yap ma sı da bek len mek te dir.

Ka te ter Ab las yo nu: Ka te ter ab las yo nu da 2 amaç -
la ya pıl mak ta dır: 1. Hız kon tro lü ve 2. Ka lı cı si -
nüs rit mi nin sağ lan ma sı. Bu amaç la kul la nı lan
tek nik ler Tab lo 55-15’de gö rül mek te dir.

Hız Kon tro lü Ama cıy la Ka te ter Ab las yo nu:
Kalp hı zı nın kon tro lü ve semp tom la rın dü zel me si
ama cıy la AV no de ab las yo nu ile AV tam blok ya pı-
 lır ve ka lı cı kalp pi li ta kı lır. Top lam 1181 has ta yı
kap sa yan bir ma ta-ana liz AV no de ab las yo nu ve
pa ce ma ker ta kıl ma sı nın kar di yak semp tom la rı ve
ya şam ka li te si ni dü zelt ti ği ni, ay rı ca sol ven tri kül
fonk si yon la rı nın da iyi leş ti ği ni or ta ya koy muş tur.
Komp let AV blok ye ri ne AV dü ğüm mo di fi kas yo -
nu da de ne ne bi lir, an cak plan lan ma ma sı na rağ-
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• Hız kontrolü:
- AV düğüm modifikasyonu 
- AV düğüm ablasyonu ve pacemaker implantasyonu

• Ritm kontrolü: Küratif tedavi
- Sağ atriyal ablasyon
- Sol atriyal ablasyon
- Tetikleyici odakların ablasyonu
- Pulmoner ven izolasyonu (Haissaguerre) + mitral

isthmus ablasyonu + posterior hat
- Pulmoner ven “encircling” (Pappone)+mitral isth-

mus ablasyonu+posterior hat
- Antral ablasyon-vestibül ablasyonu (Natalie)
- Atriyal fibrilasyonun idamesini sağlayan odakların

ablasyonu-Tüm pulmoner venleri izole etmeden
(Morady)

- Kompleks parçalanmış atriyal elektrokardiyog-
ramların (“complex-fractionated atrial electrog-
rams-CFAEs”) ablasyonu 

- Atriyumun vagal denervasyonu (Coumel, Scherlag)
- Kombine “tailored” yaklaşım

Tablo 55-15. Kateter Ablasyonu Teknikleri



 men AV tam ge li şe bi lir, ay rı ca et kin lik ora nı da çok
yük sek de ğil dir.

APT ça lış ma sın da (Ab la te and Pa ce Tri al), at ri -
yal fib ri las yon lu has ta lar da ven tri kül hı zı nın kon -
tro lü ama cıy la AV dü ğüm ab las yo nu ya pı lan (ve
ka lı cı pil ta kı lan has ta lar da) ab las yon son ra sın da
ejek si yon frak si yo nun da or ta la ma % 15’den faz la
ar tış sağ lan dı ğı be lir len miş tir.

Bu me to dun en önem li sa kın ca sı at ri yal fib ri -
las yon do la yı sıy la em bo li ris ki de vam et ti ği için
oral an ti ko agü lan kul lan ma ih ti ya cı nın kalk ma -
ma sı dır. Ay rı ca pi le ba ğım lı bir ya şam sür dü rü -
le cek tir. Ba zı has ta lar da da ani ölüm (% 2)
göz len miş tir. AV no de ab las yo nu son ra sın da ilk 1
ay da pa ce ma ker alt hı zı nın 90/dk ol ma sı ile bu ih-
 ti mal azal mak ta dır. 

AV no de ab las yo nu son ra sı sü rek li sağ ven tri -
kül pa cin g’i ya pıl ma sı sol ven tri kül fonk si yon la rı
bo za bi lir. Bu nun ye ri ne sol ven tri kü ler ve ya bi ven-
 tri kü ler “pa cin g” (re sen kro ni zas yon-bi ven tri kü ler pa-
 ce ma ker, CRT) ya pıl ma sı hem sis to lik, hem de
di yas to lik sol ven tri kül fonk si yon la rı nı dü zel tir.

Ritim Kon tro lü Ama cıy la Ka te ter Ab las yo nu:
Bu amaç la kul la nı lan de ği şik ab las yon me tod la rı
Tab lo 55-15’de özet len miş tir. Baş lan gıç ta MA ZE
iş le mi ne ben zer şe kil de sol at ri yum ve sağ at ri -
yum da li ne er hat lar oluş tu rul muş, an cak ba şa rı
ora nı % 40-50’de kal mış, ay rı ca nüks ve komp li -
kas yon oran la rı yük sek ol muş tur.

Da ha son ra at ri yal fib ri las yo nu te tik le yen po-
 tan si yel le rin ço ğu kez pul mo ner ven ler den kay-
 nak lan dı ğı be lir len miş, ka te ter ab las yo nu ile
pul mo ner ven le rin, sol at ri yum dan izo le edil me si
(pul mo ner ven izo las yo nu) ile kür sağ la na bi le ce ği
gö rül müş tür. An cak söz ko nu su po tan si yel ler sol
at ri yum ar ka du va rı, su pe ror ve na ca va, Mars hall
ve ni, cris ta ter mi na lis, in te rat ri yal sep tum ve ya ko-
 ro ner si nüs den de kay nak la na bi lir. Bu ne den le ba -
zı has ta lar da li ne er sol at ri yum ab las yo nu,  mit ral
anu lus ab las yo nu ve ça tı (“ro of”) ab las yo nu da iş-
 le me ila ve edil mek zo run da ka lın mış tır.

Tek nik: Pul mo ner ven izo las yo nu de ği şik şe kil de
ab las yon hat la rı oluş tu ru la rak ya pı la bi lir. Dört
pul mo ner ve nin 4’ü bir den, 2’si ve ya her bi ri tek
tek ab las yon he de fi ola bi lir (Şe kil 55-18). 

At ri yal fib ri las yon lu has ta lar da pul mo ner ven
izo las yo nu iki ana yak la şım la ger çek leş ti ri le bi lir.

Ana to mik yak la şım: Pul mo ner ven ka yıt la rı
ya pıl ma dan 4 pul mo ner ven çev re si de, da ha
doğ ru su an trum da ire vi şe kil de rad yof re kans ka-
 te ter ab las yo nu ile ya kı lır.

Elek tro fiz yo lo jik yak la şım: Pul mo ner ven le -
rin da ire vi ola rak elek trik sel izo las yo nu da ire vi
Las so ka te te ri kul la nı la rak te yid edi lir. Pul mo ner
ven izo las yo nu es na sın da ki rad yo lo jik (Şe kil 55-
19) ve in tra kar di yak (Şe kil 55-20) ka yıt lar aşa ğı -
da gös te ril miş tir.

Son yıl lar da non-flu oros ko pik ha ri ta la ma sis-
 tem le ri (Nav-X, CAR TO) kul la nıl ma sı ile iş lem
ba şa rı sı nı ar tır mış, komp li kas yon ora nı nı ve şu a
alım mik ta rı nı azalt mış tır. Nav-X sis te mi ya pı lan
ha ri ta la ma Şe kil 55-21’de gö rül mek te dir.

CAR TO sis te mi ise BT ile en teg re edi le rek kul-
 la nıl mak ta dır. Bu su ret le at ri yal fib ri las yon lu bir
va ka mız da yap tı ğı mız pul mo ner ven izo las yo nu
ör ne ği de Şe kil  55-22’de gös te ril miş tir.

Di ğer Tek nik ler: Komp leks frak si yo ne at ri yal
ak ti vas yon lar he def alı na rak ya pı lan ab las yon da
da 1 yıl lık te kip te ba şa rı ora nı % 91 ola rak bil di ril -
miş tir (Şe kil 55-23). Te tik le yi ci odak la rın ab las yo -
nu, at ri yu mun va gal de ner vas yo nu ve kom bi ne
yak la şım kul la nı lan di ğer tek nik ler dir.

Em bo lik komp li kas yon lar dan ka çın mak için
iş lem bo yun ca ak ti ve trom bop las tin za ma nı
(aPTT) 250-300 ara sın da tu tul mak üze re İV he pa -
rin kul la nı lır.

İn tra kar di yak Eko kar di yog ra fi (ICE): İn tra -
kar di yak eko kar di yog ra fi kı la vuz lu ğun da ya pı -
lan an trum izo las yo nu önem li avan taj lar
sağ la ya bi lir. İn te rat ri yum sep tu mu ge çiş te, an tru-
 mun gö rün te len me sin de, ısı ve ril me si es na sın da
olu şa bi le cek ve em bo li ye yol ala bi le cek bub le ’la -
rın er ken dö nem de tes pi tin de avan taj sağ lar.

Ye ni Ener ji Kay nak la rı ve Tek nik ler: Rad yof re -
kans ener ji si ya nı sı ra, “cr yo ab las yo n”, mik ro dal ga
ve la ser gi bi de ği şik ener ji kay nak la rı kul la nıl -
mak ta dır.

Son yıl lar da ge liş ti ri len ve kli ni ği miz de de
kul la nı lan pul mo ner ven izo las yo nu tek nik le rin -
den bi ri de “arc tic ab las yo n” dur. Tek bir ba lon ka-
 te ter (ça pı 26-28 mm) her bir pul mo ner ven
ağ zın da şi şi ril dik ten son ra en az 5 dk, -70 ºC’ ye
ka dar so ğu tu la rak pul mo ner ven izo las yo nu ba-
 şa rı ile sağ la na bi lir (Şe kil 55-24 ve 55-25). Las so
ka yıt la rı ile pul mo ner ven izo las yo nu te yid edil-
 me li dir. Öso fa gus fis tü lü, pul mo ner ven ste no zu
ve trom bo em bo lik komp li kas yon la rı nı ge liş me
ih ti ma li çok da ha dü şük tür. Rad yof re kans ab las -
yo nu na ben zer oran lar da et kin dir. Arc tic ab las -
yon için or ga nik kalp has ta lı ğı bu lun ma yan
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Şekil 55-18. Atriyal fibrilasyon ablasyonu. Pulmoner venler
etrafında 4’ü birden, 2’şerli ve tek tek dairevi ablasyon hattı
oluşturulmaktadır. Bazen de pulmoner ven (PV) hattı ile
mitral anulus (MA) arasında ek bir lineer hat çizilmektedir.



pa rok sis mal at ri yal fib ri las yon lu va ka lar en uy -
gun aday lar dır.

Ba şa rı: Ka te ter ab las yo nu ile tec rü be nin art-
 ma sı ve bir se ri de yak la şık 4000 va ka ya ula şıl ması
ile ba şa rı şan sı pa rok sis mal at ri yal fib ri las yon da
% 90 ve per sis tan at ri yal fib ri las yon da % 80’e ulaş-

 mış tır. Ba şa rı lı olu nan va ka lar da sol ven tri kül
fonk si yon la rı, eg zer siz ka pa si te si, semp tom lar ve
ya şam ka li te si dü zel mek te dir. Ba şa rı lı ab las yo -
nun at ri yal fib ri las yo na bağ lı mor ta li te ve trom-
 bo em bo lik komp li kas yon la rı da azal ta bi le ce ği
bil di ril miş tir. 
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Şekil 55-20. Pulmoner ven ağzında çok sayıda kutup ihtiva eden Lasso kateteri mevcut. Koroner sinüs (CS)’dan stimulus
(S) veriliyor. Pulmoner ven ağzında atriyuma ait A potansiyeli ile pulmoner ven ağzındaki pulmoner ven potansiyeli (PVP)
dikkati çekmektedir. Dairevi ablasyon sonrasında ikinci vuruda A-PVP ilişkisinin kaybolmaya başladığı ve daha sonra ta-
mamen pulmoner venin sol atriyumdan elektriksel olarak tamamen izole olduğu görülmektedir (Adalet).

Şekil 55-19. İnteratriyal septumdan Broekenbrough tekniği ile girilerek iki uzun sheat ile sol atriyuma girilmiştir. Dairevi
Lasso kateteri sağ-üst (A), sağ-alt (B), sol-üst (C) ve sol-alt (D) pulmoner ven ağızlarındadır. Ayrıca ablasyon kateteri de
sol atriyum içerisinde izlenmektedir. Koroner sinüs içersinde çok kutuplu elektrofizyoloji kateteri görülmektedir. Kısaltma-
lar: ABL: Ablasyon kateteri, CS: Koroner sinüs kateteri (Adalet)



Çok sa yı da mer ke zi (182 mer kez) ve has ta yı
(16.309 has ta) içe ren bir sür vi de (“Se cond Worl dwi -
de Sur ve y”) bil di ri len at ri yal fib ri las yo nu ab las yo -
nu ba şa rı oran la rı Tab lo 55-16’de gö rül mek te dir.

Komp li kas yon lar: Çok sa yı da mer ke zi (182 mer-
 kez) ve has ta yı (16.309 has ta) içe ren bir sür vi de (“Se-
cond Worl dwi de Sur ve y”) bil di ri len at ri yal
fib ri las yo nu ab las yo nu komp li kas yon la rı Tab lo 55-
17’de gö rül mek te dir. Ma jör komp li kas yon ora nı %
6 cı va rın da dır. Bun lar ara sın da ölüm, pul mo ner ven

ste no zu, trom bo em bo li, at ri yo-öso fa ge al fis tül, tam-
 po nad ve at ri yal flut ter sa yı la bi lir. İn komp let li ne er
hat oluş tu rul ma sı iş lem son ra sı at ri yal flut ter ge liş -
me si nin en önem li ne de ni dir. Mit ral anu lus hat tı -
nın oluş tu rul ma sı ile bu ih ti mal azal mak ta dır.

Nüks: Ba şa rı lı ka te ter ab las yo nu ya pı lan at ri yal
fib ri las yon lu has ta la rın yak la şık % 40-50’sin de
nüks nedeniyle ikin ci se ans ge rek mek te dir. 

İn di kas yon lar: At ri yal fib ri las yon lu has ta lar da
ka te ter ab las yo nu in di kas yon la rı Tab lo 55-18’de
gö rül mek te dir. 

Av ru pa Kar di yo lo ji Der ne ği (ESC) ta ra fın dan
öne ri len at ri yal fib ri las yon te da vi si ne yak la şım
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Şekil 55-21. Nav-X. Sol atriyumun 3 boyutlu haritalaması.
Yuvarlak Lasso kateteri sol üst-pulmoner ven içerisinde,
ablasyon kateteri (yeşil) pulmoner ven ağzındadır (Adalet).

Şekil 55-22. CARTO: CARTO ile elde edilen elektroanato-
mik haritalama (koyu yeşil) ile BT ile elde edilen (açık parlak
yeşil) sol atriyum görüntüsü üst üste gelmiştir. Pulmoner ven-
lerin elektriksel izolasyon amacıyla irrigated radyofrekans
kateteri ile çepeçevre yakıldığı görülmektedir (Adalet).

Şekil 55-23. Kompleks fraksiyone atriyal elektrokardiyog-
ramlar.

Atriyal Vaka Sayısı Başarı (Anti-aritmik ↓↓ Başarı (Anti-aritmik ↓↓
Fibrilasyon Tipi İlaç Almadan) İlaç Alarak) Toplam Başarı

Paroksismal 9560 6580 (% 74.9) 1290 (% 9.1) 7870 (% 84)

Persistan 4712 2800 (% 64.8) 595 (% 10) 3395 (% 74.8)

Permanan 1853 1108 (% 63.1) 162 (% 7.9) 1270 (% 71)

Tablo 55-16. Atriyal Fibrilasyonda Kateter Ablasyonu Başarı Oranları

Komplikasyon Vaka sayısı (%)
• Tamponad 213 (% 1.31)
• PV stenoz (tedavi gerektiren) 48 (% 0.29)
• Pneumotoraks 15 (% 0.09)
• Hemotoraks 4 (% 0.02)
• Diafragmatik paralizi 28 (% 0.17)
• Serebro vasküler aksidan 37 (% 0.23)
• Valve hasarı 11(% 0.07)
• Atriyo-özofageal fistül 6 (% 0.04)
• Femoral pseudo-anevrizma 152 (% 0.93)
• Ölüm 25 (% 0.15)

PV: Pulmoner ven

Tablo 55-17. Atriyal Fibrilasyon Ablasyonunda
Komplikasyon Oranları



al go ri tma sı ve ka te ter ab las yo nu in di kas yo nları
Şe kil 55-26’da gö rül mek te dir.

Cer ra hi Ab las yon: At ri yal fib ri las yo nun kü ra tif te-
 da vi sin de cer ra hi mü da he le (Ma ze ope ras yo nu)
uzun sü re dir kul la nıl mak ta dır. Bu amaç la sü reç
içer sin de MA ZE I, II ve III pro se dür le ri ge liş ti ril -
miş tir. Bu iş lem es na sın da, pul mo ner ven le ri izo le

et mek için sol at ri yum trans mu ral lez yon oluş tur -
mak ama cıy la ke si lip-di kil mek te dir (“cut-and-sew
tek ni ği ”) (Şe kil 55-27). Ay rı ca mak ro re en tran ta şi -
kar di le ri öne le mek için bu hat lar, mit ral anu lus ile
bir leş ti ril mek te, sağ at ri yum da da ay nı amaç la ben-
 zer hat lar ke sil ip di kil mek te dir. Trom bo em bo li ih-
 ti ma li ni ön le mek için sol at ri yum apen dik si ke si lip
çı ka rıl mak ta dır. On beş yıl lık ta kip sü re sin de ba şa -
rı ora nı % 70-95 cı va rın da dır. Ço ğu kez at ri yu mun
trans port fonk si yo nu ge ri dö ner. An cak iş le min
ölüm (% 1), ka lı cı pa ce ma ker ge rek li li ği, ka na ma
ve  at ri yal arit mi ler gi bi komp li kas yon la rı var dır.

Son yıl lar da ke sip dik me ye ri ne cer rah lar ta ra -
fın dan da de ği şik ener ji kay nak la rı (bi po lar rad yof-
 re kans, cryo ab las yon, mic ro dal ga ener ji si, yük sek
ener ji li ul tra son, la ser)  kul la nı la rak ben zer şe kil de
ab las yon iş le mi ya pıl mak ta dır. To ra kos ko pik ve ya
ka te ter-te mel li epi kar di yal yak la şım tek nik le ri de
kul la nıl mak ta dır. 
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Şekil 55-24. Arctic balon ablasyonu. Sağ-alt (A), sağ-üst (B), sol-üst (C) ve sol-Alt (D) pulmoner venlerde arctic balon ab-
lasyon kateterinin (AB) şişirildiği (okla işaretli) görülmektedir. Ayrıca pulmoner ven izolasyonunu teyid için kullanılan Lasso
kateteri izlenmektedir (Adalet). Kısaltmalar: AB: Arctic balon, PV: pulmoner ven, CS: koroner sinüs.

Şekil 55-25. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda arctic ablasyon
uygulaması (Medtronic).

Klinik Özellik Atriyal Fibrilasyon Seyri Ablasyon Önerisi Sınıf Kanıt Düzeyi

Semptomatik AF: Sınıf I veya • Paroksismal • Tavsiye edilir. I A
III Anti-aritmiklere cevapsız • Persistan • Uygun IIa B
veya intolerans • Uzun süreli persistan • Düşünülebilir. IIb B

Semptomatik AF: • Paroksismal • Tavsiye edilir. IIa B
Anti-aritmik ilaç başlamadan • Persistan • Uygun IIb C

• Uzun süreli persistan • Düşünülebilir. IIb C

Tablo 55-18. Atriyal Fibrilasyonda Kateter Ablasyonu İndikasyonları (HRS/EHRA/ECAS Kılavuzu-2012)



Söz ko nu su ko nu su iş lem ler ço ğu kez baş ka
bir ne den le (ka pak cer ra hi si ve ya ko ro ner by-pass
gi bi) ame li ya ta gi den has ta la ra uy gu lan mak ta dır.
Ulus la ra ra sı kı la vuz la ra gö re cer ra hi ab las yon in-
 di kas yon la rı Tab lo 55-19’de gö rül mek te dir.

Baş ka bir ne den le kalp ope ras yo nu ge rek me -
di ği hal de, sa de ce at ri yal fib ri las yo nun cer ra hi ab-
 las yo nu için in di kas yon lar ise Tab lo 55-20’de
gö rül mek te dir.

ÖÖzzeell  DDuu  rruumm  llaarr  ddaa  AAtt  rrii  yyaall  FFiibb  rrii  llaass  yyoonn

Akut Mi yo kard İn fark tü sü: Akut mi yo kard in-
 fark tü sü sey rin de % 20 ora nın da at ri yal fib ri las -
yon ge li şir. Mor ta li te ve stro ke ris ki ni art tı rır.

At ri yal fib ri las yon akut mi yo kard in fark tüs lü
has ta la rın önem li bir kıs mın da ken di li ğin den si -
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Yapısal Kalp Hastalığı
Minimal veya Mevcut Değil

Yapısal Kalp Hastalığı Mevcut

Paroksismal Persistan

Hasta seçimi • Dronedarone
• Flecainide
• Propafenone
• Sotalol

Amiodarone

Kateter ablasyonu

Hasta seçimi

Şekil 55-26a. Yapısal kalp hastalığı olmayan atriyal fibri-
lasyonu hastalara tedavi yaklaşımı ve kateter ablasyonu
kararı alınması. ESC 2012-Kılavuzu

Şekil 55-26b. Yapısal kalp hastalığı olan atriyal fibrilasyonlu
hastalara tedavi yaklaşımı ve kateter ablasyonu kararı alın-
ması. ESC 2012-Kılavuzu

Klinik Özellik Atriyal Fibrilasyon Seyri Ablasyon Önerisi Sınıf Kanıt Düzeyi

Semptomatik AF: Paroksismal Uygun IIa C
Sınıf I veya III Persistan Uygun IIa C
Anti-aritmiklere cevapsız Uzun süreli persistan Uygun IIa C
veya intolerans

Semptomatik AF: Paroksismal Uygun IIa C
Anti-aritmik ilaç başlamadan Persistan Uygun IIa C

Uzun süreli persistan Düşünülebilir. IIb C

Tablo 55-19. Cerrahi Ablasyon İndikasyonları Kapak Cerrahisi /Koroner Bypas ile Birlikte
(HRS/EHRA/ECAS Kılavuzu-2012)

Klinik Özellik Atriyal Fibrilasyon Seyri Ablasyon Önerisi Sınıf Kanıt Düzeyi

Semptomatik AF: • Paroksismal
Sınıf I veya III Anti-aritmiklere - Hastanın tercihi • Düşünülebilir. IIb C
cevapsız veya intolerans - ≥ 1 Başarısız ablasyon • Düşünülebilir. IIb C

• Persistan
- Hastanın tercihi • Düşünülebilir. IIb C
- ≥ 1Başarısız ablasyon • Düşünülebilir. IIb C

• Uzun süreli persistan
- Hastanın tercihi • Düşünülebilir. IIb C
- ≥ 1 Başarısız ablasyon • Düşünülebilir. IIb C

Semptomatik AF: • Paroksismal • Tavsiye edilmez. III C
Anti-aritmik ilaç başlamadan • Persistan • Tavsiye edilmez. III C

• Uzun süreli persistan • Tavsiye edilmez. III C

Tablo 55-20. Cerrahi Ablasyon İndikasyonları-Tek Başına (HRS/EHRA/ECAS Kılavuzu-2012)

Kalp Yetersizliği
Evet

Evet

Hayır

Hayır

Sebep AF

Amiodarone

Hasta seçimi

Kateter ablasyonu

• Dronedarone
• Sotalol



nüs ritmi ne dö ner. Bu has ta lar da ven tri kül hı zı -
nın ya vaş la tıl ma sı na yö ne lik te da vi ge nel lik le ye-
 ter li ol mak ta dır. At ri yal fib ri las yon he mo di na mik
ola rak to le re edi le mez, is ke mi kon trol al tı na alı-
 na maz ve ya kalp hı zı ya vaş la tıl maz sa elek trik sel
kar di yo ver si yon uy gu lan ma lı dır (Sı nıf I in di kas -
yon). 

Kalp hı zı nı ya vaş lat mak ama cıy la İV ami oda -
ro ne ter cih edi lir, sol ven tri kül dis fonk si yo nu
yok sa be ta-blo ker ve ya kal si yum ka nal blo ker le -
ri de ve ri le bi lir (Sı nıf I). Kalp ye ter siz li ği eş lik edi-
 yor sa İV di gok sin de kul la bi lir (Sı nıf Ia).  

Ay rı ca em bo li den ko run mak için -kon trin -
dikas yon ol ma dık ça- un frak si yo ne he pa rin (İV
de vam lı in füz yon) ve ya sub ku tan he pa rin ve ril -
me li dir (Sı nıf I in di kas yon).

Akut mi yo kard in fark tü sü sey rin de sı nıf Ic
an ti-arit mik ilaç la rın (pro pa fe no ne vb) kul la nı mı
kon trin di ke dir. 

Mit ral Ste no zu: At ri yal fib ri las yo nlu has ta lar da
mit ral ste no zu var sa, ön ce mit ral ba lon val vü lo -
to mi ya da cer ra hi te da vi uy gu lan ma lı, da ha son -
ra pos to pe ra tu ar dö nem de si nüs ritmi ne
dön dür me ye gay ret edil me li dir. Han gi se be be
bağ lı olur sa ol sun, kalp has ta lı ğı iler le miş ve at ri -
yum lar ge niş le miş ise, ilk at ri yal fib ri las yon ata -
ğı, kro nik at ri yal fib ri las yon ha ber ci si dir. Si nüs
rit mi ne dön dü rül se bi le nüks ih ti ma li yük sek tir.
Cid di mit ral ste no zu ya da aort ste no zu olan has-
 ta lar da, ilk at ri yal fib ri las yon ata ğı ak ci ğer öde mi
ge liş me si ne yol aça bi lir. Bu tak dir de acil kar di -
yo ver si yon ile si nüs ritmi ne dön dü rül me ye ça lı -
şıl ma lı dır.

Hi per tro fik Kar di yo mi yo pa ti: Hi per trofik kar di-
 yo mi yo pa ti li has ta lar da at ri yal fib ri las yon insi-
dansı % 18’dir. At ri yal fib ri las yo nun or ta ya
çık ma sı ya şam ka li te si ni ve sür vi yi olum suz yön -
de et ki ler. Stro ke ve ölüm ris ki ni art tı rır.

At ri yal fib ri las yon atak la rı nı ön len me si ama-
 cıy la tek ba şı na ami oda ro ne ve ya di sop yra mi de

ile bir be ta-blo ker ve ya ve ra pa mil/dil ti azem kom-
 bi nas yo nu öne ri le bi lir (Sı nıf II a in diks yon)

Trom bo em bo lik komp li kas yon la rın azal tıl -
ma sı için at ri yal fib ri las yon ge li şen tüm hi per tro -
fik kar di yo mi yo pa ti li has ta la ra an ti ko agü lan
te da vi (INR: 2-3) ya pıl ma lı dır (Sı nıf I in di kas yon). 

WPW Sen dro mu (Ba kı nız Bö lüm 54): At ri yal fib ri -
las yon ata ğı nın son lan dı rıl ma sı ama cıy la he mo di -
na mik du ru mun kö tü leş me si ne de niy le ço ğu kez
he men elek trik sel kar di yo ver si yon ge rek mek te dir.
Da ha sta bil has ta lar da sı nus rit mi nin sağ lan ma sı
ama cıy la IV pro ca ina mi de ve ya ibu ti li de ve ri le bi lir
(Sı nıf I in di kas yon). Hız kon tro lü ama cıy la di gok sin
ve ya kal si yum ka nal blo ker le ri ke sin lik le ve ril me -
me li dir, ven tri kü ler fib ri las yo na yol aça bi lir. Atak
son ra sı ka lı cı te da vi ka te ter ab las yo nu ya pıl ma sı -
dır (Sı nıf I in di kas yon).

Pos to pe ra tif At ri yal Fib ri las yon: Kalp dı şı cer ra -
hi mü da he ler es na sın da da at ri yal fib ri las yon ge-
 li şe bi lir se de, kalp ame li ya tı ya pı lan lar da bu oran
% 20-50 gi bi çok yük sek mik tar la ra ulaş mak ta dır.
Ço ğu kez ope ras yo nun ilk haf ta sı için de or ta ya
çı kar. Ko ro ner by-pass ope ras yon son ra sı at ri yal
fib ri las yon ge liş me si ih ti ma li ni art tıra cak du rum-
 lar Tab lo 55-21’da gö rül mek te dir.

Ön le me: Kalp cer ra hi si uy gu la na cak has ta la ra
pos to pe ra tif at ri yal fib ri las yon ih ti ma li ni azal mak
ama cıy la be ta-blo ker ler ve ril me li dir (Sı nıf I in di -
kas yon). At ri al fib ri las yon açı sın dan yük sek risk -
li has ta lar da bu amaç la ami oda ro ne da (Sı nıf II a)
ve ya so ta lol da (Sı nıf IIb) kul la nı la bi lir. Bu amaç -
la ami oda ro ne 3x200 mg/gün, ope ras yon dan 1
haf ta ön ce baş lan ma lı dır.  At ri yal ve ya bi-at ri yal
over dri ve pa cin g’ in at ri yal fib ri las yo nu ön le yi ci
et ki si ne iliş kin son de re ce sı nır lı ve ri var dır.

Te da vi: Ope ras yon son ra sı at ri yal fib ri las yon
ge li şir se AV ven tri kül hı zı nı dü şür mek için AV
ile ti yi blo ke edi ci (kı sa et ki li be ta-blo ker ler, kal si -
yum ka nal blo ker le ri) ilaç lar ve ri lir. Si nüs rit mi -
nin sağ lan ma sı için de baş ta ibu ti li de (Sı nıf II a)
an ti-arit mik ilaç lar (ami oda ro ne, pro ca ina mi de,
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• İleri yaş
• Erkek cinsiyet
• Obezite
• Digoksin
• Periferik damar hastalığı
• Kronik akciğer hastalığı
• Kalp kapak hastalığı
• Sol atriyum genişlemesi
• Eski kalp cerrahisi
• Beta-blokerlerin kesilmesi
• ACE inhibitörlerinin kesilmesi
• Operasyon öncesi atriyal taşi-aritmilerin bulunması
• Perikardit
• Postoperatif dönemde adrenerjik tonusun artması

Tablo 55-21. Koroner By-pass Sonrasında Atriyal
Fibrilasyon Gelişme Riskini Arttıran Faktörler

Şekil 55-27. Cerrahi ablasyon teknikleri şematik olarak
gösterilmiştir.



so ta lol)  ve ya elek trik sel kar di yo ver si yon ter cih
edi le bi lir (Sı nıf II a). An ti ko agü lan te da vi pla nın -
da has ta nın ope ras yon dan çık tı ğı göz ar dı edil-
 me me li, ka na ma ris ki he sap lan ma lı dır.

Da ha son ra ki se yir de at ri yal fib ri las yon atak-
 la rı de vam eder se, at ri yal fib ri las yo nun ge nel te-
 da vi pren sip le ri uy gu lan ma lı dır. Ope ras yon
son ra sı an tit rom bo tik te da vi yak la şı mı da ge nel
po pü las yo na ben zer şe kil de uy gu lan ma lı dır. At-
 ri yal fib ri las yon sü re si 48 saa ti geç ti ğin de he pa -
rin ve ya oral an ti ko agü lan baş lan ma lı dır.

At ri yal flut te r’ lı has ta la ra yak la şım şek li de
ben zer ol ma lı dır.

Hi per ti ro idi: Hi per ti ri oid li has ta la rın % 10-25’in -
de at ri yal fib ri las yon ge li şir. Er kek ler ve yaş lı lar -
da da ha sık tır.

At ri yal fib ri las yon ti ro tok si ko za bağ lı ise, has-
 ta yı me di kal, rad yo ak tif iyod ya da cer ra hi ola rak
öti ro id ha le ge tir me den –i laç lar ve ya elek trik sel
kar di yo ve ris yon ile- si nüs ritmi ne dön dür me ça-
 ba sı ge rek siz dir, ya et ki siz ka la cak tır ya da kı sa
sü re de nüks ede cek tir. Be ta-blo ker (prop ra no lol)
ve ri le rek ven tri kül hı zı nın ya vaş la tıl ma sı baş lan -
gıç ta ye ter li dir (Sı nıf I in di kas yon). Be ta-blo ker -
le rin ve ri le me di ği du rum lar da ve ra pa mil ve ya
dil ti azem de kul la nı la bi lir. 

Has ta uy gun te da vi ile ta ma men öti ro id ha le
gel dik ten son ra si nüs ritmi ne dön dür me ye ça lı -
şıl ma lı dır.

Hi per ti ro idi has ta lar trom bo em bo lik komp li -
kas yon lar dan ko run mak için oral an ti ko agü lan
(INR: 2-3 ola cak şe kil de) kul lan ma lı dır (Sı nıf I in-
 di kas yon). Has ta öt ir oid ol duk tan son ra oral an-
 ti ko agü lan te da vi yak la şı mı ge nel pren sip le re
uy gun şe kil de plan lan ma lı dır. 

Ge be lik: Ge be lik te at ri yal fib ri las yon ge li şi mi na-
 dir dir, ço ğu kez alt ta mit ral ste no zu, kon je ni tal
kalp has ta lı ğı ve ya hi per ti ro idi gi bi has ta lık lar eş -
lik et mek te dir.

Kalp hı zı nın kon tro lü için di gok sin, bir be ta-
blo ker ve ya kal si yum an ta gon ist le ri (ve ra pa mil,
dil ti azem) kul la nı la bi lir (Sı nıf I in di kas yon). 

He mo di na mik ola rak to le re edi le me yen bir
tab lo or ta ya çı kar sa elek rik sel kar di yo ver si yon
ya pı la bi lir (Sı nıf I in di kas yon). Far ma ko lo jik kar-
 di yo ver si yon için quini di ne ve ya pro ca ina mi de
kul la nı la bi lir (Sı nıf IIb in di kas yon).

An ti ko agü lan te da vi in di kas yo nu at ri yal fib ri-
 las yon lu ge nel po pü las yo na ben zer, an cak ge be -
li ğin dö ne mi göz önü ne alın ma lı dır. Tek ba şı na
(lo ne) at ri yal fib ri las yon ve/ve ya trom bo em bo li
ris ki nin dü şük ol du ğu du rum lar da an ti ko agü lan
te da vi uy gu lan maz, bu nun dı şın da at ri yal fib ri -
las yon lu tüm has ta lar ge be lik bo yun ca ko run ma -
lı dır (Sı nıf I in di kas yon). Ge be li ğin ilk üç ayı ve
ge be li ğin son bir ayın da he pa rin (un frak si yo ne

he pa rin; aPTT kon trol de ğe ri nin 1.5-2.0 ola cak şe-
 kil de İV de vam lı in füz yon ve ya 2x12.000 üni te,
sub kü tan) ve ril me li dir (Sı nıf IIb). Al ter na tif ola-
 rak ay nı dö nem ler de SC dü şük mo le kül ağır lık lı
he pa rin kul la nı la bi lir. He pa rin pla sen ta dan geç-
 mez. Ge be li ğin 2. tri mes te rin de –yük sek risk li
has ta lar da- ku ma din kul la nı la bi lir, ilk tri mes ter -
de te ra to je nik ol du ğu için ve ril me me li dir. 

Pul mo ner Has ta lık lar: Kro nik obs trük tif ak ci ğer
has ta lı ğı (KOAH) ze mi nin de sık ola rak at ri yal
fib ri las yon or ta ya çı kar. 

Akut ve ya kro nik ak ci ğer has ta lı ğı ze mi nin de
or ta ya çı kan at ri yal fib ri las yon da en önem li hu-
 su su hi pok semi ve asi do zun dü zel til me si dir (Sı -
nıf I in di kas yon). At ri yal fib ri las yo nu nun
he mo di na mik ola rak to le re edi le me me si du ru -
mun da elek trik sel kar di yo ver si yon ya pıl ma lı dır
(Sı nıf I in di kas yon). 

Ven tri kül hı zı nın kon tro lü ama cıy la kal si yum
ka nal blo ker le ri (ve ra pa mil ve ya dil ti azem) kul-
 la nıl ma lı dır. Di gok si nin her han gi bir avan ta jı
yok tur. Bron kos pazm du ru mun da be ta-blo ker ler
ve so ta lol kul la nıl ma sı sa kın ca lı dır.  

At ri yal fib ri las yo nun ön len me sin de -ak ci ğer
has ta lı ğı dü zel til me den- an ti-arit mik ilaç la rın et -
kin ol ma sı bek len me me li dir. Bron kos pazm var sa
pro pa fa no ne kul la nıl ma ma lı dır. İlaç te dav isi ne
ref rak ter has ta lar da AV düğüm ab las yo nu ve pa-
 ce ma ker ta kıl ma sı ge re ke bi lir.

Kay nak lar

1. Ada let K, Mer ca noğ lu F, Of laz H ve ark. At ri yal fib-
 ri las yo nu olan pre ek si tas yon sen drom lu has ta lar da
ak se su ar yol ab las yo nun dan son ra at ri yal fib ri las yo -
nun sey ri. XI II. Ulu sal Kar di yo lo ji Kon gre si. 29 Ey -
lül-3 Ekim 1997; özet ki ta bı, say fa 239.

2. Ada let K, Onat A, Ke leş İ, San soy V. Türk Eriş kin le -
rin de Elek tro kar di yog ra fik Bul gu lar ile Ari t mi le rin
pre va lan sı: Se kiz Yıl lık Ta kip So nuç la rı. Türk Kard
Dern Ar şi vi 2000; 28: 560-567.

3. Agar wal AK, Ve nu go pa lan P. Be ne fi ci al ef fect of car -
ve di lol on he art ra te res pon se to exer ci se in di gi ta li -
sed pa ti ents with he art fa ilu re in at ri al fib ril la ti on du e
to idi opat hic di la ted car di om yo pathy. Eur J He art Fa -
il 2001;3:437– 440.

4. Agar wal AK, Ve nu go pa lan P. Left at ri al spon ta ne ous
ec ho con trast in pa ti ents with rhe uma tic mit ral val ve
ste no sis in si nus rhythm: re la ti ons hip to mit ral val ve
and left at ri al me asu re ments. Int J Car di ol 2001;
77:63– 68.

5. Ag ner T, Alm dal T, Thors te ins son B, et al. A re eva lu -
ati on of at ri al fib ril la ti on in thyro to xi co sis. Dan Med
Bull 1984;31:157–159.

6. Al bers GW, Die ner HC, Fri son L, et al. Xi me la gat ran
vs. war fa rin for stro ke pre ven ti on in pa ti ents with
non val vu lar at ri al fib ril la ti on: a ran do mi zed tri al. JA -
MA 2005; 293:690–698.

7. Al bo ni P, Bot to GL, Bal di N, et al. Out pa ti ent tre at -
ment of re cent-on set at ri al fib ril la ti on with the “pill-
in-the-poc ke t” ap pro ach. N Engl J Med 2004;351:
2384 –2391.

871



8. Al les si e M, Aus ma J, Schot ten U. Elec tri cal, con trac -
ti le and struc tu ral re mo de ling du ring at ri al fib ril la ti -
on. Car di ovasc Res 2002;54:230–246.

9. Alt E, Schmitt C, Am mer R, et al. Ini ti al ex pe ri en ce
with in tra car di ac at ri al de fib ril la ti on in pa ti ents with
chro nic at ri al fib ril la ti on. Pa cing Clin Elec troph ysi ol
1994;17: 1067–1078.

10. An der sen HR, Ni el sen JC, Thom sen PE, et al. Long-
term fol low-up of pa ti ents from a ran do mi sed tri al of
at ri al ver sus ven tri cu lar pa cing for sick-si nus syndro -
me. Lan cet 1997;350:1210–1216.

11. An der son JL, Prystowsky EN. So ta lol: an im por tant
new an ti arrhy thmic. Am He art J 1999;137:388–409.

12. An drews TC, Rei mold SC, Ber lin JA, et al. Pre ven ti -
on of sup ra ven tri cu lar arrhy thmi as af ter co ro nary ar-
 tery bypass sur gery. A me ta-analy sis of ran do mi zed
con trol tri als. Cir cu la ti on 1991;84:II I236 –I II244.

13. An ne W, Wil lems R, Van der MN, et al. At ri al fib ril -
la ti on af ter ra di of re qu ency ab la ti on of at ri al flut ter:
pre ven ti ve ef fect of an gi oten sin con ver ting enz yme
in hi bi tors, an gi oten sin II re cep tor bloc kers, and di-
 ure tics. He art 2004;90:1025–1030.

14. Ant man EM, An be DT, Arms trong PW, et al.
ACC/AHA Gu ide li nes for the Ma na ge ment of Pa ti -
ents with ST-ele va ti on Myo car di al In farc ti on; A Re-
 port of the Ame ri can Col le ge of
Car di ology/Ame ri can He art As so ci ati on Task For ce
on Prac ti ce Gu ide li nes (Com mit te e to Re vi se the 1999
Gu ide li nes for the Ma na ge ment of Pa ti ents With
Acu te Myo car di al In farc ti on). J Am Coll Car di ol
2004;44:E1–E211.

15. Ar nold AZ, Mick MJ, Ma zu rek RP, et al. Ro le of pro-
ph ylac tic an ti co agu la ti on for di rect cur rent car di -
over si on in pa ti ents with at ri al fib ril la ti on or at ri al
flut ter. J Am Coll Car di ol 1992;19:851–855.

16. Asc hen berg W, Schlu ter M, Kre mer P, et al. Tran se -
sop ha ge al two di men si onal ec ho car di og raphy for the
de tec ti on of left at ri al ap pen da ge throm bus. J Am
Coll Car di ol 1986;7:163– 166.

17. Asin ger RW, Ko eh ler J, Pe ar ce LA, et al. Pat hoph ysi -
olo gic cor re la tes of throm bo em bo lism in non val vu -
lar at ri al fib ril la ti on: II. Den se spon ta ne ous
ec ho car di og rap hic con trast (The Stro ke Pre ven ti on in
At ri al Fib ril la ti on [SPAF-II I] study). J Am Soc Ec ho -
car di ogr 1999;12: 1088–1096. 

18. Avi les RJ, Mar tin DO, Ap per son-Han sen C, et al. In-
f lam ma ti on as a risk fac tor for at ri al fib ril la ti on. Cir-
 cu la ti on 2003;108:3006 –3010.

19. Az pi tar te J, Al va rez M, Ba un O, et al. Va lu e of sing le
oral loa ding do se of pro pa fe no ne in con ver ting re-
 cent-on set at ri al fib ril la ti on. Re sults of a ran do mi zed,
do ub le-blind, con trol led study. Eur He art J 1997;18:
1649–54.

20. Be har S, Za ha vi Z, Gold bo urt U, et al. Long-term
prog no sis of pa ti ents with pa roxy smal at ri al fib ril la -
ti on comp li ca ting acu te myo car di al in farc ti on.
SPRINT Study Gro up. Eur He art J 1992;13:45–50.

21. Bel lan di F, Can ti ni F, Pe do ne T et al. Ef fec ti ve ness of
in tra ve no us pro pa fe no ne for con ver si on of re cent-
on set at ri al fib ril la ti on: A pla ce bo-con trol led study.
Clin Car di ol 1995; 18: 631-634.

22. Ben ditt DG, Wil li ams JH, Jin J, et al. Ma in te nan ce of
si nus rhythm with oral d,l-so ta lol the rapy in pa ti ents
with sympto ma tic at ri al fib ril la ti on and/or at ri al flut-
 ter. d,l-So ta lol At ri al Fib ril la ti on/Flut ter Study Gro -
up. Am J Car di ol 1999;84:270 –277.

23. Ben ja min EJ, Levy D, Va zi ri SM et al. Un de pen dent
risk fac tors for at ri al fib ril la ti on in a po pu la ti on ba sed

co hort: The Fra ming ham He art Study. JA MA 1994;
271: 840-844.

24. Ber ger M, Schwe it zer P. Ti ming of throm bo em bo lic
events af ter elec tri cal car di over si on of at ri al fib ril la -
ti on or flut ter: a ret ros pec ti ve analy sis. Am J Car di ol
1998; 82:1545–1547.

25. Ber ti ni G, Con ti A, Fra del la G, et al. Pro pa fe no ne ver-
 sus ami oda ro ne in fi eld tre at ment of pri mary at ri al
tachydys rhythmi as. J Emerg Med 1990;8:15–20.

26. Be ta Bloc ker He art At tack Study Gro up. The Be ta
Bloc ker He art At tack Tri al. JA MA 1981; 304: 2073-
2074.

27. Bi an co ni L, Men nu ni M, Lu kic V, et al. Ef fects of oral
pro pa fe no ne ad mi nis tra ti on be fo re elec tri cal car di -
over si on of chro nic at ri al fib ril la ti on: a pla ce bo-con -
trol led study. J Am Coll Car di ol. 1996;28:700–6.

28. Bib lo LA, Yu an Z, Qu an KJ, et al. Risk of stro ke in pa-
 ti ents with at ri al flut ter. Am J Car di ol 2001;87:346 –
349.

29. Black she ar JL, Ba ker VS, Ru bi no F et al. Ad jus ted-
do se war fa rin ver sus low-in ten sity, fi xed-do se war fa -
rin plus as pi rin for high-risk pa ti ents with at ri al
fib ril la ti on: Stro ke pre ven ti on in at ri al fib ril la ti on II I
ran do mi zed cli ini cal tri al. Lan cet 1996; 348: 633-638. 

30. Black she ar JL, John son WD, Odell JA, et al. Tho ra -
cos co pic ex tra car di ac ob li te ra ti on of the left at ri al ap-
 pen da ge for stro ke risk re duc ti on in at ri al fib ril la ti on.
J Am Coll Car di ol. 2003;42:1249 –1252.

31. Black she ar JL, Pe ar ce LA, Hart RG, et al. Aor tic pla -
qu e in at ri al fib ril la ti on: pre va len ce, pre dic tors, and
throm bo em bo lic imp li ca ti ons. Stro ke. 1999;30:834–
840.

32. Blanc JJ, De Roy L, Man so ura ti J, et al. At ri al pa cing
for pre ven ti on of at ri al fib ril la ti on: as sess ment of si-
 mul ta ne ously imp le men ted al go rithms. Eu ro pa ce.
2004;6:371–379.

33. Bloms trom-Lund qvist C, Sche in man MM, Ali ot EM,
et al. ACC/AHA/ ESC gu ide li nes for the ma na ge ment
of pa ti ents with sup ra ven tri cu lar arrhy thmi as— exe -
cu ti ve sum mary. A re port of the Ame ri can Col le ge of
Car di ology/Ame ri can He art As so ci ati on Task For ce on
Prac ti ce Gu ide li nes and the Eu ro pe an So ci ety of Car-
 di ology Com mit te e for Prac ti ce Gu ide li nes (Wri ting
Com mit te e to De ve lop Gu ide li nes for the Ma na ge -
ment of Pa ti ents With Sup ra ven tri cu lar Arrhy thmi as)
de ve lo ped in col la bo ra ti on with NAS PE-He art
Rhythm So ci ety. J Am Coll Car di ol 2003;42:1493–1531.

34. Bo now RO, Ca ra bel lo B, de Le on AC Jr, et al. Gu ide -
li nes for the ma na ge ment of pa ti ents with val vu lar
he art di se ase: exe cu ti ve sum mary. A re port of the
Ame ri can Col le ge of Car di ology/Ame ri can He art As-
 so ci ati on Task For ce on Prac ti ce Gu ide li nes (Com mit -
te e on Ma na ge ment of Pa ti ents with Val vu lar He art
Di se ase). Cir cu la ti on 1998;98: 1949–1984.

35. Bor ge at A, Goy JJ, Ma endly R et al. Fle ca ini de ver sus
qu ini di ne for con ver si on of at ri al fib ril la ti on to si nus
rhythm. Am J Car di ol 1986; 58: 496-498.

36. Bo ri ani G, Bif fi M, Ca puc ci A, et al. Oral pro pa fe no -
ne to con vert re cent-on set at ri al fib ril la ti on in pa ti -
ents with and wit ho ut un derl ying he art di se ase. A
ran do mi zed, con trol led tri al. Ann In tern Med 1997;
126:621–625.

37. Bo ri ani G, Ca puc ci A, Len zi T, et al. Pro pa fe no ne for
con ver si on of re cent-on set at ri al fib ril la ti on. A con-
 trol led com pa ri son bet we en oral loa ding do se and in-
 tra ve no us ad mi nis tra ti on. Chest 1995;108:355– 358.

38. Brand FN, Ab bott RD, Kan nel WB, et al. Cha rac te ris -
tics and prog no sis of lo ne at ri al fib ril la ti on. 30-ye ar

872



fol low-up in the Fra ming ham Study. JA MA 1985;
254:3449 –3453.

39. Brig no le M, Gi an franc hi L, Me noz zi C, et al. As sess -
ment of at ri oven tri cu lar junc ti on ab la ti on and DDDR
mo de-switc hing pa ce ma ker ver sus phar ma co lo gi cal
tre at ment in pa ti ents with se ve rely sympto ma tic pa -
roxy smal at ri al fib ril la ti on: a ran do mi zed con trol led
study. Cir cu la ti on 1997;96:2617–2624.

40. Brodsky M, Sai ni R, Bel lin ger R et al. Com pa ra ti ve
ef fects of the com bi na ti on of di go xin and dl-so ta lol
the rapy ver sus di go xin mo not he rapy for con trol of
ven tri cu lar res pon se in chro nic at ri al fib ril la ti on: dl-
So ta lol At ri al Fib ril la ti on Study Gro up. Am He art J
1994; 127: 572-577.

41. Bru ga da R, Taps cott T, Czer nus ze wicz GZ, et al.
Iden ti fi ca ti on of a ge ne tic lo cus for fa mi li al at ri al fib-
 ril la ti on. N Engl J Med 1997;336: 905–911.

42. Bu bi en RS, Knotts-Dol son SM, Plumb VJ, et al. Ef fect of
ra di of re qu ency cat he ter ab la ti on on he alth-re la ted qua l-
ity of li fe and ac ti vi ti es of da ily li ving in pa ti ents with re-
 cur rent arrhy thmi as. Cir cu la ti on 1996; 94:1585–1591.

43. Ca irns JA, Con nolly SJ, Ro berts R, et al. Ran do mi sed
tri al of out co me af ter myo car di al in farc ti on in pa ti -
ents with fre qu ent or re pe ti ti ve ven tri cu lar pre ma tu -
re de po la ri sa ti ons: CA MI AT. Ca na di an Ami oda ro ne
Myo car di al In farc ti on Arrhy thmi a Tri al In ves ti ga tors
[pub lis hed er ra tum ap pe ars in Lan cet 1997;349:1776].
Lan cet 1997;349:675– 682.

44. Cal kins H, Kuck KH, MD, FESC, Ric car do Cap pa to
R, et al.  2012 HRS/EH RA/ECAS Ex pert Con sen sus
Sta te ment on Cat he ter and Sur gi cal Ab la ti on of At ri -
al Fib ril la ti on: Re com men da ti ons for Pa ti ent Se lec ti -
on, Pro ce du ral Tech ni qu es, Pa ti ent Ma na ge ment and
Fol low-up, De fi ni ti ons, End po ints, and Re se arch Tri -
al De sign. Eu ro pa ce do i:10.1093/eu ro pa ce/eus027

45. Ca lo L, Bi an co ni L, Co li vicc hi F, et al. N-3 fatty acids
for the pre ven ti on of at ri al fib ril la ti on af ter co ro nary
ar tery bypass sur gery: a ran do mi zed, con trol led tri -
al. J Am Coll Car di ol 2005;45:1723– 1728.

46. Camm AJ, Pratt CM, Schwartz PJ, et al. Mor ta lity in
pa ti ents af ter a re cent myo car di al in farc ti on: a ran do -
mi zed, pla ce bo-con trol led tri al of azi mi li de using he -
art ra te va ri abi lity for risk stra ti fi ca ti on. Cir cu la ti on
2004;109:990–996.

47. Cap pa to R, Cal kins H, Chen SA, et al. Worl dwi de
sur vey on the met hods, ef fi cacy, and sa fety of cat he -
ter ab la ti on for hu man at ri al fib ril la ti on. Cir cu la ti on
2005;111:1100 –1105.

48. Ca puc ci A, Bo ri ani G, Bot to GL et al: Con ver si on of
re cent-on set at ri al fib ril la ti on by a sing le oral loa ding
do se of pro pa fe no ne or fle ca ini de. Am J Car di ol 1994;
74: 503-505.

49. Ca puc ci A, Bo ri ani G, Ru bi no I et al. A con trol led
study on oral pro pa fe no ne ver sus di go xin plus qu -
ini di ne in con ver ting re cent on set at ri al fib ril la ti on to
si nus rhythm. Int J Car di ol 1994; 43: 305-313.

50. Carl son MD, Ip J, Mes sen ger J, et al. A new pa ce ma -
ker al go rithm for the tre at ment of at ri al fib ril la ti on:
re sults of the At ri al Dyna mic Over dri ve Pa cing Tri al
(ADOPT). J Am Coll Car di ol 2003;42:627–633.

51. Carl sson J, Mi ke tic S, Win de ler J, et al. Ran do mi zed
tri al of ra te con trol ver sus rhythm-con trol in per sis -
tent at ri al fib ril la ti on: the Stra te gi es of Tre at ment of
At ri al Fib ril la ti on (STAF) study. J Am Coll Car di ol
2003;41:1690–1696.

52. Car son PE, John son GR, Dunk man WB, et al. The in-
f lu en ce of at ri al fib ril la ti on on prog no sis in mild to
mo de ra te he art fa ilu re. The V-HeFT Stu di es. The V-

HeFT VA Co ope ra ti ve Stu di es Gro up. Cir cu la ti on
1993;87:VI102–VI110.

53. Chan ner KS, Birc hall A, Ste eds RP, et al. A ran do mi -
zed pla ce bo con trol led tri al of pre-tre at ment and
short- or long-term ma in te nan ce the rapy with ami o-
da ro ne sup por ting DC car di over si on for per sis tent
at ri al fib ril la ti on. Eur He art J 2004;25:144 –150.

54. Chap man N, Hux ley R, An der son C, et al. Ef fects of
a pe rin dop ril-ba sed blo od pres su re-lo we ring re gi -
men on the risk of re cur rent stro ke ac cor ding to stro -
ke subt ype and me di cal his tory: the PROG RESS
Tri al. Stro ke 2004;35:116 –121.

55. Chen SA, Hsi eh MH, Tai CT, et al. Ini ti ati on of at ri al
fib ril la ti on by ec to pic be ats ori gi na ting from the pul-
 mo nary ve ins: elec troph ysi olo gi cal cha rac te ris tics,
phar ma co lo gi cal res pon ses, and ef fects of ra di of re -
qu ency ab la ti on. Cir cu la ti on 1999;100:1879–1886.

56. Chen SA, Tai CT, Yu WC, et al. Right at ri al fo cal at ri -
al fib ril la ti on: elec troph ysi olo gic cha rac te ris tics and
ra di of re qu ency cat he ter ab la ti on. J Car di ovasc Elec-
 troph ysi ol 1999;10:328 –335.

57. Chen YH, Xu SJ, Ben dah ho u S, et al. KCNQ1 ga in-of-
func ti on mu ta ti on in fa mi li al at ri al fib ril la ti on. Sci en -
ce 2003;299:251– 254.

58. Che va li er P, Du rand-Du bi ef A, Bur ri H, et al. Ami o-
da ro ne ver sus pla ce bo and clas sic drugs for car di -
over si on of re cent-on set at ri al fib ril la ti on: a
me ta-analy sis. J Am Coll Car di ol 2003;41:255– 262.

59. Chi mo witz MI, De Ge or gi a MA, Poo le RM, et al. Left
at ri al spon ta ne ous ec ho con trast is highly as so ci ated
with pre vi ous stro ke in pa ti ents with at ri al fib ril la ti -
on or mit ral ste no sis. Stro ke 1993;24: 1015–1019.

60. Cle mo HF, Wo od MA, Gil li gan DM, et al. In tra ve no -
us ami oda ro ne for acu te he art ra te con trol in the cri t-
i cally ill pa ti ent with at ri al tach yarrhy thmi as. Am J
Car di ol 1998;81:594–598.

61. Cli ment VE, Ma rin F, Mai nar L, et al. Ef fects of pret -
re at ment with in tra ve no us fle ca ini de on ef fi cacy of
ex ter nal car di over si on of per sis tent at ri al fib ril la ti on.
Pa cing Clin Elec troph ysi ol 2004;27:368 –372.

62. Col lins LJ, Sil ver man DI, Do ug las PS, et al. Car di -
over si on of nonr he uma tic at ri al fib ril la ti on. Re du ced
throm bo em bo lic comp li ca ti ons with 4 we eks of pre-
 car di over si on an ti co agu la ti on are re la ted to at ri al
throm bus re so lu ti on. Cir cu la ti on 1995;92:160 –163.

63. Con nolly SJ, Kerr CR, Gent M, et al. Ef fects of physi -
olo gic pa cing ver sus ven tri cu lar pa cing on the risk of
stro ke and de ath du e to car di ovas cu lar cau ses. Ca na-
 di an Tri al of Physi olo gic Pa cing In ves ti ga tors. N Engl
J Med 2000;342:1385–1391.

64. Con nolly SJ, La upa cis A, Gent M, et al. Ca na di an At -
ri al Fib ril la ti on An ti co agu la ti on (CA FA) Study. J Am
Coll Car di ol 1991;18:349 –355.

65. Con nolly ST, et al. At ri al fib ril la ti on clo pi dog rel tri al
with ir be sar tan for pre ven ti on of vas cu lar events
(AC TI VE). La te brea king cli ni cal re port pre sen ted at
the Sci en ti fic Ses si ons 2005 of the Ame ri can He art As-
 so ci ati on. Dal las, TX: 2006.

66. Cop len SE, Ant man EM, Ber lin Ja et al. Ef fi cacy and
sa fety of qu ini di ne the rapy for ma in te nan ce of si nus
rhythm af ter car di over si on: A me ta-analy sis of ran do -
mi zed con trol tri als. Cir cu la ti on 1990; 82: 1106-1116.

67. Co uma din As pi rin Re in farc ti on Study (CARS) In ves-
 ti ga tors. Ran do mi sed do ub le-blind tri al of fi xed low-
do se war fa rin with as pi rin af ter myo car di al
in farc ti on. Lan cet 1997;350:389 –396.

68. Cox JL, Ca na van TE, Schu ess ler RB, et al. The sur gi -
cal tre at ment of at ri al fib ril la ti on. II. In tra ope ra ti ve

873



elec troph ysi olo gic map ping and des crip ti on of the
elec troph ysi olo gic ba sis of at ri al flut ter and at ri al fib-
 ril la ti on. J Tho rac Car di ovasc Surg 1991;101:406 –426.

69. Cox JL, Schu ess ler RB, Lap pas DG, et al. An 8 1/2-ye -
ar cli ni cal ex pe ri en ce with sur gery for at ri al fib ril la -
ti on. Ann Surg 1996;224: 267–273.

70. Crijns HJ, Gos se link AT, Li e KI. Pro pa fe no ne ver sus
di sop yra mi de for ma in te nan ce of si nus rhythm af ter
elec tri cal car di over si on of chro nic at ri al fib ril la ti on:
a ran do mi zed, do ub le-blind study. PRO DIS Study
Gro up. Car di ovasc Drugs Ther 1996;10:145–152.

71. Crystal E, Lamy A, Con nolly SJ, et al. Left At ri al Ap-
 pen da ge Occ lu si on Study (LAA OS): a ran do mi zed
cli ni cal tri al of left at ri al ap pen da ge occ lu si on du ring
ro uti ne co ro nary ar tery bypass graft sur gery for long-
term stro ke pre ven ti on. Am He art J 2003;145:174–178.

72. Dar bar D, Her ron KJ, Bal lew JD, et al. Fa mi li al at ri al
fib ril la ti on is a ge ne ti cally he te ro ge ne ous di sor der. J
Am Coll Car di ol 2003;41: 2185–2192.

73. Da vig non J. Be ne fi ci al car di ovas cu lar ple iot ro pic ef-
 fects of sta tins. Cir cu la ti on 2004;109:II I39 –I II43.

74. De Si mo ne A, De Pas qu ale M, De Mat te is C, et al. Ve-
 ra pa mil plus an ti arrhy thmic drugs re du ce at ri al fib-
 ril la ti on re cur ren ces af ter an elec tri cal car di over si on
(VE PA RAF Study). Eur He art J 2003;24:1425–1429.

75. De ed wa ni a PC, Singh BN, El len bo gen K, et al. Spon ta -
ne ous con ver si on and ma in te nan ce of si nus rhythm by
ami oda ro ne in pa ti ents with he art fa ilu re and at ri al fib-
 ril la ti on: ob ser va ti ons from the ve te rans af fa irs con ges -
ti ve he art fa ilu re sur vi val tri al of an ti arrhy thmic the rapy
(CHFSTAT). The De part ment of Ve te rans Af fa irs CHF-
STAT In ves ti ga tors. Cir cu la ti on 1998;98:2574 –2579.

76. Di Be ne det to S. Qu ini di ne ver sus pro pa fe no ne for
con ver si on of at ri al fib ril la ti on to si nus rhythm. Am
J Car di ol 1997;80:518 –519.

77. Ditc hey RV, Kar li ner JS. Sa fety of elec tri cal car di -
over si on in pa ti ents wit ho ut di gi ta lis to xi city. Ann
In tern Med 1981;95:676 –679.

78. Do no van KD, Po wer BM, Hoc kings BE, et al. In tra -
ve no us fle ca ini de ver sus ami oda ro ne for re cent-on -
set at ri al fib ril la ti on. Am J Car di ol 1995;75:693–697.

79. Do ri an P, Man gat I. Qua lity of li fe va ri ab les in the se-
 lec ti on of ra te ver sus rhythm con trol in pa ti ents with
at ri al fib ril la ti on: ob ser va ti ons from the Ca na di an
Tri al of At ri al Fib ril la ti on. Card Elec troph ysi ol Rev
2003;7:276 –279.

80. Dos hi RN, Dao ud EG, Fel lows C, et al. Left ven tri cu -
lar-ba sed car di a sti mu la ti on post AV no dal ab la ti on
eva lu ati on (the PA VE study). J Car di ovasc Elec troph -
ysi ol 2005;16: 1160 –1165.

81. Dri es DL, Ex ner DV, Gersh BJ, et al. At ri al fib ril la ti on
is as so ci ated with an in cre ased risk for mor ta lity and
he art fa ilu re prog res si on in pa ti ents with asym pto -
ma tic and sympto ma tic left ven tri cu lar systo lic dys-
func ti on: a ret ros pec ti ve analy sis of the SOLVD tri als.
Stu di es of Left Ven tri cu lar Dysfunc ti on. J Am Coll
Car di ol 1998;32:695–703.

82. EAFT (Eu ro pe an At ri al Fib ril la ti on Tri al) Study Gro -
up. Se con dary pre ven ti on in non-rhe uma tic at ri al fib-
 ril la ti on af ter tran si ent isc ha emic at tack or mi nor
stro ke. Lan cet 1993;342:1255– 1262.

83. Ec ho car di og rap hic pre dic tors of stro ke in pa ti ents
with at ri al fib ril la ti on: a pros pec ti ve study of 1066 pa-
 ti ents from 3 cli ni cal tri als. Arch In tern Med
1998;158:1316 –1320.

84. Evans GT, JrSche in man MM, Bardy G, et al. Pre dic -
tors of in-hos pi tal mor ta lity af ter DC cat he ter ab la ti -
on of at ri oven tri cu lar junc ti on. Re sults of a

pros pec ti ve, in ter na ti onal, mul ti cen ter study. Cir cu -
la ti on 1991;84: 1924–1937.

85. Eze ko witz MD, Brid gers SL, Ja mes KE et al. War fa rin
in pre ven ti on of stro ke as so ci ated with nonr he uma -
tic at ri al fib ril la ti on: Ve te rans Af fa irs Stro ke Pre ven -
ti on in Nonr he uma tic At ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors.
N Engl J Med 1992; 327: 1406-1412.

86. Falk RH, Knowl ton AA, Ber nard SA, et al. Di go xin
for con ver ting re cent-on set at ri al fib ril la ti on to si nus
rhythm. A ran do mi zed, do ub le blin ded tri al. Ann In-
 tern Med 1987;106:503– 506.

87. Falk RH, Pol lak A, Singh SN, Fri ed rich T. In tra ve no -
us do fe ti li de, a class II I an ti arrhy thmic agent, for the
ter mi na ti on of sus ta ined at ri al fib ril la ti on or flut ter.
In tra ve no us Do fe ti li de In ves ti ga tors. J Am Coll Car-
 di ol 1997;29:385–390.

88. Fang MC, Sin ger DE, Chang Y, et al. Gen der dif fe -
ren ces in the risk of isc he mic stro ke and pe rip he ral
em bo lism in at ri al fib ril la ti on: the An Ti co agu la ti on
and Risk fac tors In At ri al fib ril la ti on (AT RI A) study.
Cir cu la ti on 2005; 112:1687–1691.

89. Far rell B, God win J, Ric hards S, et al. The Uni ted
King dom tran si ent isc ha emic at tack (UK-TI A) as pi -
rin tri al: fi nal re sults. J Neu rol Ne uro surg Psychi atry
1991;54:1044 –1054.

90. Fe in berg WM, Black she ar JL, La upa cis A, et al. Pre va-
 len ce, age dis tri bu ti on, and gen der of pa ti ents with
at ri al fib ril la ti on. Analy sis and imp li ca ti ons. Arch In-
 tern Med 1995;155:469 –673.

91. Fe in berg WM, Cor nell ES, Nigh tin ga le SD, et al. Re-
 la ti ons hip bet we en prot hrom bin ac ti va ti on frag ment
F1.2 and in ter na ti onal nor ma li zed ra ti o in pa ti ents
with at ri al fib ril la ti on. Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib-
 ril la ti on In ves ti ga tors. Stro ke 1997;28:1101– 1106.

92. Fe in berg WM, See ger JF, Car mody RF, et al. Epi de -
mi olo gic fe atu res of asym pto ma tic ce reb ral in farc ti on
in pa ti ents with non val vu lar at ri al fib ril la ti on. Arch
In tern Med 1990;150:2340–2344.

93. Fetsch T, Bau er P, Eng ber ding R, et al. Pre ven ti on of
at ri al fib ril la ti on af ter car di over si on: re sults of the
PA FAC tri al. Eur He art J 2004;25: 1385–1394.

94. Fio re LD, Eze ko witz MD, Brophy MT, et al. De part -
ment of Ve te rans Af fa irs Co ope ra ti ve Stu di es Prog -
ram Cli ni cal Tri al com pa ring com bi ned war fa rin and
as pi rin with as pi rin alo ne in sur vi vors of acu te myo -
car di al in farc ti on: pri mary re sults of the CHAMP
study. Cir cu la ti on 2002;105: 557–563.

95. Fitts SM, Hill MR, Meh ra R, et al. De sign and imp le -
men ta ti on of the Du al Si te At ri al Pa cing to Pre vent
At ri al Fib ril la ti on (DAP PAF) cli ni cal tri al. DAP PAF
Pha se 1 In ves ti ga tors. J In terv Card Elec troph ysi ol
1998;2:139–144.

96. Fox CS, Pa ri se H, D’A gos ti no RB Sr, et al. Pa ren tal at -
ri al fib ril la ti on as a risk fac tor for at ri al fib ril la ti on in
offs pring. JA MA 2004;291: 2851–2855.

97. Fres co C, Proc le mer A, Pa van A, et al. In tra ve no us
pro pa fe no ne in pa roxy smal at ri al fib ril la ti on: a ran-
 do mi zed, pla ce bo-con trol led, do ub le-blind, mul ti -
cen ter cli ni cal tri al. Pa roxy smal At ri al Fib ril la ti on
Ita li an Tri al (PA FIT)-2 In ves ti ga tors. Clin Car di ol
1996;19:409 –412.

98. Fri berg J, Schar ling H, Gads boll N, et al. Sex-spe ci fic
in cre ase in the pre va len ce of at ri al fib ril la ti on (The
Co pen ha gen City He art Study). Am J Car di ol.
2003;92:1419 –1423.

99. Fur berg CD, Psaty BM, Ma no li o TA, et al. Pre va len ce of
at ri al fib ril la ti on in el derly sub jects (the Car di ovas cu lar
He alth Study). Am J Car di ol 1994; 74: 236-241.

874



100. Fus ter V, Ryden LE, Asin ger RW, et al.
ACC/AHA/ESC gu ide li nes for the ma na ge ment of
pa ti ents with at ri al fib ril la ti on. A re port of the Ame -
ri can Col le ge of Car di ology/Ame ri can He art As so ci -
ati on Task For ce on Prac ti ce Gu ide li nes and the
Eu ro pe an So ci ety of Car di ology Com mit te e for Prac-
 ti ce Gu ide li nes and Po licy Con fe ren ces (Com mit te e
to De ve lop Gu ide li nes for the Ma na ge ment of Pa ti -
ents With At ri al Fib ril la ti on) de ve lo ped in col la bo ra -
ti on with the North Ame ri can So ci ety of Pa cing and
Elec troph ysi ology. Eur He art J 2001;22:1852–1923.

101. Fus ter V, Ryde´n LE, Da vis S. Can nom DS et al.  2011
ACCF/AHA/HRS Fo cu sed Up da tes In cor po ra ted In -
to the ACC/AHA/ESC 2006 Gu ide li nes for the Ma n-
a ge ment of Pa ti ents With At ri al Fib ril la ti on A Re port
of the Ame ri can Col le ge of Car di ology Fo un da ti -
on/Ame ri can He art As so ci ati on Task For ce on Prac ti -
ce Gu ide li nes. Cir cu la ti on 2011; 123: e269-e367.

102. Ga ge BF, Car di nal li AB, Owens DK. The ef fect of
stro ke and stro ke proph yla xis with as pi rin or war fa -
rin on qua lity of li fe. Arch In tern Med. 1996;156:1829
–1836.

103. Gal ve E, Ri us T, Bal les ter et al. In tra ve no us ami oda -
ro ne in tre at ment of re cent-on set at ri al fib ril la ti on:
Re sults of a ran do mi zed, con trol led study. J Am Coll
Car di ol 1996 27: 1079-1082.

104. Ga mi AS, Press man G, Cap les SM, et al. As so ci ati on
of at ri al fib ril la ti on and obs truc ti ve sle ep ap ne a. Cir-
 cu la ti on 2004;110:364–367.

105. Ga ni ats TG, Brow ner DK, Dit trich HC. Com pa ri son
of Qua lity of Well-Be ing sca le and NYHA func ti onal
sta tus clas si fi ca ti on in pa ti ents with at ri al fib ril la ti on.
New York He art As so ci ati on. Am He art J
1998;135:819–824.

106. Gay nor SL, Di oda to MD, Pra sad SM, et al. A pros -
pec ti ve, sing le cen ter cli ni cal tri al of a mo di fi ed Cox
ma ze pro ce du re with bi po lar ra di of re qu ency ab la ti -
on. J Tho rac Car di ovasc Surg 2004;128:535–542.

107. Gil lis AM, Con nolly SJ, La com be P, et al. Ran do mi -
zed cros so ver com pa ri son of DDDR ver sus VDD pa -
cing af ter at ri oven tri cu lar junc ti on ab la ti on for
pre ven ti on of at ri al fib ril la ti on. The at ri al pa cing pe -
ri-ab la ti on for pa roxy smal at ri al fib ril la ti on (PA (3))
study in ves ti ga tors. Cir cu la ti on 2000;102:736–741. 

108. Gins berg JS, Gre er I, Hirsh J. Use of an tit hrom bo tic
agents du ring preg nancy. Chest 2001;119:122S–131S.

109. Go AS, Hylek EM, Phil lips KA, et al. Imp li ca ti ons of
stro ke risk cri te ri a on the an ti co agu la ti on de ci si on in
non val vu lar at ri al fib ril la ti on: the An ti co agu la ti on
and Risk Fac tors in At ri al Fib ril la ti on (AT RI A) study.
Cir cu la ti on 2000;102:11–13.

110. Go AS, Hylek EM, Phil lips KA, et al. Pre va len ce of di-
 ag no sed at ri al fib ril la ti on in adults: na ti onal imp li ca ti -
ons for rhythm ma na ge ment and stro ke pre ven ti on:
the An Ti co agu la ti on and Risk Fac tors in At ri al Fib ril -
la ti on (AT RI A) Study. JA MA2001;285:2370 –2375.

111. Go AS, Re ed GL, Hylek EM, et al. Fac tor V Lei den and
risk of isc he mic stro ke in non val vu lar at ri al fib ril la ti -
on: the An Ti co agu la ti on and Risk Fac tors in At ri al Fib-
 ril la ti on (AT RI A) Study. J Thromb Throm boly sis
2003;15:41– 46.

112. Go et hals P, Deb ruy ne P, Saf fa ri an M. Drug-in du ced
Bru ga da syndro me. Ac ta Car di ol 1998;53:157–160.

113. Go mes JA, Ip J, San to ni-Ru gi u F, et al. Oral d,l so ta -
lol re du ces the in ci den ce of pos to pe ra ti ve at ri al fib ril-
 la ti on in co ro nary ar tery bypass sur gery pa ti ents: a
ran do mi zed, do ub le-blind, pla ce bo-con trol led study.
J Am Coll Car di ol 1999;34:334–339.

114. Gor ter JW. Ma jor blee ding du ring an ti co agu la ti on af -
ter ce reb ral isc he mi a: pat terns and risk fac tors. Stro -
ke Pre ven ti on In Re ver sib le Isc he mi a Tri al (SPI RIT).
Eu ro pe an At ri al Fib ril la ti on Tri al (EAFT) study gro -
ups. Ne uro logy 1999;53:1319–1327.

115. Gos se link AT, Crijns HJ, Ha mer HP, et al. Chan ges in
left and right at ri al si ze af ter car di over si on of at ri al
fib ril la ti on: ro le of mit ral val ve di se ase. J Am Coll
Car di ol 1993;22:1666 –1672.

116. Grimm RA, Le ung DY, Black IW, et al. Left at ri al ap-
 pen da ge “s tun nin g” af ter spon ta ne ous con ver si on of
at ri al fib ril la ti on de mons tra ted by tran se sop ha ge al
Dopp ler ec ho car di og raphy. Am He art J 1995;130:
174–176.

117. Grimm RA, Ste wart WJ, Ma lo ney JD, et al. Im pact of
elec tri cal car di over si on for at ri al fib ril la ti on on left
at ri al ap pen da ge func ti on and spon ta ne ous ec ho con-
 trast: cha rac te ri za ti on by si mul ta ne ous tran se sop ha -
ge al ec ho car di og raphy. J Am Coll Car di ol 1993;
22:1359–1366.

118. Gro ne feld GC, Hohn lo ser SH. Be ta-bloc ker the rapy
in at ri al fib ril la ti on. Pa cing Clin Elec troph ysi ol 2003;
26:1607–1612.

119. Gro ne feld GC, Li li ent hal J, Kuck KH, et al. Im pact of
ra te ver sus rhythm con trol on qua lity of li fe in pa ti -
ents with per sis tent at ri al fib ril la ti on. Re sults from a
pros pec ti ve ran do mi zed study. Eur He art J 2003;
24:1430–1436.

120. Gu lam hu se in S, Ko P, Kle in GJ. Ven tri cu lar fib ril la ti -
on fol lo wing ve ra pa mil in the Wolff-Par kin son-Whi -
te syndro me. Am He art J 1983; 106:145–147.

121. Gul lov AL, Ko efo ed BG, Pe ter sen P. Blee ding du ring
war fa rin and as pi rin the rapy in pa ti ents with at ri al
fib ril la ti on: the AFA SAK 2 study. At ri al Fib ril la ti on
As pi rin and An ti co agu la ti on. Arch In tern Med
1999;159:1322– 1328.

122. Ha gens VE, Ranc hor AV, Van SE, et al. Ef fect of ra te or
rhythm con trol on qua lity of li fe in per sis tent at ri al fib-
 ril la ti on. Re sults from the Ra te Con trol Ver sus Elec tri -
cal Car di over si on (RA CE) Study. J Am Coll Car di ol
2004;43:241–247.

123. Ha is sa gu er re M, Ja is P, Shah DC, et al. Elec troph ysi -
olo gi cal end po int for cat he ter ab la ti on of at ri al fib ril-
 la ti on ini ti ated from mul tip le pul mo nary ve no us fo ci.
Cir cu la ti on 2000;101:1409–1417.

124. Ha is sa gu er re M, Ja is P, Shah DC, et al. Spon ta ne ous
ini ti ati on of at ri al fib ril la ti on by ec to pic be ats ori gi -
na ting in the pul mo nary ve ins. N Engl J Med
1998;339:659–666.

125. Ha is sa gu er re M, Shah DC, Ja is P, et al. Elec troph ysi -
olo gi cal bre akt hro ughs from the left at ri um to the
pul mo nary ve ins. Cir cu la ti on 2000;102:2463–2465.

126. Hal pe rin JL. Xi me la gat ran: oral di rect throm bin in-
 hi bi ti on as an ti co agu lant the rapy in at ri al fib ril la ti -
on. J Am Coll Car di ol 2005;45:1–9.

127. Ha ren berg J, We us ter B, Pfit zer M, et al. Proph yla xis
of em bo lic events in pa ti ents with at ri al fib ril la ti on
using low mo le cu lar we ight he pa rin. Se min Thromb
He most 1993;19 Suppl 1:116 –121.

128. Hart RG, Be na ven te O, McBri de R, et al. An tit hrom -
bo tic the rapy to pre vent stro ke in pa ti ents with at ri -
al fib ril la ti on: a me ta-analy sis. Ann In tern Med
1999;131:492–501.

129. Hart RG, Pe ar ce LA, Ko uds ta al PJ. Tran si ent isc he -
mic at tacks in pa ti ents with at ri al fib ril la ti on: imp li -
ca ti ons for se con dary pre ven ti on: the Eu ro pe an At ri al
Fib ril la ti on Tri al and Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib-
 ril la ti on II I tri al. Stro ke 2004;35:948 –951.

875



130. Hart RG, Pe ar ce LA, McBri de R, et al. Fac tors as so ci -
ated with isc he mic stro ke du ring as pi rin the rapy in
at ri al fib ril la ti on: analy sis of 2012 par ti ci pants in the
SPAF I-III cli ni cal tri als. The Stro ke Pre ven ti on in At -
ri al Fib ril la ti on (SPAF) In ves ti ga tors. Stro ke 1999;
30:1223–1229.

131. Hart RG, Pe ar ce LA, Mil ler VT, et al. Car di oem bo lic
vs. non car di oem bo lic stro kes in at ri al fib ril la ti on: fre-
 qu ency and ef fect of an tit hrom bo tic agents in the
stro ke pre ven ti on in at ri al fib ril la ti on stu di es. Ce reb -
ro vasc Dis 2000;10:39–43.

132. Hart RG, Pe ar ce LA, Roth bart RM, et al. Stro ke with
in ter mit tent at ri al fib ril la ti on: in ci den ce and pre dic -
tors du ring as pi rin the rapy. Stro ke Pre ven ti on in At -
ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors. J Am Coll Car di ol
2000;35:183–187.

133. Hea ley JS, Ba ranc huk A, Crystal E, et al. Pre ven ti on
of at ri al fib ril la ti on with an gi oten sin-con ver ting enz -
yme in hi bi tors and an gi oten sin re cep tor bloc kers: a
me ta-analy sis. J Am Coll Car di ol 2005;45:1832–1839.

134. Hea ley JS, Crystal E, Lamy A, et al. Left At ri al Ap pen -
da ge Occ lu si on Study (LAA OS): re sults of a ran do mi -
zed con trol led pi lot study of left at ri al ap pen da ge
occ lu si on du ring co ro nary bypass sur gery in pa ti ents
at risk for stro ke. Am He art J 2005;150:288 –293.

135. He art ra te va ri abi lity: stan dards of me asu re ment,
physi olo gi cal in ter pre ta ti on and cli ni cal use. Task
For ce of the Eu ro pe an So ci ety of Car di ology and the
North Ame ri can So ci ety of Pa cing and Elec troph ysi -
ology. Cir cu la ti on 1996;93:1043–1065.

136. Hel le mons BS, Lan gen berg M, Lod der J, et al. Pri-
 mary pre ven ti on of ar te ri al throm bo em bo lism in
non-rhe uma tic at ri al fib ril la ti on in pri mary ca re: ran-
 do mi sed con trol led tri al com pa ring two in ten si ti es of
co uma rin with as pi rin. BMJ 1999;319:958–964.

137. Hil le man DE, Spin ler SA. Con ver si on of re cent-on set
at ri al fib ril la ti on with in tra ve no us ami oda ro ne: a me -
ta-analy sis of ran do mi zed con trol led tri als. Phar ma -
cot he rapy 2002;22:66 –74.

138. Ho ci ni M, San ders P, Ja is P, et al. Tech ni qu es for cu -
ra ti ve tre at ment of at ri al fib ril la ti on. J Car di ovasc
Elec troph ysi ol 2004;15:1467–1471.

139. Hohn lo ser S. At ri al fib ril la ti on or flut ter pa ti ents for
the ma in te nan ce of si nus rhythm (ADO NIS). La te
brea king cli ni cal re port pre sen ted at the 2005 Con-
 gress of the Eu ro pe an So ci ety of Car di ology, Stock-
 holm, Swe den; 2006.

140. Hohn lo ser S. Eu ro pe an tri al in AF or AFL pa ti ents re-
 cei ving dro ne da ro ne for the ma in te nan ce of si nus
rhythm (EU RI DIS). La te brea king cli ni cal re port pre-
 sen ted at the 2005 Con gress of the Eu ro pe an So ci ety
of Car di ology, Stock holm, Swe den; 2005.

141. Hohn lo ser SH, Kuck KH, Li li ent hal J. Rhythm or ra -
te con trol in at ri al fib ril la ti on—P har ma co lo gi cal In-
 ter ven ti on in At ri al Fib ril la ti on (PI AF): a ran do mi sed
tri al. Lan cet 2000;356:1789 –1794.

142. Hohn lo ser SH, Kuck KH. At ri al fib ril la ti on— ma in ta -
ining si nus rhythm ver sus ven tri cu lar ra te con trol:
the PI AF tri al. Phar ma co lo gi cal In ter ven ti on in At ri -
al Fib ril la ti on. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 1998;9:
S121–S126.

143. Hohn lo ser SH, van de Lo o A, Ba ede ker F. Ef fi cacy
and pro arrhy thmic ha zards of phar ma co lo gic car di -
over si on of at ri al fib ril la ti on: pros pec ti ve com pa ri son
of so ta lol ver sus qu ini di ne. J Am Coll Car di ol
1995;26: 852–858.

144. Ho u ZY, Chang MS, Chen CY et al. Acu te tre at ment
of re cent-on set at ri al fib ril la ti on and flut ter with a ta i-

lo red do sing re gi men of in tra ve no us ami oda ro ne: A
ran do mi zed, di go xin-con trol led study. Eur He art J
1995; 16: 521-528.

145. Hsu LF, Ja is P, Kea ne D, et al. At ri al fib ril la ti on ori g-
i na ting from per sis tent left su pe ri or ve na ca va. Cir cu-
 la ti on 2004;109:828 –832.

146. Hsu LF, Ja is P, San ders P, et al. Cat he ter ab la ti on for
at ri al fib ril la ti on in con ges ti ve he art fa ilu re. N Engl J
Med 2004;351:2373–2383.

147. Hunt SA; Ame ri can Col le ge of Car di ology; Ame ri can
He art As so ci ati on Task For ce on Prac ti ce Gu ide li nes
(Wri ting Com mit te e to Up da te the 2001 Gu ide li nes
for the Eva lu ati on and Ma na ge ment of He art Fa ilu -
re). ACC/AHA 2005 gu ide li ne up da te for the di ag -
no sis and ma na ge ment of chro nic he art fa ilu re in the
adult: a re port of the Ame ri can Col le ge of Car di -
ology/Ame ri can He art As so ci ati on Task For ce on
Prac ti ce Gu ide li nes (Wri ting Com mit te e to Up da te
the 2001 Gu ide li nes for the Eva lu ati on and Ma na ge -
ment of He art Fa ilu re). J Am Coll Car di ol 2006;47:
1503–1505.

148. Hur witz JL, Ger man LD, Pac ker DL, et al. Oc cur ren -
ce of at ri al fib ril la ti on in pa ti ents with pa roxy smal
sup ra ven tri cu lar tach ycar di a du e to at ri oven tri cu lar
no dal re entry. Pa cing Clin Elec troph ysi ol 1990;13:
705–710.

149. Hwang JJ, Shyu KG, Hsu KL, et al. Sig ni fi cant mit ral
re gur gi ta ti on is pro tec ti ve aga inst left at ri al spon ta -
ne ous ec ho con trast for ma ti on, but not aga inst syste -
mic em bo lism. Chest 1994;106:8–12.

150. Is ra el CW, Gro ne feld G, Ehr lich JR, et al. Long-term
risk of re cur rent at ri al fib ril la ti on as do cu men ted by
an imp lan tab le mo ni to ring de vi ce: imp li ca ti ons for op-
 ti mal pa ti ent ca re. J Am Coll Car di ol 2004;43:47–52.

151. Jack man WM, Fri day KJ, An der son JL, et al. The long
QT syndro mes: a cri ti cal re vi ew, new cli ni cal ob ser -
va ti ons and a unif ying hypot he sis. Prog Car di ovasc
Dis 1988;31:115–172.

152. Jack man WM, Wang XZ, Fri day KJ, et al. Cat he ter ab-
 la ti on of ac ces sory at ri oven tri cu lar path ways (Wolff-
Par kin son-Whi te syndro me) by ra di of re qu ency cur-
 rent. N Engl J Med 1991;324: 1605–1611.

153. Ja is P, Ha is sa gu er re M, Shah DC, et al. A fo cal so ur -
ce of at ri al fib ril la ti on trea ted by dis cre te ra di of re qu -
ency ab la ti on. Cir cu la ti on 1997;95:572– 576.

154. Ja is P, Ho ci ni M, Mac le L, et al. Dis tinc ti ve elec troph -
ysi olo gi cal pro per ti es of pul mo nary ve ins in pa ti ents
with at ri al fib ril la ti on. Cir cu la ti on 2002;106:2479–
2485.

155. Ju li an DG, Camm AJ, Fran gin G et al. Ran do mi zed
tri al of ef fect of Ami oda ro ne on mor ta lity in pa ti ent
with left ven tri cu lar dysfunc ti on af ter re cent myo -
car di al in farc ti on. EMI AT. Lan cet 1997; 349: 367.

156. Ju ul-Mol ler S, Ed vard sson N, Rehn qvist-Ahl berg N.
So ta lol ver sus qu ini di ne for the ma in te nan ce of si nus
rhythm af ter di rect cur rent con ver si on of at ri al fib ril-
 la ti on. Cir cu la ti on 1990;82:1932–1939.

157. Kan nel WB, Ab bott RD, Sa va ge DD et al. Epi de mi -
olo gic fe atu res of chro nic at ri al fib ril la ti on. The Fra -
ming ham study.  Engl J Med 1982; 306: 1018-1022.

158. Kan nel WB, Ab bott RD, Sa va ge DD, et al. Co ro nary
he art di se ase and at ri al fib ril la ti on: the Fra ming ham
Study. Am He art J 1983;106:389–396.

159. Kan nel WB, Ab bott RD, Sa va ge DD, et al. Epi de mi -
olo gic fe atu res of chro nic at ri al fib ril la ti on: the Fra -
ming ham study. N Engl J Med 1982; 306:1018–1022.

160. Ka no upa kis EM, Ma ni os EG, Mav ra kis HE, et al.
Com pa ra ti ve ef fects of car ve di lol and ami oda ro ne on

876



con ver si on and re cur ren ce ra tes of per sis tent at ri al
fib ril la ti on. Am J Car di ol 2004;94:659–662.

161. Kap pen ber ger LJ, Fro mer MA, She na sa M, et al. Eva l-
u ati on of fle ca ini de ace ta te in ra pid at ri al fib ril la ti on
comp li ca ting Wolff- Par kin son-Whi te syndro me.
Clin Car di ol 1985;8:321– 326.

162. Karch MR, Zren ner B, Dei sen ho fer I, et al. Free dom
from at ri al tach yarrhy thmi as af ter cat he ter ab la ti on
of at ri al fib ril la ti on: a ran do mi zed com pa ri son bet -
we en 2 cur rent ab la ti on stra te gi es. Cir cu la ti on
2005;111:2875–2880.

163. Karl son BW, Tors tens son I, Ab jorn C, et al. Di sop -
yra mi de in the ma in te nan ce of si nus rhythm af ter
elec tro con ver si on of at ri al fib ril la ti on. A pla ce bo-con -
trol led one-ye ar fol low-up study. Eur He art J 1988;9:
284–290.

164. Kay GN, El len bo gen KA, Gi udi ci M, et al. The Ab la -
te and Pa ce Tri al: a pros pec ti ve study of cat he ter ab-
 la ti on of the AV con duc ti on system and per ma nan
pa ce ma ker imp lan ta ti on for tre at ment of at ri al fib ril -
la ti on. APT In ves ti ga tors. J In terv Card Elec troph ysi -
ol 1998;2: 121–135.

165. Kerr CR, Hump hri es KH, Ta la jic M, et al. Prog res si -
on to chro nic at ri al fib ril la ti on af ter the ini ti al di ag -
no sis of pa roxy smal at ri al fib ril la ti on: re sults from
the Ca na di an Re gistry of At ri al Fib ril la ti on. Am He -
art J 2005;149:489 –496.

166. Khan IA. Oral loa ding sing le do se fle ca ini de for phar-
 ma co lo gi cal car di over si on of re cent-on set at ri al fib-
 ril la ti on. Int J Car di ol 2003;87: 121–128.

167. Khan IA. Sing le oral loa ding do se of pro pa fe no ne for
phar ma co lo gi cal car di over si on of re cent-on set at ri al
fib ril la ti on. J Am Coll Car di ol 2001;37:542–547.

168. Kle in AL, Grimm RA, Black IW et al. Car di over si on
gui ded by tran se sop ha ge al ec ho car di og raphy: the
ACU TE pi lot study. Ann In tern Med 1997; 126: 200-209.

169. Kle in AL, Grimm RA, Mur ray RD, et al. Use of tran -
se sop ha ge al ec ho car di og raphy to gui de car di over si -
on in pa ti ents with at ri al fib ril la ti on. N Engl J Med
2001;344: 1411–1420.

170. Kle in GJ, Bas ho re TM, Sel lers TD, et al. Ven tri cu lar
fib ril la ti on in the Wolff-Par kin son-Whi te syndro me.
N Engl J Med 1979;301:1080 –1085.

171. Knight BP, Gersh BJ, Carl son MD, et al. Ro le of per-
 ma nan pa cing to pre vent at ri al fib ril la ti on: sci en ce ad-
 vi sory from the Ame ri can He art As so ci ati on Co un cil
on Cli ni cal Car di ology (Sub com mit te e on Elec tro car -
di og raphy and Arrhy thmi as) and the Qua lity of Ca re
and Out co mes Re se arch In ter dis cip li nary Wor king
Gro up, in col la bo ra ti on with the He art Rhythm So ci -
ety. Cir cu la ti on 2005;111:240 –243.

172. Ko ber L, Bloch Thom sen PE, Mol ler M, et al. Ef fect of
do fe ti li de in pa ti ents with re cent myo car di al in farc -
ti on and left-ven tri cu lar dysfunc ti on: a ran do mi sed
tri al. Lan cet 2000;356:2052– 2058.

173. Køber L, Bloch-Thom sen PE, Møller M et al, on be half
of the Da nish In ves ti ga ti ons of Arrhy thmi a and Mor-
 ta lity on Do fe ti li de (DIA MOND) Study Gro up. Ef fect
of do fe ti li de in pa ti ents with re cent myo car di al in farc-
 ti on and left ven tri cu lar dysfunc ti on: re sults of the DI-
A MOND-MI study. Lan cet 2000; 356: 2052-2058. 

174. Koc hi ada kis GE, Igo ume ni dis NE, Part he na kis FI, et
al. Ami oda ro ne ver sus pro pa fe no ne for con ver si on
of chro nic at ri al fib ril la ti on: re sults of a ran do mi zed,
con trol led study. J Am Coll Car di ol 1999;33: 966–971.

175. Koc hi ada kis GE, Igo ume ni dis NE, So lo mo u MC, et
al. Ef fi cacy of ami oda ro ne for the ter mi na ti on of per-
 sis tent at ri al fib ril la ti on. Am J Car di ol 1999;83:58–61.

176. Ko wey PR, Tay lor JE, Ri als SJ, et al. Me ta-analy sis of
the ef fec ti ve ness of proph ylac tic drug the rapy in pre-
 ven ting sup ra ven tri cu lar arrhy thmi a early af ter co -
ro nary ar tery bypass graf ting. Am J Car di ol 1992;69:
963–965.

177. Krahn AD, Kle in GJ, Kerr CR, et al. How use ful is
thyro id func ti on tes ting in pa ti ents with re cent-on set
at ri al fib ril la ti on? The Ca na di an Re gistry of At ri al
Fib ril la ti on In ves ti ga tors. Arch In tern Med 1996;156:
2221–2224.

178. Krahn AD, Man fre da J, Ta te RB et al. The na tu ral his-
 tory of at ri al fib ril la ti on: In ci den ce, risk fac tors, and
prog no sis in the ma ni to ba Fol low-up Study. Am J
Med 1995; 98: 476-484.

179. La mas GA, Le e KL, Swee ney MO, et al. Ven tri cu lar
pa cing or du alc ham ber pa cing for si nus-no de dys-
func ti on. N Engl J Med 2002;346: 1854–1862.

180. Le e SH, Chen SA, Tai CT, et al. Com pa ri sons of oral
pro pa fe no ne and so ta lol as an ini ti al tre at ment in pa-
 ti ents with sympto ma tic pa roxy smal at ri al fib ril la ti -
on. Am J Car di ol 1997;79:905–908.

181. Le mery R, Bru ga da P, Che ri ex E, et al. Re ver si bi lity of
tach ycar di a-in du ced left ven tri cu lar dysfunc ti on af ter
clo sed-chest cat he ter ab la ti on of the at ri oven tri cu lar
junc ti on for in trac tab le at ri al fib ril la ti on. Am J Car di -
ol 1987;60:1406–1408.

182. Le on AR, Gre en berg JM, Ka nu ru N, et al. Car di ac re-
syn chro ni za ti on in pa ti ents with con ges ti ve he art fa -
ilu re and chro nic at ri al fib ril la ti on: ef fect of
up gra ding to bi ven tri cu lar pa cing af ter chro nic right
ven tri cu lar pa cing. J Am Coll Car di ol 2002;39:1258–
1263.

183. Levy S, Bre it hardt G, Camp bell RW, et al. At ri al fib-
 ril la ti on: cur rent know led ge and re com men da ti ons
for ma na ge ment. Wor king Gro up on Arrhy thmi as of
the Eu ro pe an So ci ety of Car di ology. Eur He art J
1998;19:1294 –1320.

184. Levy S, La uri be P, Dol la E et al. A ran do mi zed com-
 pa ri son of ex ter nal and in ter nal car di over si on of
chro nic at ri al fib ril la ti on. Cir cu la ti on 1992; 86: 1415-
14120.

185. Levy S, Ri card P, La u CP, et al. Mul ti cen ter low en-
ergy trans ve no us at ri al de fib ril la ti on (XAD) tri al re-
 sults in dif fe rent sub sets of at ri al fib ril la ti on. J Am
Coll Car di ol 1997;29:750 –755.

186. Levy T, Wal ker S, Roc hel le J, et al. Eva lu ati on of bi at -
ri al pa cing, right at ri al pa cing, and no pa cing in pa-
 ti ents with drug ref rac tory at ri al fib ril la ti on. Am J
Car di ol 1999;84:426–429.

187. Le wis RV, McMur ray J, McDe vitt DG. Ef fects of ate -
no lol, ve ra pa mil, and xa mo te rol on he art ra te and ex-
er ci se to le ran ce in di gi ta li sed pa ti ents with chro nic
at ri al fib ril la ti on. J Car di ovasc Phar ma col 1989;13:1–6.

188. Li H, Na ta le A, To mas so ni G, et al. Use ful ness of ibu-
 ti li de in fa ci li ta ting suc cess ful ex ter nal car di over si on
of ref rac tory at ri al fib ril la ti on. Am J Car di ol
1999;84:1096–1098

189. Lin WS, Tai CT, Hsi eh MH, et al. Cat he ter ab la ti on of
pa roxy smal at ri al fib ril la ti on ini ti ated by non-pul -
mo nary ve in ec topy. Cir cu la ti on 2003; 107:3176–3183.

190. Lloyd-Jo nes DM, Wang TJ, Le ip EP, et al. Li fe ti me
risk for de ve lop ment of at ri al fib ril la ti on: the Fra m-
ing ham He art Study. Cir cu la ti on 2004;110:1042–
1046.

191. Lon ner holm S, Bloms trom P, Nils son L, et al. Ef fects
of the ma ze ope ra ti on on he alth-re la ted qua lity of li -
fe in pa ti ents with at ri al fib ril la ti on. Cir cu la ti on
2000;101:2607–2611.

877



192. Lunds trom T, Ryden L. Ven tri cu lar ra te con trol and
exer ci se per for man ce in chro nic at ri al fib ril la ti on: Ef-
 fect of dil ti azem and ve ra pa mil. J Am Coll Car di ol
1990; 16: 86-90.

193. Mad rid AH, Bue no MG, Re bol lo JM, et al. Use of ir -
be sar tan to ma in ta in si nus rhythm in pa ti ents with
long-las ting per sis tent at ri al fib ril la ti on: a pros pec ti -
ve and ran do mi zed study. Cir cu la ti on 2002; 106:331–
336.

194. Mad rid AH, Mo ro C, Ma rin-Hu er ta E, et al. Com pa -
ri son of fle ca ini de and pro ca ina mi de in car di over si -
on of at ri al fib ril la ti on. Eur He art J 1993; 14:
1127-1231.

195. Mag gi oni AP, La ti ni R, Car son PE, et al. Val sar tan re-
 du ces the in ci den ce of at ri al fib ril la ti on in pa ti ents
with he art fa ilu re: re sults from the Val sar tan He art
Fa ilu re Tri al (Val-HeFT). Am He art J 2005;149: 548–
557.

196. Ma in te nan ce of si nus rhythm in pa ti ents with at ri al
fib ril la ti on: an AF FIRM subs tudy of the first an ti -
arrhy thmic drug. J Am Coll Car di ol 2003;42:20–29.

197. Man ning WJ, Sil ver man DI, Ke igh ley CS, et al. Tran -
se sop ha ge al ec ho car di og rap hi cally fa ci li ta ted early
car di over si on from at ri al fib ril la ti on using short-term
an ti co agu la ti on: fi nal re sults of a pros pec ti ve 4.5-ye -
ar study. J Am Coll Car di ol 1995;25:1354–1361.

198. Man ning WJ, Sil ver man DI, Waks mons ki CA, et al.
Pre va len ce of re si du al left at ri al throm bi among pa-
 ti ents with acu te throm bo em bo lism and newly re c-
og ni zed at ri al fib ril la ti on. Arch In tern Med 1995;155:
2193–2198.

199. Mars hall HJ, Har ris ZI, Grif fith MJ, et al. At ri oven tri -
cu lar no dal ab la ti on and imp lan ta ti on of mo de switc -
hing du al cham ber pa ce ma kers: ef fec ti ve tre at ment
for drug ref rac tory pa roxy smal at ri al fib ril la ti on. He -
art 1998;79:543–547.

200. Mars hall HJ, Har ris ZI, Grif fith MJ, et al. Pros pec ti ve
ran do mi zed study of ab la ti on and pa cing ver sus me d-
i cal the rapy for pa roxy smal at ri al fib ril la ti on: ef fects of
pa cing mo de and mo de-switch al go rithm. Cir cu la ti on
1999;99:1587–1592.

201. Mas si e BM, Fis her SG, De ed wa ni a PC, et al, for the
CHF-STAT In ves ti ga tors. Ef fect of ami oda ro ne on cli -
ni cal sta tus and left ven tri cu lar func ti on in pa ti ents
with con ges ti ve he art fa ilu re. Cir cu la ti on 1996;93:
2128–2134.

202. Mat ti oli AV, Bo nat ti S, Bo net ti L, et al. Left at ri al si ze
and func ti on af ter spon ta ne ous car di over si on of at -
ri al fib ril la ti on and the ir re la ti on to N-ter mi nal at ri al
nat ri ure tic pep ti de. Am J Car di ol 2003;91: 1478–1481.

203. McMur ray J, Ko ber L, Ro bert son M, et al. An ti arrhy -
thmic ef fect of car ve di lol af ter acu te myo car di al in-
 farc ti on: re sults of the Car ve di lol Post-In farct
Sur vi val Con trol in Left Ven tri cu lar Dysfunc ti on
(CAP RI CORN) tri al. J Am Coll Car di ol 2005;45:525–
530.

204. Meh ta D, Ba ruch L. Throm bo em bo lism fol lo wing
car di over si on of “com mo n” at ri al flut ter. Risk fac tors
and li mi ta ti ons of tran se sop ha ge al ec ho car di og -
raphy. Chest 1996;110:1001–1003.

205. ME RIT-HF Study Gro up. Ef fect of me top ro lol
CR/XL’ in chro nic he art fa ilu re: Me top ro lol CR/XL
Ran do mi sed In ter ven ti on Tri al in Con ges ti ve He art
Fa ilu re (ME RIT-HF). Lan cet 1999;353:2001–2007.

206. Me sas CE, Pap po ne C, Lang CC, et al. Left at ri al tach -
ycar di a af ter cir cum fe ren ti al pul mo nary ve in ab la ti on
for at ri al fib ril la ti on: elec tro-ana to mic cha rac te ri za ti on
and tre at ment. J Am Coll Car di ol 2004;44: 1071–1079.

207. Midd le ka uff HR, Ste ven son WG, Ste ven son LW.
Prog nos tic sig ni fi can ce of at ri al fib ril la ti on in ad van -
ced he art fa ilu re. A study of 390 pa ti ents. Cir cu la ti on
1991;84:40–48.

208. Mil ler MR, McNa ma ra RL, Se gal JB, et al. Ef fi cacy of
agents for phar ma co lo gic con ver si on of at ri al fib ril -
la ti on and sub se qu ent ma in te nan ce of si nus rhythm:
a me ta-analy sis of cli ni cal tri als. J Fam Pract
2000;49:1033– 1046.

209. Mi tusch R, Gar be M, Schmuc ker G, et al. Re la ti on of
left at ri al ap pen da ge func ti on to the du ra ti on and re-
 ver si bi lity of non val vu lar at ri al fib ril la ti on. Am J Car-
 di ol 1995;75:944 –947.

210. Mi tusch R, Lan ge V, Sti er le U, et al. Tran se sop ha ge -
al ec ho car di og rap hic de ter mi nants of em bo lism in
nonr he uma tic at ri al fib ril la ti on. Int J Card Ima ging
1995;11:27–34.

211. Mi tusch R. De tec ti on of a hyper co agu lab le sta te in
non val vu lar at ri al fib ril la ti on and the ef fect of an ti -
co agu lant the rapy. Thromb Hae most 1996;75:219 –
223.

212. Mo rady F, Zi pes DP. At ri al Fib ril la ti on: Cli ni cal Fe a-
tu res, Mec ha nims, and Ma na ge ment. In:  He art Di se -
ase. A Text bo ook of Car di ovas cu lar Me di ci ne. Eds:
RB Bo now, DL Mann, DP Zi pes, P Libby, E Bra un -
wald. El se vi er Sa un ders Co, 9th edi ti on, 2012; pp: 825-
844.

213. Mo rey ra E, Fin kel hor RS, Ce bul RD. Li mi ta ti ons of
tran se sop ha ge al ec ho car di og raphy in the risk as sess-
 ment of pa ti ents be fo re no nan ti co agu la ted car di -
over si on from at ri al fib ril la ti on and flut ter: an
analy sis of poo led tri als. Am He art J 1995;129:71–75.

214. Mur gat royd FD, Gib son SM, Bai yan X, et al. Do ub -
le-blind pla ce bo con trol led tri al of di go xin in symp-
to ma tic pa roxy smal at ri al fib ril la ti on. Cir cu la ti on
1999;99:2765–2770.

215. Mur ray RD, De itc her SR, Shah A, et al. Po ten ti al cli -
ni cal ef fi cacy and cost be ne fit of a tran se sop ha ge al
ec ho car di og raphy-gui ded low-mo le cu lar- we ight he-
 pa rin (eno xa pa rin) ap pro ach to an tit hrom bo tic the r-
apy in pa ti ents un der go ing im me di ate car di over si on
from at ri al fib ril la ti on. J Am Soc Ec ho car di ogr
2001;14:200–208.

216. Na de ma ne e K, McKen zi e J, Ko sar E, et al. A new ap-
 pro ach for cat he ter ab la ti on of at ri al fib ril la ti on: map-
 ping of the elec troph ysi olo gic subs tra te. J Am Coll
Car di ol 2004;43:2044–2053.

217. Na ka o K, Se to S, Ue ya ma C, et al. Ex ten ded dis tri bu -
ti on of pro lon ged and frac ti ona ted right at ri al elec-
 trog rams pre dicts de ve lop ment of chro nic at ri al
fib ril la ti on in pa ti ents with idi opat hic pa roxy smal at -
ri al fib ril la ti on. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 2002;
13:996–1002.

218. Na ta le A, Zi mer man L, To mas so ni G, et al. AV no de
ab la ti on and pa ce ma ker imp lan ta ti on af ter with dra -
wal of ef fec ti ve ra te-con trol me di ca ti ons for chro nic
at ri al fib ril la ti on: ef fect on qua lity of li fe and exer ci -
se per for man ce. Pa cing Clin Elec troph ysi ol
1999;22:1634-1639.

219. Nat tel S. Rhythm ver sus ra te con trol for at ri al fib ril -
la ti on ma na ge ment: what re cent ran do mi zed cli ni cal
tri als al low us to af firm. CMAJ 2003;168:572–573.

220. Ni euw la at R, Ca puc ci A, Camm AJ, et al. At ri al fib ril-
 la ti on ma na ge ment: a pros pec ti ve sur vey in ESC
mem ber co un tri es: the Eu ro He art Sur vey on At ri al
Fib ril la ti on. Eur He art J. 2005;26:2422–2434.

221. Nor ga ard BL, Wach tell K, Chris ten sen PD, et al. Ef fi -
cacy and sa fety of in tra ve no usly ad mi nis te red do fe -

878



ti li de in acu te ter mi na ti on of at ri al fib ril la ti on and
flut ter: a mul ti cen ter, ran do mi zed, do ub le-blind, pla -
ce bo-con trol led tri al. Da nish Do fe ti li de in At ri al Fib-
 ril la ti on and Flut ter Study Gro up. Am He art J
1999;137:1062–1069.

222. No wins ki K, Gad ler F, Jen sen-Urs tad M, et al. Tran-
 si ent pro arrhy thmic sta te fol lo wing at ri oven tri cu lar
junc ti on ra di of re qu ency ab la ti on: pat hoph ysi olo gic
mec ha nisms and re com men da ti ons for ma na ge ment.
Am J Med 2002; 113:596–602.

223. O’ Don nell D, Fur niss SS, Bo ur ke JP. Pa roxy smal cycle
length shor te ning in the pul mo nary ve ins du ring at ri -
al fib ril la ti on cor re la tes with arrhy thmo ge nic trig ge -
ring fo ci in si nus rhythm. J Car di ovasc Elec tro-physi ol
2002;13:124–128.

224. O’ Nu na in S. A com pa ri son of in tra ve no us pro pa fe -
no ne and fle ca ini de in the tre at ment of tach ycar di as
as so ci ated with the Wolff-Par kin son-Whi te syndro -
me. Pa cing Clin Elec troph ysi ol. 1991;14:2028–2034.

225. Ode´n A, Fah le´n M, Hart RG. Op ti mal INR for pre-
 ven ti on of stro ke and de ath in at ri al fib ril la ti on: a cri t-
i cal ap pra isal. Thromb Res 2006;117: 493–499.

226. Oli vot to I, Cecc hi F, Ca sey SA, et al. Im pact of at ri al
fib ril la ti on on the cli ni cal co ur se of hyper trop hic car-
 di om yo pathy. Cir cu la ti on 2001;104: 2517–2524.

226. Ols hansky B, Ro sen feld LE, War ner AL, et al. The At -
ri al Fib ril la ti on Fol low-up In ves ti ga ti on of Rhythm
Ma na ge ment (AF FIRM) study: ap pro ac hes to con trol
ra te in at ri al fib ril la ti on. J Am Coll Car di ol
2004;43:1201–1208.

227. Ols son SB. Stro ke pre ven ti on with the oral di rect
throm bin in hi bi tor xi me la gat ran com pa red with war-
 fa rin in pa ti ents with non-val vu lar at ri al fib ril la ti on
(SPOR TIF II I): ran do mi sed con trol led tri al. Lan cet
2003; 362:1691–1698.

228. Opols ki G, Tor bic ki A, Ko si or DA, et al. Ra te con trol
vs. rhythm con trol in pa ti ents with non val vu lar per-
 sis tent at ri al fib ril la ti on: the re sults of the Po lish How
to Tre at Chro nic At ri al Fib ril la ti on (HOT CA FE)
Study. Chest 2004; 126:476–486.

229. Oral H, Pap po ne C, Chugh A, et al. Cir cum fe ren ti al
pul mo nary-ve in ab la ti on for chro nic at ri al fib ril la ti -
on. N Engl J Med. 2006;354:

230. Oral H, Scharf C, Chugh A, et al. Cat he ter ab la ti on
for pa roxy smal at ri al fib ril la ti on: seg men tal pul mo -
nary ve in os ti al ab la ti on ver sus left at ri al ab la ti on.
Cir cu la ti on. 2003;108:2355–2360.

231. Oral H, Sou za JJ, Mic ha ud GF, et al. Fa ci li ta ting trans -
tho ra cic car di over si on of at ri al fib ril la ti on with ibu ti -
li de pret re at ment. N Engl J Med 1999;340:1849-1854.

232. Os ter ma yer SH, Re is man M, Kra mer PH, et al. Per-
 cu ta ne ous left at ri al ap pen da ge trans cat he ter occ lu -
si on (PLA ATO system) to pre vent stro ke in high-risk
pa ti ents with non-rhe uma tic at ri al fib ril la ti on: re sults
from the in ter na ti onal mul ti-cen ter fe asi bi lity tri als. J
Am Coll Car di ol 2005;46:9–14.

233. Pac ker DL, Bardy GH, Wor ley SJ, et al. Tach ycar di a-
in du ced car di om yo pathy: a re ver sib le form of left ven-
 tri cu lar dysfunc ti on. Am J Car di ol 1986;57:563–570.

234. Pa de let ti L, Pu rer fell ner H, Ad ler SW, et al. Com bi ned
ef fi cacy of at ri al sep tal le ad pla ce ment and at ri al pa cing
al go rithms for pre ven ti on of pa roxy smal at ri al tach-
 yarrhy thmi a. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 2003; 14:1189
–1195.

235. Pa ge RL, Tilsch TW, Con nolly SJ, et al. Asym pto ma -
tic or “si len t” at ri al fib ril la ti on: fre qu ency in un tre -
ated pa ti ents and pa ti ents re cei ving azi mi li de.
Cir cu la ti on 2003;107:1141–1145.

236. Pa ge RL. Tre at ment of arrhy thmi as du ring preg-
 nancy. Am He art J 1995;130:871–876.

237. Pa ge RL, Slot wi ner DJ, Wil li am G. Ste ven son WG et
al. 2011 ACCF/AHA/HRS Fo cu sed Up da te on the
Ma na ge ment of Pa ti ents With At ri al Fib ril la ti on (Up-
 da te on Da bi gat ran). A Re port of the Ame ri can Col-
 le ge of Car di ology Fo un da ti on/Ame ri can He art
As so ci ati on Task For ce on Prac ti ce Gu ide li nes. J Am
Col Car di ol 2011;57;1330-1337

238. Pap po ne C, Oral H, San ti nel li V, et al. At ri o-esop ha -
ge al fis tu la as a comp li ca ti on of per cu ta ne ous trans -
cat he ter ab la ti on of at ri al fib ril la ti on. Cir cu la ti on
2004;109:2724–2726.

239. Pap po ne C, Ro sa ni o S, Au gel lo G, et al. Mor ta lity,
mor bi dity, and qua lity of li fe af ter cir cum fe ren ti al
pul mo nary ve in ab la ti on for at ri al fib ril la ti on: out co -
mes from a con trol led non ran do mi zed long-term
study. J Am Coll Car di ol 2003;42:185–197.

240. Pap po ne C, Ro sa ni o S, Ore to G, et al. Cir cum fe ren ti -
al ra di of re qu ency ab la ti on of pul mo nary ve in os ti a: a
new ana to mic ap pro ach for cu ring at ri al fib ril la ti on.
Cir cu la ti on 2000;102:2619 –2628.

241. Pap po ne C, San ti nel li V, Man gu so F, et al. Pul mo nary
ve in de ner va ti on en han ces long-term be ne fit af ter
cir cum fe ren ti al ab la ti on for pa roxy smal at ri al fib ril -
la ti on. Cir cu la ti on 2004;109:327–334.

242. Pap po ne C, San ti nel li V. The who, what, why, and
how-to gui de for cir cum fe ren ti al pul mo nary ve in ab-
 la ti on. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 2004;15:1226 –
1230.

243. Pa ti ents with non val vu lar at ri al fib ril la ti on at low
risk of stro ke du ring tre at ment with as pi rin: Stro ke
Pre ven ti on in At ri al Fib ril la ti on II I Study. The SPAF
II I Wri ting Com mit te e for the Stro ke Pre ven ti on in
At ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors. JA MA 1998; 279:
1273–1277.

244. Pe ar son AC, La bo vitz AJ, Ta ti ne ni S, et al. Su pe ri ority
of tran se sop ha ge al ec ho car di og raphy in de tec ting
car di ac so ur ce of em bo lism in pa ti ents with ce reb ral
isc he mi a of un cer ta in etio logy. J Am Coll Car di ol
1991;17:66 –72.

245. Pe der sen OD, Bag ger H, Ko ber L, et al. The oc cur -
ren ce and prog nos tic sig ni fi can ce of at ri al fib ril la ti -
on/flut ter fol lo wing acu te myo car di al in farc ti on.
TRA CE Study gro up. TRAn do lap ril Car di ac Eva lu -
ti on. Eur He art J 1999;20:748–754.

246. Pe der sen OD, Bag ger H, Ko ber L, et al. Tran do lap ril
re du ces the in ci den ce of at ri al fib ril la ti on af ter acu te
myo car di al in farc ti on in pa ti ents with left ven tri cu lar
dysfunc ti on. Cir cu la ti on 1999;100: 376–380.

247. Pe der son OD, Bag ger H, Kel ler N on be half of the Da -
nish In ves ti ga ti ons of Arrhy thmi a and Mor ta lity on
Do fe ti li de Study Gro up. Ef fi cacy of Do fe ti li de in the
tre at ment of at ri al fib ril la ti on-flut ter in pa ti ents with
re du ced left ven tri cu lar func ti on. A Da nish In ves ti -
ga ti ons of Arrhy thmi a and Mor ta lity on Do fe ti li de
Study (DIA MOND) Subs tudy. Cir cu la ti on 2001: 104:
292-296.  

248. Pe lar go ni o G, Prystowsky EN. Ra te ver sus rhythm
con trol in the ma na ge ment of pa ti ents with at ri al fib-
 ril la ti on. Nat Clin Pract Car di ovasc Med 2005;2:514 –
521.

249. Pen go V, Zas so A, Bar be ro F, et al. Ef fec ti ve ness of fi -
xed mi ni do se war fa rin in the pre ven ti on of throm bo -
em bo lism and vas cu lar de ath in nonr he uma tic at ri al
fib ril la ti on. Am J Car di ol 1998;82:433–437.

250. Pe rez-Go mez F, Aleg ri a E, Ber jon J, et al. Com pa ra ti -
ve ef fects of an tip la te let, an ti co agu lant, or com bi ned

879



the rapy in pa ti ents with val vu lar and non val vu lar at -
ri al fib ril la ti on: a ran do mi zed mul ti cen ter study. J
Am Coll Car di ol 2004;44:1557–1566.

251. Pe ter sen P, Boy sen G, Godt fred sen J, et al. Pla ce bo-
con trol led, ran do mi zed tri al of war fa rin and as pi rin
for pre ven ti on of throm bo em bo lic comp li ca ti ons in
chro nic at ri al fib ril la ti on. The Co pen ha gen AFA SAK
study. Lan cet 1989;1:175–179.

252. Pe ter sen P, Han sen JM. Stro ke in thyro to xi co sis with
at ri al fib ril la ti on. Stro ke 1988;19:15– 18.

253. Ple wan A, Leh mann G, Ndre pe pa G, et al. Ma in te -
nan ce of si nus rhythm af ter elec tri cal car di over si on
of per sis tent at ri al fib ril la ti on; so ta lol vs. bi sop ro lol.
Eur He art J 2001;22:1504–1510.

254. Poo le-Wil son PA, Swed berg K, Cle land JG, et al.
Com pa ri son of car ve di lol and me top ro lol on cli ni cal
out co mes in pa ti ents with chro nic he art fa ilu re in the
Car ve di lol Or Me top ro lol Eu ro pe an Tri al (CO MET):
ran do mi sed con trol led tri al. Lan cet 2003;362:7–13.

255. Po und EM, Kang JX, Le af A. Par ti ti oning of pol yun -
sa tu ra ted fatty acids, which pre vent car di ac arrhy -
thmi as, in to phosp ho li pid cell mem bra nes. J Li pid
Res 2001;42:346 –351.

256. Pratt CM, Singh SN, Al Kha li di HR, et al. The ef fi cacy
of azi mi li de in the tre at ment of at ri al fib ril la ti on in the
pre sen ce of left ven tri cu lar systo lic dysfunc ti on: re sults
from the Azi mi li de Pos tin farct Sur vi val Eva lu ati on
(ALI VE) tri al. J Am Coll Car di ol 2004;43:1211– 1216.

257. Pre dic tors of throm bo em bo lism in at ri al fib ril la ti on.
I. Cli ni cal fe atu res of pa ti ents at risk: The Stro ke Pre-
 ven ti on in At ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors: Ann In-
 tern Med 1992; 116: 1-5.

258. Pritc hett EL, Pa ge RL, Con nolly SJ, et al. An ti arrhy -
thmic ef fects of azi mi li de in at ri al fib ril la ti on: ef fi cacy
and do se-res pon se. Azi mi li de Sup ra ven tri cu lar Arrhy -
thmi a Prog ram 3 (SVA-3) In ves ti ga tors. J Am Coll Car-
 di ol 2000;36:794–802.

259. Prystowsky EN, Ben son DW Jr, Fus ter V, et al. Ma n-
a ge ment of pa ti ents with at ri al fib ril la ti on. A sta te -
ment for he alt hca re pro fes si onals. From the
Sub com mit te e on Elec tro car di og raphy and Elec tro-
ph ysi ology, Ame ri can He art As so ci ati on. Cir cu la ti -
on 1996;93: 1262–1277.

260. Psaty BM, Ma no li o TA, Kul ler LH, et al. In ci den ce of
and risk fac tors for at ri al fib ril la ti on in ol der adults.
Cir cu la ti on. 1997;96:2455– 2461.

261. Ra itt MH, Ku su mo to W, Gi ra ud G, et al. Re ver sal of
elec tri cal re mo de ling af ter car di over si on of per sis tent
at ri al fib ril la ti on. J Car di ovasc Elec troph ysi ol.
2004;15:507–512.

262. Ri card P, Levy S, Tri ga no J, et al. Pros pec ti ve as sess -
ment of the mi ni mum energy nee ded for ex ter nal
elec tri cal car di over si on of at ri al fib ril la ti on. Am J Car-
 di ol 1997;79:815– 816.

263. Ri ens tra M, Crijns H, Ha gens VE, et al. Men ding the
rhythm do es not im pro ve prog no sis in pa ti ents with
per sis tent at ri al fib ril la ti on: subs tudy of the RA CE
Study (abstr). He art Rhythm. 2004;1 (Suppl):168.

264. Risk fac tors for stro ke and ef fi cacy of an tit hrom bo tic
the rapy in at ri al fib ril la ti on. Analy sis of poo led da ta
from fi ve ran do mi zed con trol led tri als. Arch In tern
Med 1994;154:1449–1457.

265. Ro berts SA, Di az C, No lan PE, et al. Ef fec ti ve ness and
costs of di go xin tre at ment for at ri al fib ril la ti on and
flut ter. Am J Car di ol 1993;72: 567–573.

266. Ro bin son K, Fren ne aux MP, Stoc kins B, et al. At ri al
fib ril la ti on in hyper trop hic car di om yo pathy: a lon gi -
tu di nal study. J Am Coll Car di ol 1990;15:1279–1285.

267. Roy D, Ta la jic M, Do ri an P, et al. Ami oda ro ne to pre-
 vent re cur ren ce of at ri al fib ril la ti on. Ca na di an Tri al
of At ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors. N Engl J Med
2000;342: 913–920.

268. Ru o B, Cap ra AM, Jens vold NG, et al. Ra ci al va ri ati -
on in the pre va len ce of at ri al fib ril la ti on among pa ti -
ents with he art fa ilu re: the Epi de mi ology, Prac ti ce,
Out co mes, and Costs of He art Fa ilu re (EPOCH)
study. J Am Coll Car di ol 2004;43:429 –435.

269. San ders P, Mor ton JB, Da vid son NC, et al. Elec tri cal
re mo de ling of the at ri a in con ges ti ve he art fa ilu re:
elec troph ysi olo gi cal and elec tro ana to mic map ping in
hu mans. Cir cu la ti on 2003;108:1461–1468.

270. Scha uer te P, Scher lag BJ, Pit ha J, et al. Cat he ter ab la -
ti on of car di ac au to no mic ner ves for pre ven ti on of
va gal at ri al fib ril la ti on. Cir cu la ti on 2000;102:2774–
2780.

271. Shah D, Ha is sa gu er re M, Ja is P, et al. Non pul mo nary
ve in fo ci: do they exist? Pa cing Clin Elec troph ysi ol
2003;26:1631–1635.

272. Sher man DG, Kim SG, Bo op BS, et al. Oc cur ren ce and
cha rac te ris tics of stro ke events in the At ri al Fib ril la ti -
on Fol low-up In ves ti ga ti on of Si nus Rhythm Ma na -
ge ment (AF FIRM) study. Arch In tern Med 2005;
165:1185–1191.

273. Shi re man TI, Ho ward PA, Kre so wik TF, et al. Com bi -
ned an ti co agu lant an tip la te let use and ma jor blee d-
ing events in el derly at ri al fib ril la ti on pa ti ents. Stro ke
2004;35:2362–2367.

274. Si man ti ra kis EN, Var da kis KE, Koc hi ada kis GE, et al.
Left ven tri cu lar mec ha nics du ring right ven tri cu lar
api cal or left ven tri cu lar-ba sed pa cing in pa ti ents
with chro nic at ri al fib ril la ti on af ter at ri oven tri cu lar
junc ti on ab la ti on. J Am Coll Car di ol 2004;43:1013–
1018.

275. Simp son CS, Ye e R, Le e JK, et al. Sa fety and fe asi bi lity
of a no vel ra te-smo ot hed ven tri cu lar pa cing al go -
rithm for at ri al fib ril la ti on. Am He art J 2001;142:294–
300.

276. Singh BN, Singh SN, Re da DJ, et al. Ami oda ro ne ver-
 sus so ta lol for at ri al fib ril la ti on. N Engl J Med
2005;352:1861–1872.

277. Singh S, Zob le RG, Yel len L, et al. Ef fi cacy and sa fety
of oral do fe ti li de in con ver ting to and ma in ta ining si -
nus rhythm in pa ti ents with chro nic at ri al fib ril la ti on
or at ri al flut ter: the sympto ma tic at ri al fib ril la ti on in-
 ves ti ga ti ve re se arch on do fe ti li de (SA FI RE-D) study.
Cir cu la ti on 2000;102:2385–2390.

278. Si u CW, La u CP, Tse HF. Pre ven ti on of at ri al fib ril la -
ti on re cur ren ce by sta tin the rapy in pa ti ents with lo -
ne at ri al fib ril la ti on af ter suc cess ful car di over si on.
Am J Car di ol 2003;92:1343–1345.

279. Sop her SM, Camm AJ. The rapy for at ri al fib ril la ti on:
con trol of the ven tri cu lar res pon se and pre ven ti on of
re cur ren ce. Co ron Ar tery Dis1995;6:106–114.

280. Sparks PB, Ja yap ra kash S, Voh ra JK, et al. Left at ri al
“s tun nin g” fol lo wing ra di of re qu ency cat he ter ab la -
ti on of chro nic at ri al flut ter. J Am Coll Car di ol
1998;32:468 –475.

281. Stamb ler BS, Wo od MA, El len bo gen KA. An ti arrhy -
thmic ac ti ons of in tra ve no us ibu ti li de com pa red with
pro ca ina mi de du ring hu man at ri al flut ter and fib ril -
la ti on: elec troph ysi olo gi cal de ter mi nants of en han -
ced con ver si on ef fi cacy. Cir cu la ti on 1997;
96:4298–306.

282. Ste in PD, Al pert JS, Bus sey HI, et al. An tit hrom bo tic
the rapy in pa ti ents with mec ha ni cal and bi olo gi cal
prost he tic he art val ves. Chest 2001;119: 220S–227S.

880



283. Ste in berg JS, Sa da ni antz A, Kron J, et al. Analy sis of
cau se-spe ci fic mor ta lity in the At ri al Fib ril la ti on Fol-
 low-up In ves ti ga ti on of Rhythm Ma na ge ment (AF F-
IRM) study. Cir cu la ti on 2004;109:1973–1980.

284. Stell brink C, Nix dorff U, Hof mann T, et al. Sa fety and
ef fi cacy of eno xa pa rin com pa red with un frac ti ona ted
he pa rin and oral an ti co agu lants for pre ven ti on of
throm bo em bo lic comp li ca ti ons in car di over si on of
non val vu lar at ri al fib ril la ti on: the An ti co agu la ti on in
Car di over si on using Eno xa pa rin (ACE) tri al. Cir cu -
la ti on 2004;109: 997–1003.

285. Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors.
A dif fe ren ti al ef fect of as pi rin for pre ven ti on of stro -
ke in at ri al fib ril la ti on. J Stro ke Ce reb ro vasc Dis
1993;3:181–188.

286. Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors.
Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib ril la ti on Study. Fi nal
re sults. Cir cu la ti on 1991; 84:527–539.

287. Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors:
a dif fe ren ti al ef fect of as pi rin in the Stro ke Pre ven ti -
on in At ri al Fib ril la ti on study. J Stro ke Ce reb ro vasc
Dis 1993;3:181–188.

288. Stro ke Pre ven ti on on At ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors.
Ad jus ted-do se war fa rin ver sus low-in ten sity, fi xed-do -
se war fa rin plus as pi rin for high-risk pa ti ents with at -
ri al fib ril la ti on: Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib ril la ti on
III ran do mi sed cli ni cal tri al. Lan cet 1996;348:633–638.

289. Sun W, Sar ma JS, Singh BN. Elec troph ysi olo gi cal ef-
 fects of dro ne da ro ne (SR33589), a no ni odi na ted ben-
 zo fu ran de ri va ti ve, in the rab bit he art: com pa ri son
with ami oda ro ne. Cir cu la ti on 1999;100:2276–2281.

290. Sung RJ, Tan HL, Ka ra go unis L et al. In tra ve no us so-
 ta lol for the ter mi na ti on of sup ra ven tri cu lar tach y-
car di a and at ri al fib ril la ti on and flut ter: A
mul ti cen ter, ran do mi zed, do ub le-blind, pla ce bo-con -
trol led study: So ta lol Mul ti cen ter Study Gro up. Am
He art J 1995; 129: 739-748.

291. Sut torp MJ, King ma JH, Jes su run ER, et al. The va lu -
e of class IC an ti arrhy thmic drugs for acu te con ver -
si on of pa roxy smal at ri al fib ril la ti on or flut ter to si nus
rhythm. J Am Coll Car di ol 1990;16:1722–1727.

292. Sut torp MJ, King ma JH, Li e AH, et al. In tra ve no us
fle ca ini de ver sus ve ra pa mil for acu te con ver si on of
pa roxy smal at ri al fib ril la ti on or flut ter to si nus
rhythm. Am J Car di ol 1989;63:693– 696.

293. Ta ka has hi Y, Ie sa ka Y, Ta ka has hi A, et al. Re en tran
tach ycar di a in pul mo nary ve ins of pa ti ents with pa rox-
y smal at ri al fib ril la ti on. J Car di ovasc Elec troph ysi ol
2003;14:927–932.

294. The CON SEN SUS Tri al Study Gro up. Ef fects of ena -
lap ril on mor ta lity in se ve re con ges ti ve he art fa ilu re.
Re sults of the Co ope ra ti ve North Scan di na vi an Ena -
lap ril Sur vi val Study (CON SEN SUS). N Engl J Med.
1987;316:1429 –1435.

295. The ef fect of low-do se war fa rin on the risk of stro ke
in pa ti ents with nonr he uma tic at ri al fib ril la ti on: The
Bos ton Are a An ti co agu la ti on Tri al for At ri al Fib ril la -
ti on In ves ti ga tors. N Eng J Med 1990; 323: 1505-1511.

296. The ef fect of low-do se war fa rin on the risk of stro ke
in pa ti ents with nonr he uma tic at ri al fib ril la ti on. The
Bos ton Are a An ti co agu la ti on Tri al for At ri al Fib ril la -
ti on In ves ti ga tors. N Engl J Med 1990;323:1505–1511.

297. The ef fi cacy of as pi rin in pa ti ents with at ri al fib ril la -
ti on. Analy sis of poo led da ta from 3 ran do mi zed tri-
 als. The At ri al Fib ril la ti on In ves ti ga tors. Arch In tern
Med 1997;157:1237– 1240.

298. The Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib ril la ti on In ves ti -
ga tors. Blee ding du ring an tit hrom bo tic the rapy in

pa ti ents with at ri al fib ril la ti on. Arch In tern Med
1996;156:409–416.

299. The Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib ril la ti on In ves ti -
ga tors. Pre dic tors of throm bo em bo lism in at ri al fib ril-
 la ti on: II. Ec ho car di og rap hic fe atu res of pa ti ents at
risk. Ann In tern Med 1992;116:6–12.

300. To mi ta T, Ta kei M, Sa ika wa Y, et al. Ro le of au to no mic
to ne in the ini ti ati on and ter mi na ti on of pa roxy smal at -
ri al fib ril la ti on in pa ti ents wit ho ut struc tu ral he art di s-
e ase. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 2003;14: 559–564.

301. Torp-Pe der sen C, Møller M, Bloch-Thom sen PE et al.
Ef fect of do fe ti li de on mor ta lity and mor bi dity in
con ges ti ve he art fa ilu re and left ven tri cu lar dysfunc -
ti on: The DIA MOND-CHF study. N Engl J Med 1999;
341: 857-865. 

302. Tsai CF, Tai CT, Hsi eh MH, et al. Ini ti ati on of at ri al
fib ril la ti on by ec to pic be ats ori gi na ting from the su-
 pe ri or ve na ca va: elec troph ysi olo gi cal cha rac te ris tics
and re sults of ra di of re qu ency ab la ti on. Cir cu la ti on
2000;102:67–74.

303. Tse HF, Lam YM, La u CP, et al. Com pa ri son of di go -
xin ver sus low-do se ami oda ro ne for ven tri cu lar ra te
con trol in pa ti ents with chro nic at ri al fib ril la ti on. Clin
Exp Phar ma col Physi ol 2001;28:446–450.

304. Tsiv go ulis G, Spen gos K, Za ko po ulos N, et al. Ef fi cacy
of an ti co agu la ti on for se con dary stro ke pre ven ti on in
ol der pe op le with non-val vu lar at ri al fib ril la ti on: a pros -
pec ti ve ca se se ri es study. Age Age ing 2005;34:35–40.

305. van Ber lo JH, de Vo ogt WG, van der Ko oi AJ, et al.
Me ta-analy sis of cli ni cal cha rac te ris tics of 299 car ri ers
of LMNA ge ne mu ta ti ons: do la min A/C mu ta ti ons
por tend a high risk of sud den de ath? J Mol Med
2005;83:79–83.

306. Van Es RF, Jon ker JJ, Ver he ugt FW, et al. As pi rin and
co uma din af ter acu te co ro nary syndro mes (the AS-
 PECT-2 study): a ran do mi sed con trol led tri al. Lan cet
2002;360:109 –113.

307. Van Gel der IC, Crijns HJ, van Gilst WH, et al. Ef fects
of fle ca ini de on the at ri al de fib ril la ti on thres hold. Am
J Car di ol 1989;63:112– 114.

308. Van Gel der IC, Ha gens VE, Bos ker HA, et al. A com-
 pa ri son of ra te con trol and rhythm con trol in pa ti ents
with re cur rent per sis tent at ri al fib ril la ti on. N Engl J
Med 2002;347:1834–1840.

309. Van Gel der IC, Ha gens VE, Bos ker HA, et al. A com-
 pa ri son of ra te con trol and rhythm con trol in pa ti ents
with re cur rent per sis tent at ri al fib ril la ti on. N Engl J
Med 2002;347:1834–1840.

310. van La tum JC, Ko uds ta al PJ, Ve nab les GS, et al. Pre-
 dic tors of ma jor vas cu lar events in pa ti ents with a
tran si ent isc he mic at tack or mi nor isc he mic stro ke
and with nonr he uma tic at ri al fib ril la ti on. Eu ro pe an
At ri al Fib ril la ti on Tri al (EAFT) Study Gro up. Stro ke
1995;26:801– 806.

311. Van No ord T, van Gel der IC, Scho on der wo erd BA, et
al. Im me di ate re ini ti ati on of at ri al fib ril la ti on af ter
elec tri cal car di over si on pre dicts sub se qu ent phar ma-
 co lo gic and elec tri cal con ver si on to si nus rhythm on
ami oda ro ne. Am J Car di ol 2000;86:1384–1385.

312. van Wal ra ven C, Hart RG, Sin ger DE, et al. Oral an-
 ti co agu lants vs. as pi rin in non val vu lar at ri al fib ril la -
ti on: an in di vi du al pa ti ent me ta-analy sis. JA MA
2002; 288:2441– 2448.

313. Va ug han Wil li ams EM. A clas si fi ca ti on of an ti arrhy -
thmic ac ti ons re as ses sed af ter a de ca de of new drugs.
J Clin Phar ma col 1984;24: 129–147.

314. Ver ma A, Mar ro uc he NF, Na ta le A. Pul mo nary ve in
an trum iso la ti on: in tra car di ac ec ho car di og raphy-gui -

881



ded tech ni qu e. J Car di ovasc Elec troph ysi ol 2004;
15:1335– 1340.

315. Ver mes E, Tar dif JC, Bou ras sa MG, et al. Ena lap ril de-
c re ases the in ci den ce of at ri al fib ril la ti on in pa ti ents
with left ven tri cu lar dysfunc ti on. in sight from the
Stu di es Of Left Ven tri cu lar Dysfunc ti on (SOLVD) tri-
 als. Cir cu la ti on 2003;107:2926 –2931.

316. Vil la re al RP, Ha ri ha ran R, Li u BC, et al. Pos to pe ra ti -
ve at ri al fib ril la ti on and mor ta lity af ter co ro nary ar-
 tery bypass sur gery. J Am Coll Car di ol 2004;
43:742–748.

317. Volg man AS, Car berry PA, Stamb ler B, et al. Con ver-
 si on ef fi cacy and sa fety of in tra ve no us ibu ti li de com-
 pa red with in tra ve no us pro ca ina mi de in pa ti ents
with at ri al flut ter or fib ril la ti on. J Am Coll Car di ol
1998;31: 1414–1419.

318. Vor pe ri an VR, Ha vig hurst TC, Mil ler S, et al. Ad ver -
se ef fects of low do se ami oda ro ne: a me ta-analy sis. J
Am Coll Car di ol 1997;30:791–798.

319. Vos MA, Go litsyn SR, Stangl K, et al. Su pe ri ority of
ibu ti li de (a new class II I agent) over DL-so ta lol in
con ver ting at ri al flut ter and at ri al fib ril la ti on. The
Ibu ti li de/So ta lol Com pa ra tor Study Gro up. He art
1998; 79:568 –575.

320. Wang TJ, Mas sa ro JM, Levy D, et al. A risk sco re for
pre dic ting stro ke or de ath in in di vi du als with new-
on set at ri al fib ril la ti on in the com mu nity: the Fra m-
ing ham He art Study. JA MA 2003;290:1049–1056.

321. Wang TJ, Pa ri se H, Levy D, et al. Obe sity and the risk
of new-on set at ri al fib ril la ti on. JA MA 2004;292:2471–
2477.

322. War fa rin ver sus as pi rin for pre ven ti on of throm bo -
em bo lism in at ri al fib ril la ti on: Stro ke Pre ven ti on in
At ri al Fib ril la ti on II Study. Lan cet 1994;343:687–691.

323. Wat tig ney WA, Men sah GA, Croft JB. In cre asing
trends in hos pi ta li za ti on for at ri al fib ril la ti on in the
Uni ted Sta tes, 1985 thro ugh 1999: imp li ca ti ons for
pri mary pre ven ti on. Cir cu la ti on 2003;108:711– 716.

324. Waz ni OM, Mar ro uc he NF, Mar tin DO, et al. Ra di of -
re qu ency ab la ti on vs. an ti arrhy thmic drugs as first-li -
ne tre at ment of sympto ma tic at ri al fib ril la ti on: a
ran do mi zed tri al. JA MA 2005;293:2634–2640.

325. Wijf fels MC, Crijns HJ. Ra te ver sus rhythm con trol in
at ri al fib ril la ti on. Car di ol Clin 2004;22:63–69.

326. Witt kampf FH, de Jong ste MJ, Li e HI, et al. Ef fect of
right ven tri cu lar pa cing on ven tri cu lar rhythm du ring
at ri al fib ril la ti on. J Am Coll Car di ol 1988;11:539–545.

327. Wolf PA, Ab bott RD, Kan nel WB. At ri al fib ril la ti on
as an in de pen dent risk fac tor for stro ke: The Fra m-
ing ham Study. Stro ke 1991; 22: 983-988.

328. Wolf PA, Daw ber TR, Tho mas HE Jr. et al. Epi de mi -
olo gic as sess ment of chro nic at ri al fib ril la ti on and
risk of stro ke: The Fra ming ham Study. Ne uro logy
1978; 28: 973-7

329. Wo od MA, Brown-Ma ho ney C, Kay GN, et al. Cli ni -
cal out co mes af ter ab la ti on and pa cing the rapy for at -
ri al fib ril la ti on: a me ta-analy sis. Cir cu la ti on 2000;
101:1138–1144.

330. Wyse DG, Wal do AL, Di Mar co JP, et al. A com pa ri son
of ra te con trol and rhythm con trol in pa ti ents with at -
ri al fib ril la ti on. N Engl J Med 2002;347:1825–3183.

331. Wyse DG, Wal do AL, Di Mar co JP, et al. A com pa ri son
of ra te con trol and rhythm con trol in pa ti ents with at -
ri al fib ril la ti on. N Engl J Med 2002;347:1825–1833.

332. Za bal go iti a M, Hal pe rin JL, Pe ar ce LA, et al. Tran se -
sop ha ge al ec ho car di og rap hic cor re la tes of cli ni cal
risk of throm bo em bo lism in non val vu lar at ri al fib ril -
la ti on. Stro ke Pre ven ti on in At ri al Fib ril la ti on II I In-
 ves ti ga tors. J Am Coll Car di ol 1998;31:1622–1626.

333. Zar di ni M, Ye e R, Tha kur RK, et al. Risk of sud den ar-
rhy thmic de ath in the Wolff-Par kin son-Whi te syndro -
me: cur rent pers pec ti ves. Pa cing Clin Elec troph ysi ol
1994;17:966 –975.

334. Za remb ski DG, No lan PE, JrSlack MK, et al. Tre at ment
of re sis tant at ri al fib ril la ti on. A me ta-analy sis com pa -
ring ami oda ro ne and fle ca ini de. Arch In tern Med
1995;155:1885–1891.

335. Ze hen der M, Hohn lo ser S, Mul ler B, et al. Ef fects of
ami oda ro ne ver sus qu ini di ne and ve ra pa mil in pa ti -
ents with chro nic at ri al fib ril la ti on: re sults of a com pa -
ra ti ve study and a 2-ye ar fol low-up. J Am Coll Car di ol
1992;19:1054–1059.

336. Zim mer J, Pez zul lo J, Cho uca ir W, et al. Me ta-analy -
sis of an ti arrhy thmic the rapy in the pre ven ti on of
pos to pe ra ti ve at ri al fib ril la ti on and the ef fect on hos-
 pi tal length of stay, costs, ce reb ro vas cu lar ac ci dents,
and mor ta lity in pa ti ents un der go ing car di ac sur-
 gery. Am J Car di ol 2003; 91:1137–1140.

882



EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

Ba tı ül ke le rin de ya pı lan is ta tis tik ler de ölüm ne-
 den le ri ara sın da ön sı ra yı kar di yo vas kü ler has ta -
lık lar, bun la rın ara sın da da önem li bir kıs mı nı ani
ölüm ler teş kil et mek te dir. Ni te kim Ame ri ka Bir-
 le şik Dev let le ri (ABD)’de her yıl 300.000-400.000
has ta ani ölüm ne de ni ile kay be dil mek te dir. Ani
ölü me yol açan ne den ler ara sın da da arit mi ler ba -
şı çek mek te dir (Şe kil 56-1).  

Da ha ön ce sağ lık lı olan ve ya sta bil kalp has-
 ta lı ğı bu lu nan bir ki şi de akut semp tom la rı ta ki -
ben bir sa at içer sin de efek tif do la şım dur ma sı ve
şu ur kay bı ile ge li şen ölüm ani kar di yak ölüm
(“sud den car di ac de at h”) de nil mek te dir. Ani kar di -
yak ölüm va ka la rı nın ço ğun dan ven tri kü ler fib ri -
las yo na dö nü şen ven tri kü ler ta şi kar di ve ya di rekt
ola rak baş la yan ven tri kü ler fib ri las yon so rum lu -
dur. Ani kar di yak ar rest es na sın da sap ta nan ve
da ha sey rek gö rü len di ğer ritm bo zuk luk la rı “tor -
sa des de po in te s” ve ya bra di arit mi ler (asis to li, cid -
di si nüs bra di kar di si ve ya idi yo ven tri kü ler
ritm)’dir (Şe kil 56-2).

SSıı  nnııff  llaann  ddıırr  mmaa

Ven tri kü ler ritm bo zuk luk la rı nı elek tro kar di -
yogra fik ola rak Tab lo 56-1’de be lir ti len şe kil de sı-
 nıf lan dır mak müm kün dür.
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Şekil 56-2. Ani kar di yak ölüm es na sın da kay de di len ritm
bo zuk la rı için de en önem li ye ri ven tri kü ler ta şi kar di/fib ri las -
yon (VT/VF) al mak ta dır.

Şekil 56-1. Ba tı Ül ke le rin de en önem li ölüm ne de ni kalp has ta lık la rı dır. Bun la rın da yak la şık 1/3’ü ani ölüm le kay be dil -
mek te dir.

56



Ven tri kü ler Arit mi ler de Risk Be lir len me si

Teo rik ola rak tek bir ven tri kü ler er ken vu ru bi le
ven tri kü ler fib ri las yo nu  te tik le ye rek ani kar di yak
ölü me ne den ola bi lir. An cak her ven tri kü ler er -
ken vu ru da art mış risk ten söz et mek doğ ru de-
 ğil dir. Ven tri kü ler arit mi le rin te da vi si nin 2 ama cı
var dır. 1. Semp tom la rın ön len me si ve ya azal tıl -
ma sı, 2. Ani ölü mün ön len me si. Bi rin cil amaç ani
ölü mün ön len me si dir. Te da vi yak la şı mı nı be lir -
le mek için en önem li ba sa mak ris kin doğ ru ola-
 rak be lir len me si dir. Bu amaç la has ta lar ka ba ca 2
açı dan de ğer len di ri lir. 1. EKG özel li ği (ven tri kü -
ler er ken vu ru lar, de vam lı ol ma yan ven tri kü ler
ta şi kar di ve de vam lı ven tri kü ler ta şi kar di), 2. Or-
 ga nik kalp has ta lı ğı ve sol ven tri kül dis fonk si yo -
nu bu lu nup bu lun ma ma sı (Tab lo 56-2).

Or ga nik kalp has ta lı ğı bu lun ma yan bir has ta da
24 sa at içer sin de bin ler ce ven tri kü ler er ken vu ru ol -
sa bi le ani ölüm ris ki nor mal sağ lık lı in san lar dan
fark lı olmayabilir. Böy le bir has ta asemp to ma tik de
ola bi lir. Bu tak tir de hiç bir te da vi ge rek mez. Has ta -
nın be lir li ara lık lar la ta ki bi ye ter li ola cak tır. Sü rek -
li ol ma yan idi yo pa tik ven tri kü ler ta şi kar di de bi le
risk dü şük tür, hat ta sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di
ge liş se da hi ani ölüm ih ti ma li dü şük tür. 

Or ga nik kalp has ta lı ğı var sa er ken vu ru lar bi -
le risk ya ra ta bi lir. He le sol ven tri kül dis fonk si yo -
nu var sa bu risk da ha da de ğer ka za nır. Mi yo kard
in fark tü sü ge çir miş ve sol ven tri kül ejek si yon
frak si yo nu (EF) % 35’in al tın da olan bir has ta da,
bir de “sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di ” atak la rı söz
ko nu su ise ani ölüm ris ki son de re ce yük sek ola-

 cak tır. Bu tak dir de en et kin te da vi olan imp lan te
edi le bi len kar di yo ver ter de fib ri la tör (ICD) ta kıl -
ma sı zo run lu ola cak tır. Do la yı sıy la te da vi se çe -
ne ği ris ke bağ lı ola rak de ğiş mek te dir. Ris ki az
olan lar da be ta-blo ker ya da ami oda ro ne gi bi ilaç-
 lar ye ter li olur ken, da ha risk li ler de (idi yo pa tik sü-
 rek li ven tri kü ler ta şi kar di) ka te ter ab las yo nu, en
risk li grup ta (or ga nik kalp has ta lı ğı ze mi nin de
ge li şen sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di) ICD imp -
lan tas yo nu en uy gun se çe nek ola cak tır. 

Şe kil 56-3’de ise ge nel po pü las yon da ve de ği -
şik has ta lık lar da ki ani ölüm in si dens le ri gö rül -
mek te dir. Ge nel po pü las yon da ani kar di yak ölüm
ris ki nis pe ten dü şük tür. Ko ro ner ar ter has ta lı ğı
risk le ri (dis li pe mi, si ga ra, hi per tan si yon, di abe tes
mel li tus vb) olan lar da bu risk art mak ta dır. Da ha
ön ce ko ro ner kalp has ta lı ğı bu lun ma sı, kalp ye ter -
siz li ği ne bağ lı ola rak EF’ nin % 35’in al tın da ol ma -
sı, kar di yak “ar res t” öy kü sü bu lun ma sı ve
mi yo kard in fark tü sü+EF < %35+ven tri kü ler ta şi -
kar di nin bir lik te ol ma sı gi de rek ris ki art tır mak ta -
dır. Son grup en risk li olan dır, an cak tüm
po pü las yon göz önü ne alın dı ğın da, ta nım la nan
özel lik le re sa hip ki şi sa yı sı çok da ha faz la ol du ğu
için- en çok has ta ilk grup ta kay be dil mek te dir. 

Et yo lo ji

Ven tri kü ler ritm bo zuk luk la rı or ga nik kalp has-
 ta lı ğı ol ma dan ge li şe bi le ce ği gi bi he men her tür -
lü kalp has ta lı ğın da or ta ya çı ka bi lir (Tab lo 56-3).
Bun lar içeri sin de en önem li ye ri ko ro ner kalp has-
 ta lı ğı (% 80) ve kar di yo mi yo pa ti ler (% 15) tu tar.

VVeenn  ttrrii  kküü  lleerr  EErr  kkeenn  VVuu  rruu  llaarr

Ven tri kü ler er ken vu ru lar ta ma men sağ lık lı ki şi -
ler de gö rü le bi le ce ği gi bi ko ro ner kalp has ta lı ğı,
hi per tan sif kalp has ta lı ğı, kar di yo mi yo pa ti ler, di-
 ji tal in tok si kas yo nu, mit ral ka pak has ta lı ğı ve di -
ğer bir çok du rum da or ta ya çı ka bi lir. Çay, kah ve,
si ga ra ve stres ler or ta ya çık ma sı nı pro vo ke ede-
 bi lir ler. Sık gö rü len arit mi ler dir. Has ta sık ola rak
çar pın tı dan ya kı nır. Asemp to ma tik de ola bi lir.
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• Ven tri kü ler er ken vu ru 
• Ven tri kü ler ta şi kar di 

– Mo no mor fik ve ya po li mor fik 
– Sürekli ve ya süreksiz

• Ven tri kü ler flut ter 
• Ven tri kü ler fib ri las yon
• “Tor sa des de po in te s”
• İdi yo ven tri kü ler ka çış rit mi
• Hız lan mış (ak se le re) idi yo ven tri kü ler ritm

Tablo 56-1. Ven tri kü ler Ritm Bo zuk luk la rı

İLAÇ SIZ                     BE TAB LO KER        AMİ ODA RO NE        AB LAS YON        ICD

Or ga nik Kalp Has ta lı ğı Ven tri kü ler Er ken Vu ru Sü rek li Ol ma yan Sü rek li Ven tri kü ler
Ven tri kü ler Ta şi kar di Ta şi kar di

Mev cut de ğil Mi ni mal risk Dü şük risk Dü şük-Or ta risk

Mev cut
EF > %35 Dü şük-or ta risk Or ta-Yük sek risk Yük sek risk
EF ≤ %35 Or ta risk Yük sek risk Çok Yük sek risk

Tablo 56-2. Ven tri kü ler Arit mi ler de Ris kin Be lir len me si ve Te da vi Se çe nek le ri



EKG: EK G’ de QRS ge niş ve ço ğu za man çen tik li -
dir. QRS vek tö rü de ğiş miş tir. Önün de P dal ga sı
bu lun maz. T dal ga sı ge nel lik le QRS dal ga sı nın ak -
si yö nün de dir. Er ken vu ru ile bir ön ce ki nor mal
vu ru ara sın da ki za man ara lı ğı ("co up ling in ter val")
bü tün er ken vu ru lar için sa bit tir. Ven tri kü ler er -
ken vu ru la rı ge nel lik le tam bir du rak la ma (pau -
se) dö ne mi iz ler, ya ni er ken vu ru yu içi ne alan iki
nor mal R-R ara sı, nor mal R-R ara lı ğı nın iki ka tı -
dır. QRS mor fo lo ji si fark lı olan ven tri kü ler er ken
vu ru lar da ve ya QRS mor fo lo ji si fark lı ol ma dı ğı
hal de, fark lı fiz yo pa to lo jik du rum lar da "co up ling"

in ter va li sa bit ol ma ya bi lir. Uni fo kal ven tri kü ler er -
ken vu ru lar da, vu ru la rın tü mün de QRS komp -
leks le ri bir bi ri ne ben zer, mul ti fo kal ven tri kü ler
er ken vu ru lar da ise QRS mor fo lo ji le ri bir bir le rin -
den fark lı dır. De ği şik ven tri kü ler er ken vu ru tip-
 le ri Şe kil 56-4, 56-5 ve 56-6’da gö rül mek te dir.

Te da vi

Ven tri kü ler er ken vu ru la rın te da vi si arit mi sık lı -
ğı nın ve for mu nun ya nı sı ra bü yük çap ta alt ta ya -
tan kalp has ta lı ğı ve sol ven tri kül fonk si yo nu na
bağ lı dır.  Ge nel ola rak te da vi nin ama cı semp tom-
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İdi yo pa tik ven tri kü ler ta şi arit mi ler • İdi yo pa tik sağ ven tri kül çı kış yo lu ta şi kar di si
• İdi yo pa tik sol ven tri kül çı kış yo lu ta şi kar di si
• İdi yo pa tik sol ven tri kül fa si kü ler ta şi kar di 
• Bund le branch re en tran ta şi kar di
• İdi yo pa tik ven tri kü ler fib ri las yon

Se kon der ven tri kü ler ta şi arit mi ler • Akut mi yo kard in fark tü sü
• Kro nik is ke mik kalp has ta lı ğı
• Hi per tan sif kalp has ta lı ğı
• Kar di yo mi yo pa ti ler

-   İdi yo pa tik di la te kar di yo mi yo pa ti
-   Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti

• Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si
• Kon je ni tal kalp has ta lık la rın da post-ope ra tu ar geç dö nem arit mi ler
• Cha gas has ta lı ğı

Ka na lo pa ti ler • Kon je ni tal Uzun QT sen dro mu
• Kı sa QT sen dro mu
• Bru ga da sen dro mu
• Ai le vi ka te ko la mi ner jik ven tri kü ler ta şi arit mi ler
• WPW sen dro mu

Tablo 56-3. Ven tri kü ler Ta şi arit mi le rin Et yo lo ji si

Şekil 56-3. Ani kar di yak ölüm in si den si. Ge nel po pü la las yon da risk dü şük ol mak la bir lik te top lam has ta sa yı sı en yük sek
grup tur. KKY: Konjestif kalp yetersizliği, EF: Ejeksiyon fraksiyonu, K.: Kardiyak, Mİ: Miyokard infarktüsü, VT: Ventriküler ta-
şikardi (Myerburg RJ. Circulation 1998; 97: 1514)



 la rı or ta dan kal dır mak tır. Tek ba şı na ven tri kü ler
er ken vu ru la rın önem li bir ris ki yok tur. 

Or ga nik kalp has ta lı ğı ol ma yan, di ğer yön ler -
den sağ lık lı ki şi ler de sö zü edi len risk ih ti ma li çok
az ol du ğu için, an ti-arit mik ilaç la rın risk le ri de göz
önü ne alı na rak ru tin ola rak te da vi edil me le ri ne ge -
rek yok tur. An cak ven tri kü ler er ken vu ru la rın yol
aç tı ğı semp tom lar has ta yı çok ra hat sız edi yor sa
semp to ma tik amaç lı far ma ko lo jik te da vi uy gu la -
na bi lir. An cak ilk ola rak pre si pi te edi ci fak tör ler -
den (si ga ra, al kol, ka fe in, aşı rı yor gun luk ve stres)
ka çı nıl ma lı dır. Da ha son ra be ta-blo ker ler (oral
prop ra no lol 5-20 mg/gün ve ya me top ro lol 25-200
mg/gün) ter cih edi lir. Bun lar et ki li ol ma dı ğı tak-
 dir de Sı nıf I ve Sı nıf III an ti-arit mik ilaç lar ve ri le -
bi lir. Amaç ven tri kü ler er ken vu ru la rın ta ma men
or ta dan kal dı rıl ma sı de ğil, semp tom la rın azal tıl -
ma sı ve ya or ta dan kal dı rıl ma sı ol ma lı dır. Bu nun
için müm kün ol du ğun ca kü çük doz ilaç ve ril me li -
dir. Sı nıf I an ti-arit mik ilaç lar, yan et ki le ri ne de ni
ile na di ren in di ke dir. Ami oda ro ne et ki li bir ilaç ol-
 ma sı na kar şın, cid di yan et ki le ri göz önü ne alı na -
rak bu grup has ta lar da kul la nıl ma ma lı dır. 

Ven tri kü ler er ken vu ru la rın eş lik et ti ği has ta -
lık la rı gö re te da vi yak la şı mı de ği şe bi lir.

Mit ral Ka pak Pro lap su su

Ven tri kü ler er ken vu ru lar olur sa da de vam lı ven tri-
 kü ler ta şi kar di ya da ven tri kü ler fib ri las yon ris ki
çok dü şük tür. Sık ola rak çar pın tı şi ka ye ti ne yol açar.
Ven tri kü ler er ken vu ru la rın se lim form la rın da, -ya -
pı sal anor mal lik bu lun ma yan has ta lar da ol du ğu gi -

bi- te da vi uy gu lan ma ya bi lir. Be ta-blo ker ler sık ola-
 rak semp tom la rın or ta dan kal dı rıl ma sı için ye ter li
olur. Mem bran ak tif an ti-arit mik le ri kul lan mak tan
ola bil di ğin ce ka çı nıl ma lı dır.

Cid di Kalp Ye ter siz li ği ve Akut Ak ci ğer Öde mi

Ven tri kü ler arit mi le rin sık ve cid di form la rı or ta -
ya çı ka bi lir. Bu du rum da kul la nı la bi le cek tek an -
ti-arit mik ilaç ami oda ro ne ’dur.

Akut ve Su ba kut Mi yo kar dit ya da
Mi yo pe ri kar dit

Sık ola rak ven tri kü ler ritm bo zuk luk la rı or ta ya
çık mak ta dır. Ven tri kü ler ta şi kar di ve ven tri kü ler
fib ri las yon da ge li şe bi lir. Sık ven tri kü ler er ken
vu ru lar, sal vo lar ve ya ge çi ci ven tri kü ler ta şi kar -
di si olan has ta lar kar dit dü ze le ne ka dar ge nel lik -
le 2 ay ami oda ro ne ile te da vi edil me li dir. 

Kar di yo mi yo pa ti ler

İler le miş di la te ve ya hi per tro fik kar di yo mi yo pa -
ti ler de de sık ola rak ven tri kü ler er ken vu ru la ra
rast la nır. Ani ölüm ris ki ne yol aça bi lir. Sık ve
komp leks ven tri kü ler er ken vu ru ya da sü rek li ol-
 ma yan ven tri kü ler ta şi kar di si olan has ta la ra be -
ta-blo ker, so ta lol ve ya ami oda ro ne ve ri le bi lir.

Kro nik Kalp Ye ter siz li ği

Kro nik kalp ye ter siz li ğin de sık ven tri kü ler er ken
vu ru lar kalp ye ter siz li ği nin te da vi si ile dü ze le bi lir.
Bu amaç la, kalp ye ter siz li ği te da vi sin de an ji yo ten -
sin dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi tör le ri, be ta-
blo ker ler ve al dos te ron an ta go nis ti le ri op ti mal
doz da kul la nıl ma lı dır. Söz ko nu su ilaç la rın doz la -
rı -has ta la rın to le re et ti ği oran da- tav si ye edi len
mak si mal doz la ra çı kıl ma lı dır. Be ta-blo ker kul la -
nı mı hem kalp ye ter siz li ği nin te da vi sin de, hem de
arit mik ölüm le rin ön len me sin de son de re ce önem
ta şı mak ta dır. An cak ila ca –ter ci han has ta ne or ta -
mın da- çok dü şük doz lar da baş lan ma lı ve her haf -
ta çok dü şük mik tar da doz art tı rı mı na gi dil me li dir. 

VVeenn  ttrrii  kküü  lleerr  TTaa  şşii  kkaarr  ddii

Ven tri kü ler ta şi kar di,  akut ve ya kro nik is ke mik
kalp has ta lı ğı, idi yo pa tik di la te ve ya hi per tro fik
kar di yo mi yo pa ti, hi per tan sif kalp has ta lı ğı, arit-
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Şekil 56-4. Sol ven tri kül den kay nak la nan ven tri kü ler er ken
vu ru (ok la işa ret li). QRS ge niş, ba şın da P dal ga sı yok tur.

Şekil 56-5. Bi ge mi ne (bir sinüs vu ru su, bir ven tri kü ler er -
ken vu ru; üst tra se), tri ge mi ne (iki sinüs vu ru su, bir ven tri -
kü ler er ken vu ru; or ta tra se) ve qu ad ri ge mi ne (3 sinüs
vu ru su, 1 ven tri kü ler er ken vu ru; alt tra se) ven tri kü ler er -
ken vu ru lar.

Şekil 56-6. Mul ti fo kal ven tri kü ler er ken vu ru lar. 3. vu ru ile 6.
vu ru nun her iki si de ven tri kü ler kay nak lı, an cak mor fo lo ji -
le ri fark lı dır.



 mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si, da ha az sık lık la
inf la ma tu ar ve ya in fil tra tif kalp has ta lık la rın da ve
he men her tür lü or ga nik kalp has ta lı ğın da or ta -
ya çı ka bi lir.

Elek tro kar di yog ra fi

EK G’ de peş pe şe 3 ve ya da ha faz la ven tri kül kom-
p lek si nin bir bi ri ni iz le me si du ru mun da ven tri -
kü ler ta şi kar di den söz edi lir. De vam sü re si ne
gö re ven tri kü ler ta şi kar di le rin sı nıf lan dı rıl ma sı
Tab lo 56-4’de gös te ril miş tir. Mo no mor fik ven tri -
kü ler ta şi kar di Şe kil 56-7 ve po li mor fik ven tri kü -
ler ta şi kar di EK G’ si Şe kil 56-8’de gö rül mek te dir.

QRS komp leks le ri ge niş ve ba zen çen tik li dir.
Ritm ha fif çe dü zen siz dir. Ge nel ola rak P dal ga la -
rı bu lun maz. Ret rog rad ile ti bu lun du ğu tak dir de
QRS komp leks le ri so nun da ST seg men ti için de P
dal ga la rı nın oluş tur du ğu çen tik ler iz le ne bi lir.
Vu ru sa yı sı da ki ka da 120-200 ara sın da dır. 

Ba zen ven tri kü ler ta şi kar di ile aber ran ile ti pa-
 ter ni gös te ren sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ayı rı mı
güç ola bi lir. Ven tri kü ler ta şi kar di ile sup ra ven tri -
kü ler ta şi kar di ayı rı mın da kul la nı la bi le cek kri ter-
 ler Bö lüm 53’de an la tıl mış tır.

De vam lı Ol ma yan (“non-sus ta ine d”) Ven tri kü -
ler Ta şi kar di: Peş pe şe 6 adet ven tri kü ler er ken vu -
ru gel me si, an cak to tal ven tri kü ler ta şi kar di

sü re si nin 30 sa ni ye nin al tın da ol ma sı ha lin de de-
 vam lı ol ma yan ven tri kü ler ta şi kar di den bah se di -
lir. Or ga nik kalp has ta lı ğı bu lun ma yan ve ya ha fif
kalp anor mal li ği olan lar da ani ölüm ris ki an lam lı
ola rak art ma mış tır. Çok hız lı po li mor fik ven tri kü -
ler ta şi kar di de ise risk art mış tır. Di ğer yan dan, cid -
di or ga nik kalp has ta lı ğı, he le sol ven tri kül
dis fonk si yo nu (EF< % 35) bu lu nan has ta lar en risk -
li grup ola rak de ğer len di ril me li dir. Bu tür has ta lar
ag re sif şe kil de te da vi edil me li dir ler.

De vam lı (“sus ta ine d”) Ven tri kü ler Ta şi kar di: Ven-
 tri kü ler ta şi kar di de kalp hı zı 100/dk üze rin de ve 30
sa ni ye ve ya da ha uzun sü re de vam edi yor sa de-
 vam lı ven tri kü ler ta şi kar di ola rak ad lan dı rıl ma lı dır. 

Ba zı has ta lar de vam lı mo no mor fik ven tri kü ler
ta şi kar di yi iyi to le re edi le bi lir se de, ço ğun da baş
dön me si ve sen kop gi bi cid di semp tom lar or ta ya
çı kar, ba zen de ven tri kü ler fib ri las yo na dö nü şe bi -
lir. Bir ta şi kar di ata ğı nın has ta lar ta ra fın dan iyi to-
 le re edil me si her za man sup ra ven tri kü ler ta şi kar di
le hi ne bir bul gu ola rak alın ma ma lı dır.

Te da vi

Aşa ğı da an la tıl mış tır.

VVeenn  ttrrii  kküü  lleerr  FFlluutt  tteerr  

Ha ya tı teh dit edi ci bir arit mi tü rü dür. Sü rat le te-
 da vi edil me di ği tak dir de ço ğu kez ven tri kü ler
fib ri las yo na dö ner. Na di ren spon tan ola rak si nüs
rit mi ne dö ne bi lir.

EKG

EK G’ de QRS komp lek si, ST seg men ti ve T dal ga -
sı nı bir bi rin den ayır mak müm kün de ğil dir. Ge -
niş ve ol duk ça dü zen siz ka ba dal ga lar iz le nir. Hız
da ki ka da 150-250 ara sın da dır.

Te da vi

Aci len ven tri kü ler ta şi kar di gi bi te da vi edil me li -
dir. Ço ğu kez kar di yo ve ris yon ge rek ti rir.

VVeenn  ttrrii  kküü  lleerr  FFiibb  rrii  llaass  yyoonn

Ven tri kü ler fib ri las yon ter mi nal bir arit mi dir.
Ven tri kü ler flut ter ve ya hız lı uns tab le ven tri kü ler
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Şekil 56-7. Tek odak tan kay nak la nan sü rek li mo no mor fik
ven tri kü ler ta şi kar di.

Şekil 56-8. Po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di.

Sal vo Peş pe şe 3-5 adet ven tri kü ler er ken vu ru

De vam lı ol ma yan (“non-sus ta ine d”)
Ven tri kü ler ta şi kar di En az peş pe şe 6 adet ven tri kü ler er ken vu ru  oluş ma sı, an cak 30

sa ni ye nin al tın da dü zel me si

De vam lı (“sus ta ine d”) ven tri kü ler ta şi kar di 30 san ve ya üze rin de sü ren ven tri kü ler ta şi kar di

Ke sin ti siz (“in ces san t”) ven tri kü ler ta şi kar di Ven tri kü ler ta şi kar di nin gün ler, haf ta lar, ay lar ca sür me si, gü nün ba zı
sa at le rin de son lan sa bi le gü nün önem li bir bö lü mün de sür me si

Tablo 56-4. De vam Sü re si ne Gö re Ven tri kü ler Ta şi kar di le rin Ta nım lan ma sı



ta şi kar di, şu ur kay bı ile bir lik te ise kli nik ola rak
ven tri kü ler fib ri las yon ile eş de ğer de dir.

Et yo lo ji

Ven tri kü ler fib ri las yon akut is ke mik ha di se ler de
ya da iler le miş kro nik is ke mik kalp has ta lı ğın da
sık ola rak mey da na ge lir. Kar di yo mi yo pa ti le rin
% 25-50’sin de ölüm ne de ni ven tri kü ler fib ri las -
yon dur. Hi pok si, WPW sen dro mun da yük sek
ven tri kül ce vap lı at ri yal fib ri las yon, R on T ya pan
"pa cing" ve ya kar di yo ver si yon, elek trik çarp ma sı,
elek tro lit bo zuk luk la rı (hi po po ta se mi, hi per po ta -
se mi, hi per kal se mi) ve ilaç la rın pro-arit mik et ki -
si ile de mey da na ge le bi lir.

EKG

EK G’ de QRS komp leks le ri ye ri ne dü zen siz, iri li
ufak lı tit re şim ler bu lu nur. Sa yı sı 150-300/dk ara-
 sın da dır. Baş lan gıç ta ka ba dal ga lı dır. Za man la
amp li tü dü aza lır ve 0.2 mV al tı na iner (Şe kil 56-9).

Te da vi

Te da vi nin  İki bö lü mü var dır: 1. Acil re süs si tas yon,
2. Uzun sü re li ko ru yu cu te da vi. Re süs si tas yon Bö -
lüm 60’da an la tıl mış tır. Nüks le rin ön len me si ise
ven tri kü ler ta şi arit mi baş lı ğı al tın da aşa ğı da an la -
tıl mış tır.

İİddii  yyoo  vveenn  ttrrii  kküü  lleerr  RRiittmm

Si nüs sus ma sı ve ya AV tam blok son ra sın da ven tri -
kül den 40/dk cı va rın da “i di yo ven tri kü ler ka çış rit mi”
çı ka bi lir (Şe kil 56-10). Oto ma ti si te ar tı şı na bağ lı dır.
Ba zen de bu ritm hız lı dır ve "ak se le re idi yo ven tri kü -
ler ritm" adı ve ri lir (Şe kil 56-11). Akut mi yo kard in-
 fark tü sü sey rin de ve ya re per füz yon arit mi si ola rak
or ta ya çı ka bi lir. Mor ta li te ile iliş ki si yok tur. Ay rı ca
ro ma tiz mal kalp has ta lı ğı, di la te kar di yo mi yo pa ti
ve akut mi yo kar dit sey rin de de olu şa bi lir. 

Bu ritm le ri bas kı la mak için ilaç ve ril me me -
lidir.

TToorr  ssaa  ddeess  ddee  PPoo  iinn  tteess  

Ge nel lik le uzun QT'li has ta lar da ve pre dis po zan
fak tör le re bağ lı ola rak or ta ya çı kar. An cak QT uza-
 ma sı ol ma dı ğı hal de de gö rü le bi lir. Pre dis po zan
fak tör ler ara sın da en önem li olan la rı, an ti-arit mik
ilaç lar (baş ta Sı nıf IA gru bu ol mak üze re tüm mem-
 bran ak tif an ti-arit mik ler), hi po ka le mi, ağır bra di -
kar di, akiz ve ya kon je ni tal uzun QT sen dro mu dur.
Di ğer ne den ler ara sın da fe no ti azin ler, hi po mag ne -
se mi, akut is ke mi ve re per füz yon, akut san tral si nir
sis te mi ha sa rı, li kid pro te in di yet le ri, "R on T" ya -
pan "pa ce" uya rı la rı sa yı la bi lir. Kon je ni tal uzun QT
sen dro mu ay rı bir bö lüm ola rak an la tıl mış tır.

EKG

Bir kaç vu ru üze rin de aks de vi as yon la rı ne de ni ile
QRS komp leks le ri izo-elek trik hat üze rin de dö -
ner (Şe kil 56-12). Hı zı 200-250/dk ara sın da de ği -
şir. QT uzun dur. Ge çi ci ya da de vam lı ola bi lir.
Ba zen ven tri kü ler fib ri las yo na dö nü şe bi lir.

VVeennttrriikküülleerr  TTaaşşiikkaarrddii  AAttaağğıınnıınn
SSoonnllaannddıırrııllmmaassıı

Ven tri kü ler ta şi kar di ata ğı nın son lan dı rıl ma sın da
uy gu la na cak ku ral lar Şe kil 53-13 ve 14 ile Tab lo 53-
6’da özet len miş tir (Ba kı nız Bö lüm 54). Ven tri kü ler
ta şi kar di ata ğı es na sın da he mo di na mik bul gu lar
sta bil de ğil se ve cid di per füz yon bo zuk lu ğu var sa
va kit ge çir me den DC kar di yo ver si yon uy gu lan ma -
lı dır. Ak si ne he mo di na mik bul gu lar sta bil ve ven tri-
 kü ler ta şi kar di ata ğı iyi to le re edi li yor sa mi yo kard
is ke mi si ya da in fark tü sü bul gu su yok sa, mer ke zi
si nir sis te min de per füz yon bo zuk lu ğu na yol aç mı -
yor sa elek trik sel kar di yo ver si yon ye ri ne ön ce aşa-
 ğı da be lir ti len İV an ti-arit mik ilaç lar de ne ne bi lir. Bu
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Şekil 56-12. Tor sa dess de po in tes.

Şekil 56-9. Ven tri kü ler fib ri las yon. Med-web

Şekil 56-10. İdi yo ven tri kü ler ritm. Si nüs ak ti vas yo nu yok-
tur, onun ye ri ni ven tri kü ler ka çış rit mi al mıştır. Hız 40/dk cı-
 va rın da ve QRS’ ler ge niş tir.

Şekil 56-11. Hız lan mış idi yo ven tri kü ler ritm. İlk 3 vu ru sinüs
vu ru su. Akut mi yo kard in fark tü sü ne bağ lı ST ele vas yo nu var-
dır. Son dört vu ru ise ge niş QRS’ li ve sinüs rit min den bi raz
da ha hız lı dır. QRS’ ler ge niştir, P dal ga la rı görülmemektedir.



ka de me de ön ce ven tri kü ler ta şi kar di nin mo no mor -
fik ya da po li mor fik ol du ğu be lir len me li dir. 

Mo no mor fik Ven tri kü ler Ta şi kar di nin
Son lan dı rıl ma sı
Sol ven tri kül fonk si yon la rı nor mal ise İV ami oda-
 ro ne, İV pro ca ina mi de, İV li do ca ine ve ya İV so ta -
lol ve ril me li, da ha son ra et kin olan ila ca in füz yon
ha lin de de vam edil mel dir. Li do ca ine et ki si di ğer
3 ila ca gö re da ha az dır. 

Ami oda ro ne baş lan gıç ta 15 mg/dk hız la 10 da ki -
ka sü re ile ve ri lir, da ha son ra 6 sa at 1mg/dk ve ida -
me do zu ola rak 18 sa at sü re ile 0.5 mg/dk
uy gu la nır. Ge re kir se ida me do zu na bir kaç gün da -
ha de vam edi lir. Ami oda ro ne ba zen hi po tan si yon
ve bra di kar di ye ne den ola bi lir. Tek rar eden sü rek -
li ven tri kü ler ta şi kar di ler de İV ami oda ro ne yük le -
me si ni ta ki ben oral ami oda ro ne ’a ge çil me li dir. 

Ven tri kü ler ta şi kar di he mo di na mik ola rak to le -
re edil me si ne kar şın me di kal te da vi ye ce vap alı na -
mı yor sa ya da kar di yo ver si yon dan son ra sık sık
nüks edi yor sa sağ ven tri kül apek si ne yer leş ti ri len
ge ci çi pa ce ma ker elek tro du va sı ta sı ile prog ram lı
uya rı lar ya pı la rak da si nüs rit mi sağ la na bi lir. 

Akut is ke mi ve ya akut mi yo kard in fark tü sü
sey rin de or ta ya çı kan ven tri kü ler ta şi kar di de İV
li do ka ine (0.5-0.75 mg/kg IV bo lus) kul la nı la bi lir. 

Sol ven tri kül dis fonk si yo nu olan lar da ise İV
ami oda ro ne ve ya İV li do ka in ter cih edil me li dir. Her
iki du rum da da ce vap alı na maz sa DC kar di yo -
ver si yon ya pıl ma lı dır.

Po li mor fik Ven tri kü ler Ta şi kar di nin
Son lan dı rıl ma sı
He mo di na mik ola rak to le re edi le mi yor sa DC kar-
 di yo ver si yon ya pıl ma lı dır. He mo di na mik ola rak
nis pe ten stab le re kür ran po li mor fik ven tri kü ler
ta şi kar di özel lik le is ke mi ze mi nin de ge li şi yor sa
İV be ta-blo ker ler çok et ki li dir. Ay rı ca mi yo kard
is ke mi si ve elek tro lit bo zuk luk la rı sü rat le dü zel -
til me li dir. Ge re kir se acil ko ro ner an ji yog ra fi ve
re vas kü la ri zas yon uy gu lan ma lı dır. 

Kon je ni tal ya da akiz uzun QT sen dro mu yok -
sa, tek rar la yı cı po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di -
de İV ami oda ro ne yük le me si ya pı la bi lir, an cak
QT me sa fe si ti tiz lik le ta kip edil me li dir. 

Akut is ke mi ya da mi yo kard in fark tü sü ze mi -
nin de olu şan po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di de
İV li do ca ine de kul la nı la bi lir.

Po tas yum ve mag nez yum ve ril me si de ya rar -
lı ola bi lir. Kalp ye ter siz li ği var sa ona uy gun te da -
vi (ACE in hi bi tör le ri, be ta-blo ker ler, di üre tik ler)
ya pıl ma lı dır.

“Tor sa des de po in te s” in Son lan dı rıl ma sı
Te da vi alt ta ya tan ne de ne yö ne lik ol ma lı dır.
Uzun QT’ ye se bep olan her han gi bir ilaç söz ko-

 nu su ise der hal ke sil me li, elek tro lit bo zuk luk la rı
ve is ke mi dü zel til me li dir.  Re kür ran ve pa uze’ ye
bağ lı “tor sa des de po in te s” te geçici ve ge re kir se ka-
 lı cı pa ce ma ker uy gu lan ma lı dır. “Tor sa des de po in -
te s” kalp blo ku ve ya bra di kar di ze mi nin de or ta ya
çı kı yor sa ge çi ci pa ce ma ker ta kıl ma lı ve be ta-blo ker
ve ril me li dir. 

Di renç li va ka lar da ve ya uzun QT sen dro mun -
da İV mag ne si um sül fat (2 da ki ka da 2 g, 2-20 mg/dk
in füz yon) ya rar lı ola bi lir. Po tas yum se viye si 4.5-5
mEq/L ara sı tu tul ma lı dır. Sık ola rak at ri yal ve ya
ven tri kü ler "over dri ve pa cing" ge rek li dir. Kon je ni -
tal uzun QT sen dro mu ol ma yan has ta lar da tek rar-
 la yan pau ze ze mi nin de or ta ya çı kan “tor sa des de
po in te s” in akut te da vi sin de hı zı art tır mak ama cıy -
la İV isop ro te re nol dik kat li bir şe kil de ve ge çi ci ola-
 rak kul la nı la bi lir.

Kon je ni tal uzun QT3 sen dro mun da İV li do ca -
ine ve ya me xi le ti ne ya rar lı ola bi lir. Sı nıf IA (qu -
ini di ne)  ve II I (ami oda ro ne, so ta lol) an ti-arit mik
ilaç lar ke sin lik le kul la nıl ma ma lı dır. 

Ba zen QT uzun ol ma sa da “tor sa des de po in -
tes” e ben ze yen ri tim bo zuk luk la rı ola bi lir, bu tak-
 dir de stan dart an ti-arit mik ilaç lar ve ri le bi lir.

Akut Ko ro ner Sen drom da Son lan dır ma

Akut ko ro ner sen dro mun baş lan gı cın dan 48 sa-
 at lik sü re içe ri sin de ki ven tri kü ler fib ri las yon in-
 si dan sı ag gre sif re vas kü la ri zas yo nun in fark tüs
ala nı nı sı nır la ma sı ve be ta-blo ker kul la nı mı nın
yay gın laş ma sın dan do la yı azal mış tır. 

Akut ko ro ner sen drom lu has ta lar da pro fi lak -
tik li do ka in ven tri kü ler fib ri las yon sık lı ğı nı azal-
 ta bi lir, ama ya pı lan ça lış ma lar da mor ta li te
ih ti ma li ni art tır dı ğı gö rül müş tür ve bu ne den le
kul la nıl ma ma lı dır. Ven tri kü ler fib ri las yon ve ya
na bız sız ven tri kü ler ta şi kar di, mo no fa zik de fib ri -
la tör ile 360 Jou le, bi fa zik ci haz lar la 200 Jou le
ener ji ile si nüs rit mi ne dön dü rül me ye ça lı şıl ma lı -
dır. Bu has ta la rın re süs si tas yo nu Bö lüm 60’da an-
 la tıl mış tır. Ven tri kü ler fib ri las yon son ra sı kı sa
sü re (24-48 sa at) İV ami oda ro ne ve İV be ta-blo ker
ile te da vi sür dü rül me li dir. Baş ka bir ne den yok -
sa ami oda ro na de vam et me ye ge rek yok tur. Akut
mi yo kard in fark tü sü es na sın da or ta ya çı kan elek-
 tro lit bo zuk luk la rı ven tri kü ler fib ri las yon olu şu -
mu nu ko lay laş tı ra ca ğı için sü rat le te da vi
edil me li dir. Akut ko ro ner sen dro mun er ken dö-
 ne min de olu şan ven tri kü ler fib ri las yon, has ta ne
içi mor ta li te yi ar tır sa da uzun dö nem mor ta li te yi
ar tır maz ve bu ne den le uzun sü re li ko ru yu cu te-
 da vi prog ra mı nı et ki le mez.

Akut ko ro ner sen drom es na sın da or ta ya çı kan
“i di yo ven tri kü ler rit m” ve ya “sü rek li ol ma yan ven tri -
kü ler ta şi kar di ” için me di kal te da vi ge rek mez.

Akut ko ro ner sen drom sı ra sın da or ta ya çı kan
“sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di ” sü rat le te da vi edil-
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 me li dir. He mo di na mik ola rak to le re edil mi yor sa
he men DC kar di yo ver si yon uy gu la nır. Ak si hal -
de EF de ğer len di ri lir. EF nor mal ise pro ca ina mi de,
so ta lol, ami oda ro ne ve ya li do ca ine ve ri le bi lir. EF dü -
şük ise iki se çe nek var dır: İV ami oda ro ne (150
mg/10 da ki ka da per füz yon) ve ya İV  li do ca ine
(0.5-0.75 mg/kg, bol lus) kul la nı la bi lir.

Akut ko ro ner sen drom es na sın da or ta ya çı kan
“po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di ” sü rek li ise ve he-
 mo di na mik ola rak to le re edi le mi yor sa DC kar di -
yo ver si yon uy gu lan ma lı dır. Ak si hal de QT
me sa fe si de ğer len di ri lir. QT me sa fe si nor mal se;
is ke mi ve elek tro lit bo zuk luk la rı dü zel ti lir, son ra
be ta-blo ker, li do ca ine, ami oda ro ne, pro ca ina mi de ve -
ya so ta lol ve ri le bi lir. Ay rı ca sol ven tri kül dis fonk -
si yo nu da mev cut sa sa de ce ami oda ro ne ve ya
li do ca ine kul la nı la bi lir. Ba zal QT uzun sa,  elek tro -
lit ler dü zel ti lir, mag nes yum ve ri lir, ay rı ca “o ver dri -
ve pa cin g”, isop ro te re nol, pheny to in ve ya li do ca ine
ya rar lı ola bi lir.

Akut ko ro ner sen drom da semp to ma tik bra di -
kar di var sa ge çi ci pa ce ma ker ta kıl ma lı dır. 

Ke sin ti siz (“in ces san t”) Ven tri kü ler
Ta şi kar di nin Son lan dı rıl ma sı

Akut is ke mi es na sın da or ta ya çı kan ke sin ti siz
“po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di ”ler de acil re vas kü -
la ri zas yon ve be ta-blo ker, İV pro ca ina mi de ve ya
İV ami oda ro ne gi bi ilaç lar kul la nıl ma lı dır.

Sık tek rar eden ve ya ke sin ti siz “mo no mor fik
ven tri kü ler ta şi kar di ”ler de ise İV ami oda ro ne ve İV
pro ca ina mi de et ki li de ğil se ka te ter ab las yo nu de-
 nen me li dir.

Ven tri kü ler ta şi kar di fır tı na sın da İV ami oda ro ne
ile bir lik te İV be ta-blo ker kul la nıl ma lı dır. Sık tek rar
eden ve ya ke sin ti siz ka rak ter ka za nan ven tri kü ler
ta şi kar di ler de “o ver dri ve pa cin g” ve ya “ge nel anes te -

zi ” uy gu lan ma sı ile bu dö nem at la tı la bi lir. Son ça re
ola rak si nal kord mo dü las yo nu dü şü nül me li dir.

Di gi ta lis İn tok si kas yo nu

Di gi ta lis in tok si kas yo nu na bağ lı sa de ce ven tri -
kü ler er ken vu ru lar mev cut ve cid di arit mi yok sa
di gi ta li sin ke sil me si ve kan po tas yum dü ze yi nin
4 mEq/L’ ın üze rin de tu tul ma sı ye ter li dir.

Di gi ta lis cid di arit mi le re (sü rek li ven tri kü ler ta-
 şi arit mi, ile ri de re ce de ve ya tam AV blok ve/ve ya
asis to li) an ti-di gi ta lis an ti kor lar ve ril me li dir. Ay rı -
ca mag nez yum ve ge çi ci pa ce ma ker uy gu la ma sı
ge re ke bi lir. Se rum po tas yu mu yük sek olan has ta -
lar da ise dia liz ya pıl ma lı dır. Bu has ta lar da li do ca -
ine ya da pheny to in kul la nıl ma sı sa kın ca lı dır.

PPrrooffiillaakkttiikk  TTeeddaavvii

Ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı nın tek ra rı nın ön len -
me si için dört grup te da vi yak la şı mı söz ko nu su
ola bi lir: 1. An ti-arit mik ilaç te da vi si,  2. Ka te ter ab-
 las yo nu, 3. ICD imp lan tas yo nu, 4. Cer ra hi te da vi. 

An ti-arit mik İlaç Te da vi si

Ven tri kü ler ta şi arit mi le rin te da vin de baş lı ca iki
amaç var dır; bi ri semp tom la rın azal tıl ma sı ya da
or ta dan kal dı rıl ma sı, di ğe ri ve şüp he siz da ha
önem li si ya şam sü re si nin uza tıl ma sı dır. Ta şi arit -
mi le rin te da vi sin de en önem li ye ri son yıl la ra ka -
dar an ti-arit mik ilaç lar al mış, bu ilaç la rın
semp tom la rı kıs men de ol sa azalt tı ğı göz len miş tir.
Akut mi yo kard son ra sın da ven tri kü ler ritm bo zuk-
 luk la rın dan ko run mak için kul la nı lan an ti-arit mik
ilaç la rın ko ru yu cu et ki le ri ni be lir le mek için ya pı -
lan bir me ta-ana liz de Sı nıf IA, IB ve IC an ti-arit mik
ilaç la rın –bek le ne nin ak si ne- ani ölüm ih ti ma li ni
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Şekil 56-13. Akut mi yo kard in fark tü sü son ra sın da ani ölüm üze ri ne an ti-arit mik ilaç la rın et kin li ği ni gös te ren me ta-ana liz
so nuç la rı. Olum lu et ki sa de ce be ta-blo ker ler ve ami oda ro ne ile gö rül mek te dir.



art tır dık la rı gö rül müş tür (Şe kil 56-13). Beta-blo ker -
ler ve ami oda ro ne ise ko ru yu cu et ki le ri ile ön pla -
na geç miş ler dir. An ti-arit mik ilaç la ven tri kü ler
er ken vu ru sa yı sı nın azal ma sı ya da ven tri kü ler ta-
 şi kar di atak la rı nın sey rek leş me si ani ölüm ris ki nin
azal dı ğı an la mı na gel me mek te dir. Söz ko nu su ilaç-
 lar (sı nıf I) bek len me dik bir an da pro-arit mi ile has-
 ta nın ölü mü ne ne den ola bi lir ler. 

Akut kar di yak ar rest son ra sı ya şa ma dö nen has-
 ta la rın uzun sü re li ta kip le rin de ya şam bek len ti si nin
dai ma an ti-arit mik ilaç alan lar da, al ma yan la ra gö re
da ha kı sa ol du ğu be lir len miş tir (Şe kil 56-14).

Di ğer yan dan akut kar di yak ar rest son ra sı ya-
 şa ma dö nen has ta la rın uzun sü re li ta kip le rin de

ya şam bek len ti si nin, dai ma be ta-blo ker ilaç alan-
 lar da, as la be ta-blo ker al ma yan la ra gö re da ha
uzun ol du ğu be lir len miş tir (Şe kil 56-15). 

Elec troph ysi ology Study ver sus Elec tro car di og -
rap hic Mo ni to ring Tri al (ES VEM) ça lış ma sın da de-
 vam lı ven tri kü ler ta şi kar di ya da ani kar di yak
ölüm son ra sı ya şa ma dö nen has ta lar da, al tı an ti-
arit mik ilaç (imip ra min, mek si le tin, pir me nol,
pro ca ina mi de, pro pa fe non, ki ni din, so ta lol) bir-
 bir le riy le kar şı laş tı rıl mış ve so ta lo lun di ğer an ti-
arit mik ilaç la ra nis pet le arit mi nük sü nü
azalt ma da da ha et ki li ol du ğu be lir len miş tir. 

Sur vi val with Oral d-so ta lol (SWORD) ça lış ma -
sın da mi yo kard in fark tü sü son ra sı sol ven tri kül
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Şekil 56-14. Akut kar di yak ar rest son ra sı ya şa tı lan has ta la rın uzun sü re li ta ki bi. Dai ma an ti-arit mik ilaç alan has ta lar ile as -
la an ti-arit mik ilaç al ma yan has ta lar kar şı laş tı rıl dı ğın da ilaç al ma yan la rın da ha yük sek oran da ha yat ta kal dık la rı gö rül -
mek te dir.

Şekil 56-15. Kar di yak ar rest son ra sı ya şa tı lan has ta la rın uzun sü re li ta ki bi. Dai ma be ta-blo ker alan has ta lar ile as la be ta-
blo ker al ma yan has ta lar kar şı laş tı rıl dı ğın da, be ta-blo ke rin ko ru yu cu et ki si ol du ğu gö rül mek te dir.



dis fonk si yo nu olan has ta lar da d-so ta lo l’ un mor-
 ta li te yi bek le ne nin ak si ne art tır dı ğı be lir len miş,
bu ne den le ça lış ma ya rı da ke sil miş tir.  

The Car di ac Arrhy thmi a Sup res si on Tri al (CAST)
ça lış ma sın da, mi yo kard in fark tü sü son ra sı ven-
 tri kü ler er ken vu ru la rı olan has ta lar da, yak la şık
5 yıl lık ta kip sü re si so nun da, IC gru bu an ti-arit -
mik ilaç lar dan en ca ini di ne ve fle ca ini di ne -umu -
la nın ak si ne- arit mik mor ta li te ve to tal mor ta li te yi
art tır mış tır (Şe kil 56-16).  

Ba sel An ti arrhy thmic Study of In farct Sur vi val
(BA SIS) ça lış ma sın da, mi yo kard in fark tü sü son-
 ra sın da komp leks ven tri kü ler arit mi si olan has ta-
 lar da dü şük doz ami oda ro ne ’nun kar di yak ya da
to tal mor ta li te ih ti ma li ni azalt ma dı ğı gö rül müş -
tür. Ca na di an Ami oda ro ne Myo car di al In farc ti on Tri -
al (CA MIAT) ça lış ma sın da, mi yo kard in fark tü sü
son ra sın da ven tri kü ler er ken vu ru ve ya ven tri -
kü ler ta şi kar di ge li şen has ta lar da, 2 yıl lık ta kip
sü re si nin so nun da, ami oda ro ne pla se bo ya nis pet -
le arit mik ölü mü % 48 ora nın da azalt sa da, to tal
mor ta li te üze ri ne olum lu bir et ki si ol ma mış tır.
Eu ro pe an Myo car di al In farct Ami oda ro ne Tri al (EMI -
AT) ça lış ma sın da, akut mi yo kard in fark tü sü son-
 ra sın da sol ven tri kül dis fonk si yo nu (EF < % 40)
olan has ta lar da ami oda ro ne ’nun, 2 yıl lık ta kip sü-
 re si nin bi ti min de, arit mik ölü mü pla se bo ya gö re
% 35 azalt ma sı na kar şın, kar di yak ya da to tal
mor ta li te yi de ğiş tir me di ği or ta ya ko nul muş tur. 

The Car di ac Ar rest in Se a* le Con ven ti onal ver sus
Ami oda ro ne Drug Eva lu ati on (CAS CA DE) ça lış ma -
sın da, has ta ne dı şın da ge li şen ven tri kü ler fib ri -
las yon son ra sın da can lan dır ma iş le mi ile ha ya ta
dön dü rü len has ta lar da, am pi rik ami oda ro ne ’un,
Hol ter ya da elek tro fiz yo lo jik in ce le me kı la vuz -
lu ğun da se çi len kon ven si yo nel an ti-arit mik ilaç-
 la ra nis pet le arit mik ve kar di yak ölü mü azalt tı ğı
gö rül müş tür. 

Kon jes tif kalp ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da
ya pı lan ça lış ma lar dan Gru po de Es tu di o de la Sob r-
e vi da en al In su fi ci en ci a Car di aca en Ar gen ti na (GE -
SI CA)’da ami oda ro ne ’un to tal mor ta li ye ti % 28
ora nın da azalt tı ğı, an cak Sur vi val Tri al of An ti -
arrhy thmic The rapy in Con ges ti ve He art Fa ilu re
(CHF-STAT)’da ven tri kü ler arit mi le ri bas kı la sa da
to tal mor ta li te yi olum lu yön de et ki le me di ği dik-
 ka ti çek mek te dir. 

Ami oda ro ne ile ya pı lan ran do mi ze ça lış ma la -
rın me ta-ana li zi, ila cın to tal mor ta li te yi azalt tı ğı -
nı gös ter mek te dir. 

The Sud den Car di ac De ath in He art Fa ilu re (SCD-
HeF) ça lış ma sın da da kalp ye ter siz li ği bu lu nan
has ta lar da, pri mer pre van si yon ama cı ile kul la nı -
lan ami oda ro ne ’nun pla se bo ya nis pet le to tal mor-
 ta li te yi azalt ma dı ğı gö rül müş tür. 

Ven tri kü ler ta şi arit mi li has ta lar da ya pı lan de-
 ği şik ilaç ve ICD ça lış ma la rı Tab lo 56-5’de gö rül -
mek te dir.

Di ğer yan dan ami oda ro ne ’un uzun sü re li kul-
 la nı mı nı sık ola rak yan et ki le rin or ta ya çı kı şı sı-
 nır la mak ta dır.

Do fe ti li de ile ya pı lan bü yük öl çek li ve ran do -
mi ze DIA MOND-CHF (“Da nish In ves ti ga ti ons of
Arrhy thmi a and Mor ta lity on Do fe ti li de-Con ges ti ve
He art Fa ilu re ”)  ve DIA MOND-MI (“Da nish In ves -
ti ga ti ons of Arrhy thmi a and Mor ta lity on Do fe ti li de-
Acu te MI ”) ça lış ma la rın da, ise do fe ti li de ’nin
at ri yal fib ri las yo nun si nüs rit mi ne dön dü rül me -
sin de ve si nüs rit min de tu tul ma sın da et kin bir
ilaç ol du ğu, ay rı ca ge rek is ke mik kalp has ta lı ğı
bu lu nan lar da, ge rek se bu lun ma yan lar da mor ta -
li te yi art tır ma dı ğı gö rül müş tür. 

Be ta-blo ker ler ile elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın -
da prog ram lı uya rı lar ile oluş tu ru la bi len ven tri kü -
ler ta şi kar di le rin ço ğu kez bas kı la na ma dı ğı, ay rı ca
gün lük ya şam da or ta ya çı kan spon tan ven tri kü ler
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Şekil 56-16. CAST Ça lış ma sı: İn fark tüs son ra sı ven tri kü ler ta şi ar ti mi li has ta lar da ya pı lan ça lış ma da, ta kip sü re si so nun -
da en ca ini de ya da fle ca ini de alan has ta lar da, pla se bo ya nis pet le mor ta li te ge liş me ih ti ma li nin art tı ğı gö rül mek te dir.



ta şi kar di le rin sık lık la kon trol al tı na al tı na alı na -
ma dı ğı gö rül mek te dir. An cak iyi dü zen len miş ran-
 do mi ze ça lış ma lar da be ta-blo ker le rin akut
mi yo kard in fark tü sün den son ra kul la nıl dık la rı
tak dir de mor ta li te yi azalt tık la rı be lir len miş tir. 

Ay rı ca an ti-arit mik ilaç lar IC D’ yi kar şı laş tı ran
ça lış ma la rın so nuç la rı ven tri kü ler ta şi arit mi le rin
te da vi si nin tü müy le göz den ge çi ril me si ge rek li -
li ği ni or ta ya koy muş tur. Da ha son ra da ha ay rın -
tı lı ola rak üze rin de du ru la cak bu ça lış ma la rın bir
kıs mı pri mer ko run ma, bir kıs mı da se kon der ko-
 run ma ama cı ile dü zen len miş ve he men tü mün de
İCD imp lan tas yo nu nun an ti-arit mik ilaç la ra gö -
re çok da ha gü ven li ve ko ru yu cu ol du ğu be lir -
len miş tir. 

Bü tün bu ve ri ler yük sek risk li ven tri kü ler ta-
 şi arit mi si olan has ta lar da an ti-arit mik ilaç la rın ye-
 te rin ce gü ve ni lir ol ma dı ğı gös ter mek te dir.
Mev cut ilaç lar içer sin de öne çı kan ami oda ro ne -
’un ba zı ça lış ma lar da ani ölü mü azalt sa da hi to tal
mor ta li te yi azalt ma ma sı, cid di yan et ki le ri nin ol-
 ma sı ve bu ne den le has ta la rın önem li bir kıs mın -
da uzun sü re kul la nı la ma ma sı de ğe ri ni
sı nır la mak ta dır. Di ğer yan dan yu ka rı da sö zü edi-
 len ça lış ma lar IC D’ nin ami oda ro ne ’e nis pet le çok
da ha gü ve ni lir ol du ğu nu gös ter mek te dir. 

An cak ha len an ti-arit mik ilaç te da vi sin den
vaz geç mek müm kün de ğil dir. Akut atak la rın dü-
 zel til me sin de söz ko nu su ilaç la rın öne mi de vam
et mek te dir. Ay rı ca ICD ta kı lan has ta la rın bir kıs-
 mın da ven tri kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler fib-
 ri las yon atak la rı nın sık oluş ma sı, do la yı sıy la
ci haz ta ra fın dan şok te da vi si nin de sık ola rak uy-
 gu lan ma sı, hem has ta la rın ya şam ka li te si ni olum-
 suz yön de et ki le mek te, hem de ci ha zın öm rü nü
azalt mak ta dır.  An ti-arit mik ilaç lar, bu atak la rın
sık lı ğı nı azal ta bi le ce ği gi bi, or ta ya çı kan hız lı ven-
 tri kü ler ta şi kar di atak la rı nın hı zı nı azal ta rak, şo -
ka ge rek kal ma dan prog ram lı uya rı lar ile
ven tri kü ler ta şi kar di nin son lan dı rıl ma sı nı ko lay -
laş tır mak ta dır. Ni te kim ICD ta kı lan has ta la rın %
50’sin den faz la sın da de ği şik ne den ler le an ti-arit -

mik ilaç kul lan ma zo run lu lu ğu or ta ya çık mak ta -
dır. Ay rı ca de ği şik tıb bi ve ma li ne den ler le has ta -
la rın bir kıs mın da non-far ma ko lo jik te da vi
me tod la rı nı uy gu la ma im ka nı bu lu na ma ya bi lir. 

Ven tri kü ler ta şi arit mi le rin te da vi sin de ge le -
nek sel ola rak kul la nı lan an ti-arit mik ilaç la rın va-
 ka la rın önem li bir kıs mın da et ki siz ol ma sı, ay rı ca
-ba zen ha ya tı teh dit edi ci ola bi len- pro-arit mik et-
 ki le ri nin bu lun ma sı kul la nım la rı nı önem li öl çü de
sı nır lar ken, son yıl lar da ge liş ti ri len non far ma ko lo -
jik te da vi me tod la rı he kim le re önem li te da vi ola-
 nak la rı sağ la mış tır.

Bu ne den le an ti-arit mik ilaç lar da ha çok
semp to ma tik te da vi ama cıy la kul la nıl mak ta dır.
An ti-arit mik ilaç la rın pro-arit mik et ki si or ga nik
kalp has ta lı ğı ve sol ven tri kül dis fonk si yo nu
olan lar da da ha sık gö rü lür. Bu bil gi göz önü ne
alı na rak sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di te da vi si
ama cıy la ilaç se çi min de kul la nı la cak bir al go -
ritma Şe kil 56-17’de gö rül mek te dir: İlaç se çi min
et ki le yen en önem li hu sus bir çok yer de vur gu -
lan dı ğı gi bi sol ven tri kül fonk si yo nu dur. Sol ven-
 tri kül dis fonk si yo nu ül ke miz de ki tek se çe nek
ami oda ro ne ’dur. Be ta-blo ker ler ise kalp ye ter siz -
li ğin de ki ya rar la rı, ve an ti-is ke mik et ki le ri ne de -
niy le en önem li ye ri tut mak ta dır. İdi yo pa tik
ven tri kü ler ta şi kar di ler de ise ve ra pa mil ve be ta-
blo ker ler et ki li ola bi lir.

Ka te ter Ab las yo nu (Ba kı nız Bö lüm 51)

Ya pı sal kalp has ta lı ğı ol ma yan idi yo pa tik ven tri -
kü ler ta şi kar di ler de an ti-arit mik ilaç lar de ne ne -
bi lir ya da ka te ter ab las yo nu ile çok yük sek ba şa rı
ora nı (% 80-90) ile şi fa sağ la na bi lir. Nüks ve
komp li kas yon ih ti ma li dü şük tür.

Or ga nik kalp has ta lı ğı ze mi nin de ge li şen se-
 kon der ven tri kü ler ta şi kar di ler de ka te ter ab las -
yo nu nun ye ri ise sı nır lı dır ve pal ya tif bir te da vi
ola rak de ğer len di ril me li dir. Ba şa rı ora nı idi yo pa -
tik ven tri kü ler ta şi kar di le re gö re da ha dü şük tür
(% 60-70), ilk nüks ani ölüm ne de ni ola bi lir. Ay rı -
ca has ta la rın ço ğun da ven tri kü ler ta şi kar di nin
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Ven tri kü ler Ta şi kar di Post-Mİ Ça lış ma lar Kalp Ye ter siz li ği 
Fib ri las yon lar da Ça lış ma la rı
Ya pı lan Ça lış ma lar

AAD ile Pla se bo kar şı laş tır ma sı • CAST • GE SI CA
• SWORD • CHF-STAT
• CA MI AT, EMI AT • SCD-HeFT

Kon ven si yo nel AAD ile • ES VEM • SCD-HeFT
ami oda ro ne/so ta lol kar şı laş tır ma sı • CAS CA DE

ICD ile AAD kar şı laş tır ma • MUSTT • MA DIT • SCD-HeFT
• CIDS, CASH, AVID • MA DIT II

AAD: An ti-arit mik ilaç, ICD: İmp lan te edi le bi lir kar di yo ver ter de fib ri la tör.

Tablo 56-5. Ven tri kü ler Ta şi arit mi ve Kalp Ye ter siz li ği Olan Has ta lar da An ti-arit mik İlaç Ça lış ma la rı



elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da ha ri ta la ma es na -
sın da sü rat le ven tri kü ler fib ri las yo na dön me si ve
arit mi oda ğı nın be lir len me si ne yö ne lik ha ri ta la -
ma im ka nı ver me me si ab las yon im ka nı nı or ta dan
kal dır mak ta dır. Yi ne de ye ni ha ri ta la ma tek nik -
le ri ile bu has ta la ra da mü da he le im ka nı ola bil -
mek te dir. An cak ka te ter ab las yo nu ke sin ti siz
(“in ces san t”) ven tri kü ler ta şi kar di ler de ICD ta kıl -
ma sı müm kün ol ma dı ğı için, ba zen de da ha ön ce
ICD ta kıl mış olan has ta la rın do ğal sey rin de sık la-
 şan ven tri kü ler ta şi kar di/fib ri las yo na bağ lı sık ve
ağ rı lı şok lar da pal ya tif bir me tod ola rak yer bul-
 mak ta dır. 

ICD İmp lan tas yo nu

IC D’ nin ven tri kü ler ta şi kar di ya da ven tri kü ler
fib ri las yon ge li şen has ta lar da sa ni ye ler içer sin de
“an ti ta şi kar dik pa cin g”, kar di yo ver si yon ve ya de-
 fib ri las yon uy gu la ya rak et kin bir şe kil de si nüs rit-
 mi ni sağ la dı ğı bi lin mek te dir. IC D’ nin ge rek

pri mer ko run ma (MA DIT, MUSTT, COM PA NI -
ON, DE FI NI TE, SCD-HeFT), ge rek se se kon der
ko run ma ça lış ma la rın da (CASH, AVID, CIDS)
ami oda ro ne da hil an ti-arit mik ilaç lar la kar şı laş tı -
rıl dı ğın da ya şa mı uzat tı ğı ka nıt lan mış tır. Bu ne-
 den le ya pı sal kalp has ta lı ğı ile bir lik te sü rek li
ven tri kü ler ta şi kar di var sa, hat ta idi yo pa tik sü-
 rek li ven tri kü ler ta şi kar di ab las yon ile te da vi edi-
 le mi yor sa ke sin lik le (Sı nıf I in di kas yon) ICD
ta kıl ma lı dır.

Di ğer yan dan MA DIT II ça lış ma sı so nu la rı na
gö re, bir lik te ven tri kü ler ta şi arit mi ol ma sa da hi,
mi yo kard in fark tü sün den 40 gün son ra EF’ u %
30’un al tın da olan has ta lar da ICD imp lan tas yo -
nu ya pıl ma lı dır (ICD in di kas yon la rı için Bö lüm
57’e ba kı nız).

Cer ra hi Te da vi

Ven tri kü ler ta şi arit mi le rin te da vi sin de de ği şik
cer ra hi tek nik ler kul la nıl mak ta dır. Bun la rın bir
kıs mı in di rekt ola rak arit mi nin te da vi si ne yar-
 dım cı olan non-spe si fik me tod lar, bir kıs mı da
arit mi oda ğı nın or ta dan kal dı rıl ma sı na yö ne lik
spe si fik yön tem ler dir (Tab lo  56-6).

Ven tri kü ler ta şi kar di epi sod la rı olan has ta lar -
da 1970’li yıl lar da ko ro ner re vas kü la ri zas yon ile
bir lik te uy gu la nan stan dart anev riz mek to mi ve ya
pli kas yon iş lem le ri nin so nuç la rı ma ale sef ha yal
kı rı cı ol muş, ope ra tif mor ta li te ba zı se ri ler de %
25’in üze rin de iken, sık ola rak da ven tri kü ler ta-
 şi kar di atak la rı nüks et miş tir. Pe ri-ope ra tu ar en-
 do kar di yal ve epi kar di yal ha ri ta la ma ile bir lik te
ya pıl dı ğın da ope ras yo nun ba şa rı ora nı % 73-95
cı va rın da idi. Pe ri-ope ra tu ar mor ta li te ise de ne -
yim li mer kez ler de % 3-17 ara sın da de ği şir di. Bu -
gün için en çok kul la nı lan cer ra hi tek nik ler
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• Non-spe si fik iş lem ler
- Ko ro ner by-pass
- Sol sa tel lit gang li ek to mi (Uzun QT sen dro mu)

• İzo las yon iş lem le ri
- “En circ lin g” en do kar di yal ven tri kü lo to mi
- To tal ve ya par si yel di sar ti kü las yon (ARVD)

• Spe si fik iş lem ler
- Su ben do kar di yal re zek si yon
- “Cr yo ab la ti on”
- La ser ab las yon
- Ter mo ko agü las yon

• Kalp trans plan tas yo nu

ARVD: Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si

Tablo 56-6. Ven tri kü ler Ta şi arit mi le rin Te da vi sin de
Kul la nı lan Cer ra hi Me tod lar

Şekil 56-17. Ven tri kü ler ta şi arit mi ler de ilaç se çi mi. *: İs ke mik kalp has ta lı ğın da ilk ter cih ilacıdır. Kı salt ma lar: EF: Enfeksi-
yon fraksiyonu.

Ventriküler Taşikardi

Organik Kalp Hastalığı
Sol Ventrikül

Disfonksiyonu (EF <%40)
Var mı?

Evet Hayır

• Amiodarone
• Beta-blokerler*
• Dofetilide

• Sotalol
• Propafenone
• Mexiletine

Adenosine Duyarlı
İdiyopatik
Ventriküler Taşikardi

• Adenosine
• Verapamil



pre-ope ra tu ar ve pe ri-ope ra tu ar ha ri ta la ma
(“map pin g”) kı la vuz lu ğun da ya pı lan en do kar di -
yal re zek si yon ve ‘‘cr yo ab la ti on’’ dur. Cox ve ark.,
ven tri kü ler arit mi cer ra hi si uy gu la nan 16 se ri de -
ki 844 has ta nın so nuç la rı nı de ğer len dir miş, bu na
gö re ope ra tif mor ta li te % 12, ope ras yo nu son ra -
sın da ven tri kü ler ta şi kar di nin in dük len me ora nı
da % 24 ola rak be lir len miş tir. 

Son yıl lar da, İCD imp lan tas yo nu ve ka te ter
ab las yo nu, arit mi cer ra hi si ge rek li li ği ni önem li
oran da azalt mış tır. Bu gün için arit mi cer ra hi si da -
ha çok ka te ter ab las yo nu uy gu la na ma yan ya da
ba şa rı sız olan va ka la ra ve ya çok sık ya da ke sin -
ti siz (‘’ in ces san t’ ’) ven tri kü ler ta şi kar di ne de ni ile
İCD imp lan tas yo nu müm kün ol ma yan la ra, ko ro -
ner kalp has ta lı ğı da var sa, ço ğu kez re vas kü la ri -
zas yon iş le mi ile bir lik te uy gu lan mak ta dır. An cak
ejek si yon frak si yo nu % 20’nin al tın da ise cer ra hi
mor ta li te nin çok yük sek ol du ğu ve bu tür has ta -
la ra arit mi cer ra hi si uy gu la mak tan ka çın mak ge-
 rek ti ği ha tır lan ma lı dır.

Yak la şım Al go rit ma sı

Ven tri kü ler fib ri las yon ve ya he mo di na mik ola rak
to le re edi le me yen ven tri kü ler ta şi kar di ye bağ lı kar-
 di yak ar rest son ra sın da ya şa ma dö nen ya da or ga -
nik kalp has ta lı ğı ze mi nin de ge li şen sü rek li
ven tri kü ler ta şi kar di ge li şen has ta lar da, te da vi yak-
 la şı mın be lir le yen en önem li hu sus ge çi ci ve te da vi
ile or ta dan kal dı rı la bi lir bir ne de nin (akut mi yo kard
in fark tü sü nün ilk 48 saa ti, akut is ke mi, elek tro lit bo-

 zuk lu ğu, hi pok si, ilaç la rın pro-arit mik et ki le ri) bu-
 lu nup bu lun ma ma sı dır. Bu tak dir de ven tri kü ler ta-
 şi kar di/fib ri las yo nu te tik le yen ge çi ci fak tör le re
yö ne lik te da vi uy gu lan ma sı ye ter li dir. Bu gi bi re-
 ver sibl du rum lar söz ko nu su de ğil se mut la ka ICD
imp lan te edil me li dir, ak si hal de 2 yıl içe ri sin de bu
has ta la rın ya rı ya ya kı nı ye ni bir ven tri kü ler fib ri -
las yon ata ğı ile kay be di le cek tir. Sü rek li ven tri kü ler
ta şi kar di idi yo pa tik ise an ti-arit mik ilaç lar de ne nir
ve ya di rekt ka te ter ab las yo nu uy gu la na bi lir. İdi yo -
pa tik ven tri kü ler ta şi kar di de ka te ter ab las yo nu ba-
 şa rı sız ise ICD ta kıl ma sı dü şü nü le bi lir. Or ga nik
kalp has ta lı ğı ze mi nin de ge li şen de vam lı ven tri kü -
ler ta şi kar di de ise ilk se çe nek ICD imp lan tas yo nu -
dur. Ke sin ti siz ven tri kü ler ta şi kar di de ICD ön ce si
ve ICD ta kıl dık tan son ra sık şo ka yol açan ven tri -
kü ler ta şi kar di ge li şi min de ICD son ra sı ka te ter ab-
 las yo nu uy gu la nır. IC D’ li has ta lar da ven tri kü ler
ta şi kar di atak la rı nın azal tıl ma sı ama cıy la an ti-arit -
mik ilaç ge re ke bi lir. Di ğer yan dan bir lik te ven tri -
kü ler ta şi arit mi ol ma sa da hi,  mi yo kard
in fark tü sün den 40 gün son ra EF’ u % 30’un al tın da
ka lan has ta la ra da ICD ta kıl ma lı dır. Tüm bu bil gi -
le ri özet le yen ve ani kar di yak ölüm den ko run ma sı
ama cıy la kul la nı la cak te da vi yak la şı mı nı gös te ren
bir al go rit ma Şe kil 56-18’de gö rül mek te dir.

Kalp ye ter siz li ği bu lu nan ve NYHA-FK’ si II
ve ya II I olan has ta la rın op ti mal me di kal te da vi
(ye ter li doz ve sü re de ACE in hi bi tö rü ve ya AI I re-
 sep tör an ta go nis ti, be ta-blo ker, spi ro no lac to ne,
di üre tik, di gi ta lis) son ra sın da EF’ si be lir le nir. EF
% 35’in üze rin de ise has ta lar op ti mal me di kal te-
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Şekil 56-18. Ani ölüm ris ki olan has ta la ra te da vi yak la şı mı al go rit ma sı. Kı salt ma lar: ICD: İmp lan te edi le bi len kar di yo ver ter
de fib ri la tör, Kor.: Ko ro ner, EF: Ejek si yon frak si yo nu, VF: Ven tri kü ler fib ri las yon, VT: Ven tri kü ler ta şi kar di, Mİ: Mi yo kard in-
 fark tü sü

Organik Kalp Hastalığı
(Kor. Kalp Hastalığı,

Kardiyomiyopati)

Organik Kalp Hastalığı
Yok

Devamlı Ventriküler Taşikardi Kardiyak Arrest: VT/VF

Reversibl
neden (-)

Reversibl
neden (+)

Düzelt

Eski Mİ, EF ≤%30ICO İmplantasyonu

Kateter Ablasyonu

Beta-blokerler
Verapamil

Diğer anti-aritmikler

Ventriküler Taşikardi



 da vi ile ya kın dan iz le nir. EF % 35’in al tın da ise
ICD açı sın dan de ğer len di ri lir. İs ke mik kalp has-
 ta lı ğı söz ko nu su ve akut mi yo kard in fark tü sün -
den son ra en az 40 gün, re vas kü la ri zas yon dan
son ra ise en az 3 ay geç miş ve EF’ de dü zel me yok -
sa ICD ta kı lır. Non-is ke mik di la te kar di yo mi yo -
pa ti ta nı sı ko nul duk tan 3-9 ay son ra bul gu lar
dü zel mi yor sa yi ne ICD ta kıl ma lı dır. NYHA-FK’si
II I-IV ve QRS ge niş li ği >120 msan olan has ta la ra
ise kar di yak re sen kro ni zas yon da ya pa bi le cek bi-
 ven tri kü ler İCD (CRT-D) ta kıl ma lı dır.

Ven tri kü ler Ta şi kar di li Has ta lar da Et yo lo jik
Ta nı ya Gö re Yak la şım
Ven tri kü ler ta şi kar di le rin et yo lo jik sı nıf lan dı rıl -
ma sı da Tab lo 56-3’de gö rül mek te dir.

İİddiiyyooppaattiikk  VVeennttrriikküülleerr
TTaaşşiiaarriittmmiilleerr

Ba zı ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da or ga nik
kalb has ta lı ğı bu lun ma ya bi lir, bu tak dir de ‘’ idi -
yo pa tik ven tri kü ler ta şi kar di ’’ adı ve ri lir. İdi yo -
pa tik ven tri kü ler ta şi kar di ler de ken di ara la rın da
alt grup la ra ay rı la rak de ğer len di ril me li dir.

Sağ Ven tri kül Çı kış Yo lu Ta şi kar di si

Da ha çok genç ler de rast la nır. Eg zer siz ve emos-
 yo nel stres ler ven tri kü ler ta şi kar di nin baş la ma sı -
na ne den ola bi lir. Ven tri kü ler ta şi kar di te tik le nen
ak ti vi te me ka niz ma sı ile olu şur. Ven tri kü ler ta şi -
kar di ade no si ne ile son la na bi lir. Bu ne den le ‘’ ade -
no si ne du yar lı ven tri kü ler ta şi kar di ’’ ola rak da
ad lan dı rı lır. Pal pi tas yon, pre sen kop ya da sen ko -
pa yol aça bi lir. Ani ölüm na di ren gö rü lür. 

EKG

EK G’ de sol dal blo ku pa ter ni ve in fe ri or aks gö rü-
 nü mün de ven tri kü ler ta şi kar di var dır.  

Te da vi

Na dir or ta ya çı kan ve ha fif semp tom la ra yol açan
atak lar söz ko nu su ise sü rek li an ti-arit mik te da vi
ge rek mez. Has ta semp to ma tik ise ön ce be ta-blo -
kerler de nen me li, et ki li de ğil se kal si yum ka nal
blo ker le ri ve ril me li dir. Di renç li va ka lar da di ğer
an ti-arit mik ler, sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di söz
ko nu su ol du ğun da ka te ter ab las yo nu uy gu lan -
ma lı dır.

Elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da prog ram lı uya-
 rı lar ile ven tri kü ler ta şi kar di nin baş la tı la bil me si için
sık ola rak isop ro te re nol in füz yo nu na ih ti yaç du yu-
 lur. Ka te ter ab las yo nu “pa ce-map pin g” ve en do kar -
di yal ak ti vas yon tek nik le ri kul la nı la rak ya pı la bi lir.
De vam lı ven tri kü ler ta şi kar di nin in dük le ne me di ği
du rum lar da ven tri kü ler er ken vu ru lar da esas alı-

 na rak ‘’ pa ce-map pin g’’ ya pı la bi lir. Ba şa rı lı ka te ter
ya pı la bil me si için ço ğu kez en er ken en do kar di yal
ak ti vas yo nun yü ze yel EK G’ de ki QRS baş lan gı cın -
dan -30 ile -60 msan ön ce oluş ma sı ye ter li dir. De ği-
 şik ça lış ma lar da rad yof re kans ka ta ter ab las yo nu ile
ba şa rı oran la rı % 85-100, komp li kas yon ora nı % 0-
3 ara sın da de ğiş mek te dir, nüks ih ti ma li de dü şük -
tür. Nüks ge liş ti ği tak dir de ye ni den ya pı lan
ab las yon ile kür sağ la na bi lir. 

İdi yo pa tik Sol Ven tri kül Ta şi kar di si

İdi yo pa tik ven tri kü ler ta şi kar di de ği şik me ka -
nizma lar ile hu su le ge le bi lir.  İdi yo pa tik sol ven-
 tri kül ta şi kar di si ile sol ven tri kül de ya lan cı
ten don var lı ğı var lı ğı ara sın da bir iliş ki ola bi le ce -
ği ile ri sü rül müş se de, da ha son ra tran sö zo fa ge al
eko kar di yog ra fi ile ya pı lan ça lış ma lar ile bu iliş-
 ki nin var lı ğı te yid edil me miş tir.

Te da vi

İdi yo pa tik sol ven tri kül ta şi kar di si bü yük oran da
sol ven tri kül di yaf rag ma tik böl ge sin de, na dir de
ol sa sol ven tri kül gi riş yo lun dan kay nak lan mak -
ta dır. Bir kıs mı ve ra pa mil, bir kıs mı da be ta-blo -
ker le re du yar lı ola bi lir. Prog noz ge nel lik le iyi dir. 

Sık ve semp to ma tik va ka lar da ka te ter ab las -
yo nu ya pıl ma lı dır. İdi yo pa tik ven tri kü ler ta şi -
kar di ab las yo nun da, “pa ce map pin g”, ak ti vas yon
“map pin g”, Pur kin je po tan si ye li kay dı, ba zen de-
 vam lı ak ti vi te ve ya  mid di yas to lik po tan si yel kay -
dı ya rar lı ola bi lir. Ka te ter ab las yo nu ile ba şa rı
oran la rı % 80-100 iken komp li kas yon ve nüks ih-
 ti mal le ri sı ra sı ile % 3 ile % 12 cı va rın da dır.

Sü rek li idi yo pa tik ven tri kü ler ta şi kar di li has-
 ta lar da an ti-arit mik ilaç lar et ki li de ğil se, ka te ter
ab las yo nu da ba şa rı sız kal mış sa ICD imp lan tas -
yo nu ya pı la bi lir. AHA/ACC/NAS PE kı la vu zun -
da bu grup has ta lar I. Sı nıf in di kas yon lar
ara sın da yer bul muş tur.

İn ter fa si kü ler Re entry

Sol da lın ön ve ar ka fa si kül le ri mak ro-re entry hal-
 ka sı nın kom po nent le ri dir. Ven tri kü ler ta şi kar di
sağ dal blok pa ter ni gös te rir. Sol ön fa si kül, sol ar -
ka fa si kül ve ya sol da lın ab las yo nu ile şi fa sağ la -
na bi lir.

Bund le Branch RT

Bund le branch re en trant ta şi kar di sağ dal, sol dal,
in ter ven tri kü ler sep tum ve His de me ti nin dis tal
bö lü mün den olu şan mak ro re en tran hal ka et ra -
fın da dö nen bir ven tri kü ler ta şi kar di tü rü dür.
Bund le branch re en trant ta şi kar di li has ta lar da ti -
pik tri ad: 1. Ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı, 2. Bi-
 rin ci de re ce AV blok  ve 3. Kar di yo me ga li
bu lun ma sı dır. EK G’ de ge nel lik le sol dal blok pa-
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 ter ni (% 96) gös te ren, sol ya da nor mal aks lı ven-
 tri kü ler ta şi kar di ge li şir. Sey rek ola rak sağ dal
blo ku pa ter ni de iz le ne bi lir. 

Te da vi

Sağ dal ve ya sol dal ab las yo nu yük sek ba şa rı ora -
nı ve em ni yet le uy gu la na bi lir. Has ta la rın önem li
bir kıs mın da HV za ma nı da uzun ol du ğu için sağ
dal ab las yo nun dan son ra has ta la rın bir kıs mın da
ka lı cı pa ce ma ker imp lan tas yo nu ge re ke bi lir. Dal
ab las yo nu ile kli nik ven tri kü ler ta şi kar di den şi fa
sağ la na bi lir. Nüks ih ti ma li çok az dır. An cak non-
kli nik ven tri kü ler ta şi kar di ler nüks ede bi lir. Prog-
 no zu mi yo kard bo zuk lu ğu be lir ler. 

İdi yo pa tik Ven tri kü ler Fib ri las yon

Ani kar di yak ölüm son ra sı ya şa ma dön dü rü len
has ta la rın yak la şık %10’un da tüm in ce le me le re
kar şın ven tri kü ler fib ri las yon ne de ni or ta ya ko nu -
la ma mak ta dır. Bu has ta lar da elek tro fiz yo lo jik in-
 ce le me es na sın da ço ğu kez po li mor fik ven tri kü ler
ta şi kar di ve ya ven tri kü ler fib ri las yon oluş tu ru lur.
An cak ger çek ya şam da dü zen li an ti-arit mik te da -
vi ye rağ men her yıl has ta la rın % 11’i ani kar di yak
ölüm ne de ni ile kay be dil mek te dir, bu ne den le ICD
kul la nıl ma sı uy gun ola cak tır. ICD sonrası kateter
ablasyonu da etkili ve yararlı olabilir.

Ne de ni Bel li Sen kop Ta nım la yan ve 
Elek tro fiz yo lo ji La bo ra tu arın da Ven tri kü ler 
Ta şi kar di İn dük le nen Has ta lar

Ne de ni bel li ol ma yan ve elek tro fiz yo lo ji la bo ra -
tu arın da prog ram lı uya rı lar ile ven tri kü ler ta şi -
kar di ya da ven tri kü ler fib ri las yon in dük le nen
has ta la rın yak la şık % 20’si, ço ğu ani ol mak üze re
1 yıl içe ri sin de kay be dil mek te dir. Bu ne den le bu
has ta la ra da ICD ta kıl ma lı dır. Yu ka rı da be lir ti len
ne den le ICD ta kı lan has ta lar da ven tri kü ler ta şi -
kar di ve ven tri kü ler fib ri las yon epi sod la rı nın ge-
 liş ti ği nin gös te ril me si bu yak la şı mın doğ ru
ol du ğu te yid eder ni te lik te dir.

SSeekkoonnddeerr  VVeennttrriikküülleerr  TTaaşşiiaarriittmmiilleerr

Kro nik İs ke mik Kalp Has ta lı ğı

Ço ğu kez mi yo kard in fark tü sü son ra sı olu şan ned -
be do ku su cı va rın dan kay nak la nan mo no mor fik
sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di re en tri me ka niz ma sı
ile or ta ya çık mak ta dır. En sık mi yo kard in fark tü sü
son ra sın da ilk yıl içe ri sin de or ta ya çı kar sa da geç
dö nem de de olu şa bi lir. Es ki mi yo kard in fark tü sü
öy kü sü ve sol ven tri kül dis fonk si yo nu bu lu nan
has ta lar da sü rek li ol ma yan (“non-sus ta ine d”) ven-
 tri kü ler ta şi kar di ge liş ti ği tak dir de bi le 2 yıl lık
mor ta li te % 30 cı va rın da dır. Bu has ta la rın yak la şık

ya rı sı arit mi ne de ni ile kay be dil mek te dir. Ço ğu
kez ven tri kü ler ta şi kar di nin hı zı ve sol ven tri kül
fonk si yo nu semp tom la rı nın cid di ye ti ni be lir ler.

Te da vi

An ti-arit mik İlaç lar: Söz ko nu su has ta lar da has-
 ta lar da sı nıf I an ti-arit mik ilaç kul la nıl ma sı -bek -
le ne nin ak si ne- mor ta li te yi ar tır mak ta dır. Bü yük
çap lı, pros pek tif ve ran do mi ze ça lış ma lar da, ami -
oda ro ne ’nun arit mik mor ta li te yi azalt sa da, to tal
mor ta li te yi et ki le me di ği gö rül mek te dir. An cak
kan ti ta tif bir me ta-ana liz de, ami oda ro ne ’un di ğer
me di kal te da vi le re nis pet le to tal mor ta li te yi azalt-
 tı ğı nı gös ter mek te dir.

İs ke mik ven tri kü ler ta şi kar di li tüm has ta lar da,
her han gi bir kon trin di kas yon ol ma dık ça, mi yo -
kard in fark tü sü son ra sı mor ta li te yi azalt tık la rı nın
bir çok ça lış ma da gös te ril me si göz önün de tu tu la -
rak, be ta-blo ker ler ilk ter cih ila cı ol ma lı dır. As lın -
da arit mi ol ma sa bi le mi yo kard in fark tü sü ge çi ren
has ta la ra be ta-blo ker ve ril me li dir. Ven tri kü ler ta şi -
arit mi li has ta lar da ise sol ven tri kül fonk si yo nu
nor mal olan lar da so ta lol, sol ven tri kül dis fonk si -
yo nu bu lu nan lar da ise ami oda ro ne ya da do fe ti li -
de an ti-arit mik ilaç ola rak ter cih edil me li dir.

Ay rı ca be ta-blo ker, so ta lol ve ami oda ro ne
ICD şok la rı nın sa yı sı nı azal ta bi len an ti-arit mik
ilaç lar dır. Bu nun dı şın da sol ven tri kül dis fonk si -
yo nu, is ke mi ve var sa elek tro lit bo zuk lu ğu te da -
vi edil me li dir.

Ka te ter Ab las yo nu: İs ke mik ven tri kü ler ta şi kar -
di ler de tüm “map pin g” kri ter le ri kul la nıl ma sı na
rağ men ka te ter ab las yo nu nun ba şa rı şan sı nın ye-
 te rin ce yük sek ol ma ma sı nın ne den le ri, re en tran
hal ka ya ve kri tik kom po nent le re nis pet le  oluş tu -
ru la bi len lez yo nun kü çük ol ma sı, en do kar di yal
ska rın ve ya trom bu sun et ki li ener ji ve ril me si ni kı-
 sıt la ma sı, kri tik kom po nent le rin mi yo kar dın de -
rin böl ge le rin de ve ya epi kard da lo ka li ze ol ma sı
ve mul tipl ta şi kar di kon fi gü ras yon la rı nın bu lun -
ma sı ola rak sı ra la na bi lir. 

İs ke mik ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da, ba-
 şa rı ora nı % 70-80 cı va rın da, nüks oran la rı ise 9-25
ay lık ta kip sü re le rin de, azım san ma ya cak nis pet te
(% 8-33) yük sek sey ret mek te dir. Ka te ter son ra sın -
da ya pı lan elek tro fiz yo lo jik in ce le me es na sın da va-
 ka la rın önem li bir kıs mın da non-kli nik ven tri kü ler
ta şi kar di ler oluş tu ru la bi lir. Nüks le rin ço ğun lu -
ğun dan da bu ven tri kü ler ta şi kar di ler so rum lu dur.
Bu ne den le gü nü müz de ko ro ner kalp has ta lı ğı bu-
 lu nan lar da ka te ter ab las yo nu ke sin ti siz ven tri kü ler
ta şi kar di ne de niy le ICD ön ce si ve ya ICD ta kıl dık -
tan son ra çok sık şo ka yol açan ven tri kü ler ta şi -
kar di li has ta lar da kul la nıl mak ta dır.

ICD İmp lan tas yo nu: Ba şa rı lı ka te ter ab las yo nu
son ra sın da ilk nüks ata ğı ani ölü me ne den ola bi lir.
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Bu ne den le, -di ğer or ga nik kalp has ta lı ğı bu lu nan
şa hıs lar da ol du ğu gi bi- is ke mik kalp has ta lı ğı bu lu-
 nan has ta lar da da spon tan olu şan de vam lı (“sus ta -
ine d”) ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı var sa ke sin ICD
imp lan tas yo nu in di kas yo nu var dır (Sı nıf I in di kas -
yon). Ay rı ca akut mi yo kard in fark tü sün den son ra
2 ay geç me si ne rağ men EF <% 35 ise, eş lik eden
ven tri kü ler ta şi arit mi ol ma sa da hi ICD imp lan tas -
yo nu ya şam sü re si ni uza tır (Sı nıf I in di kas yon).

ICD imp lan te edi len has ta lar da sık or ta ya çı -
kan ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı prog ram lı uya-
 rı lar ile son lan mı yor ve sık şok la ra yol açı yor ise
ka te ter ab las yo nu ek bir te da vi me to du ola rak
dü şü nül me li dir.  

Bu gün için ge rek pri mer pre van si yon, ge rek se
se kon der pre van si yon ama cı ile ko ro ner kalp has-
 ta lı ğı ze mi nin de ge li şen ven tri kü ler ta şi arit mi ler de
stan dart te da vi yak la şı mı nın ICD imp lan tas yo nu
ol ma sı ge rek ti ği bü yük çap lı, ran do mi ze ve pros-
 pek tif ça lış ma lar ile gös te ril miş tir. Alt grup ana liz -
le ri, sol ven tri kül dis fonk si yo nu da ha be lir gin
ol du ğun da IC D’ nin olum lu et ki si nin da ha da ön
pla na çık mak ta ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Pri mer pre van si yon: Mi yo kard in fark tü sü son-
 ra sın da, sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di ya da kar di -
yak “ar res t” öy kü sü ol ma sa bi le has ta la rın bir
kıs mın da, özel lik le sol ven tri kül dis fonk si yo nu
mev cut sa, asemp to ma tik ol sa lar bi le arit mik
ölüm ris ki yük sek tir. Ni te kim, mi yo kard in fark -
tü sü son ra sın da, arit mik ölüm açı sın da yük sek
risk li has ta lar da ya pı lan, pri mer pre van si yon ça-
 lış ma la rın da, IC D’ nin, ami oda ro ne da hil di ğer
an ti-arit mik ilaç la ra nis pet le mor ta li te yi be lir gin
ola rak art tır dı ğı gös te ril miş tir.

Se kon der Pre van si yon: Ko ro ner kalp has ta lı ğı
ze mi nin de sen ko pal ven tri kü ler ta şi kar di ya da
kar di yak “ar res t” ge li şen has ta lar da, se kon der
pre van si yon ama cı ile ta kı lan IC D’ nin de, an ti-
arit mik ilaç la ra nis pet le to tal mor ta li te yi art tır dı -
ğı kon trol lü ran do mi ze ça lış ma lar da net bi çim de
gös te ril miş tir. 

Sol ven tri kül dis fonk si yo nu olan has ta la ra
“by-pas s” son ra sı ru tin ola rak uy gu la nan IC D’ nin
ya şam sü re si ni azalt ma dı ğı be lir len miş tir.

İdi yo pa tik Di la te Kar di yo mi yo pa ti

İdi yo pa tik di la te kar di yo mi yo pa ti li has ta la rın %
33’ün de otop si de su ben do kar di yal skar be lir len -
miş tir. Ço ğu kez ya ma lı bir da ğı lım gös te rir. Bu
alan lar ren tri için arit mik subs tra te oluş tu rur.
Ren tri, oto ma ti si te ar tı şı ve ya te tik le nen me ka -
niz ma ile ven tri kü ler ta şi kar di olu şa bi lir.

Di la te kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da sık ola rak
(% 50-60) de vam lı ol ma yan ven tri kü ler ta şi kar di ge-
 li şir ve kalp ye ter siz li ği iler le dik çe gö rül me sık lı ğı
ar tar. An cak mor ta li te ile iliş ki si ke sin de ğil dir.

Di ğer yan dan sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di ve -
ya fib ri las yon idi yo pa tik di la te kar di yo mi yo pa ti -
de gö rü len en sık ölüm ne de ni dir. İdi yo pa tik
di la te kar di yo mi yo pa ti li has ta la rın önem li bir kıs -
mı ilk 2 yıl içer sin de kay be di lir ve pek azı 5 yıl ya -
şar. Bu ölüm le rin yak la şık ya rı sı ani dir.

Non-is ke mik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da, ko-
 ro ner kalp has ta lı ğı ak si ne, ven tri kü ler ta şi arit mi ler
ço ğu kez oto ma tik me ka niz ma ile or ta ya çık tı ğı
için, arit mi ris ki nin be lir len me si ama cı ile ya pı lan
elek tro fiz yo lo jik in ce le me nin ye ri sı nır lı dır.  

Te da vi

Far ma ko lo jik Te da vi: Di la te kar di yo mi yo pa ti li
has ta lar ACE in hi bi tör le ri ve be ta-blo ker ler ile te-
 da vi edil me li dir. Ani ölü mün ön len me sin de ami -
oda ro ne ’nun et ki si ol ma dı ğı CHF-STAT (Sur vi val
Tri al of An ti arrh ytmic The rapy in Con ges ti ve He art Fa -
ilu re) ve SCD-HeFT (Sud den Car di ac De ath-He art Fa -
ilu re Tri al) gi bi ran do mi ze ve kon trol lü
ça lış ma lar da gös te ril miş tir. Semp tom la rın aza tıl -
ma sın da ami oda ro ne et ki li ola bi lir. Di ğer an ti-arit -
mik le rin kul la nıl ma sı sa kın ca lı dır. 

Ka te ter Ab las yo nu: Bir çok va ka da ven tri kü ler ta-
 şi kar di elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da oluş tu ru -
la maz, bu ne den le “map pin g”, do la yı sı ile ka te ter
ab las yo nu ya pıl ma sı da müm kün ol ma ya bi lir.
An cak ye ni ha ri ta la ma tek nik le ri ile subs tra te te-
 mel li lin eer ab las yon ya pıl ma sı kul la nım ala nı nı
bi raz ge niş let miş tir. Bu su ret le ka te ter ab las yo nu
sı nır lı sa yı da va ka ya uy gu lan mış tır ve ne ya zık ki
ba şa rı şan sı idi yo pa tik ven tri kü ler ta şi kar di le re
gö re be lir gin ola rak dü şük tür ve ICD imp lan te
edi len has ta lar da sık or ta ya çı kan ven tri kü ler ta-
 şi kar di atak la rı prog ram lı uya rı lar ile son lan mı -
yor ve sık şok la ra yol açı yor ise ka te ter ab las yo nu
ek bir te da vi me to du ola rak dü şü nül me li dir.  

ICD İmp lan tas yo nu: Bü yük öl çek li ve ran do mi -
ze SCD-HeFT ça lış ma sı, ven tri kü ler ta şi arit mi si
olan di la te kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da da, ami -
oda ro ne ’a ve pla se bo ya nis pet le, ICD imp lan tas -
yo nu nun ani ölüm ve to tal mor ta li te yi azalt tı ğı nı
gös ter miş tir. Bu ne den le EF %≤35 ve NYHA fonk-
 si yo nel ka pa si te si II-II olan non-is ke mik di la te
kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da ICD imp lan tas yo -
nu ilk te da vi yak la şı mı ol ma lı dır. 

Hi per tro fik Kar di yo mi yo pa ti

Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti özel lik le genç in san-
 lar da ve spor cu lar da ani ölü me yol açan has ta lık -
lar dan bi ri dir. Has ta la rın % 1’i ani ölüm
ne de niy le kay be di lir. Bu has ta lar da ani ölü mün
en sık gö rü len ne de ni ven tri kü ler ta şi arit mi ler dir.
Da ha ön ce ta ma men asemp to ma tik olan has ta -
lar da ilk be lir ti ani ölüm ola bi lir. 
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Far ma ko lo jik Te da vi: Hi per tro fik kar di yo mi yo -
pa ti li has ta lar da sık ola rak kul la nı lan be ta-blo ker
ya da kal si yum ka nal blo ker le ri nin ani ölüm ris-
 ki ni azalt tı ğı gös te ri le me miş tir. Göz lem sel bir ça-
 lış ma da am pi rik kul la nı lan ami oda ro n’ un sür vi yi
olum lu yön de et ki le di ği bil di ril miş tir. 

ICD İmp lan tas yo nu: Yük sek risk li has ta la ra ICD
ta kıl ma lı dır. Risk li hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li
has ta la rı be lir le mek için ke sin bir kri ter ol ma -
mak la bir lik te aşa ğı da be lir ti len du rum lar da ani
ölüm ris ki nin da ha yük sek ol du ğu ka bul edil me -
li dir: a. Kar di yak “ar res t” hi ka ye si, b. Sü rek li ven-
 tri kü ler ta şi kar di, c. Bi rin ci de re ce de ak ra ba lar da
ani ölüm, d. İn ter ven tri kü ler sep tum ka lın lı ğı nın
3 cm’ dan faz la ol ma sı, e. Ne de ni bel li ol ma yan
sen kop, f. Sü rek li ol ma yan, an cak tek rar la yan
ven tri kü ler ta şi kar di. ICD ta kı lan 506 has ta yı kap-
 sa yan bir se ri de has ta la rın % 5.5’un da ICD şo ku
ge rek miş tir. ICD in di kas yon la rı Bö lüm 57’de ay-
 rın tı lı ola rak an la tıl mış tır. 

Arit mo je nik Sağ Ven tri kül
Disp la zi si (ARVD)

Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si, sağ ven tri -
kü lün yağ lı in fil tras yo nu, fib roz ve du va rı nın in-
 cel me si ile ka rak te ri ze bir kar di yo mi yo pa ti
tü rü dür (Şe kil 56-19).

Ge nel lik le 30 ya şın al tın da ven tri kü ler ta şi -
kar di atak la rı na bağ lı çar pın tı ya da sen kop ile
tak dim olur. Ani ölü me ne den ola bi lir. Genç er-
 kek ler de ani ölüm le rin % 20’sin den so rum lu dur.
Has ta la rın % 30’un da ai le hi ka ye si var dır.

En sık sağ ven tri kül pos te ri or ba za li, apeks ve
in fun di bu lum da tu tu lum olur. Va ka la rın % 20’si -
ne sol ven tri kül de et ki le nir, bu oran ARV D’ nin
ile ri form la rın da % 50’yi aça bi lir. Bu tak dir de
prog noz da ha kö tü dür. 

EKG

Si nüs rit mi es na sın da, EK G’ de in komp let sağ dal
blo ku pa ter ni, ep si lon po tan si ye li, V1-V3’de ne ga -
tif T dal ga la rı var dır. Ven tri kü ler ta şi kar di es na -
sın da ise ti pik sol dal blok (LBBB) pa ter ni ve
in fe ri or aks dik ka ti çe ker.  Mul tipl ven tri kü ler ta-
 şi kar di mor fo lo ji le ri gö rü le bi lir. 

Ta nı: Sağ ven tri kül tu tu lu mu nun mi ni mal ol du ğu
va ka lar da ARVD göz den ka ça bi lir. ARVD ta nı sın -
da kul la nı lan ma jör ve mi nör kri ter ler ise Tab lo 56-
7’de gö rül mek te dir. Sağ ven tri kül di la tas yo nu ve ya
dis fonk si yo nu nun se kon der ne den le ri dış lan dık -
tan son ra, iki ma jör kri ter ve ya 1 ma jör ve 2 mi nör
kri ter ve ya 4 mi nör kri ter var lı ğın da ARVD ta nı sı
ko nu la bi lir.

ARVD ide sağ ven tri kül çı kış yo lu ta şi kar di si
ayı rı mı nı yap mak ba zen zor ola bi lir. İdi yo pa tik
sağ ven tri kül çı kış yo lun dan kay nak la nan ven tri -
kü ler ta şi kar di ler ile, ARV D’ ye bağ lı ven tri kü ler
ta şi kar di ler ta şi kar di es na sın da ki EKG pa ter ni
(sol dal blo ku) ne de ni ile bir bir le ri ile ka rı şa bi lir.
Ayırt edi ci ta nı da ya rar lı ola bi le cek ba zı kri ter ler
Tab lo 56-8’de gö rül mek te dir.
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Şekil 56-19. Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi. A. Mak ros ko pi: Sağ ven tri kül be li rign ge niş le miş ve tra be kü lass yon art mış-
 tır. B. Mi yo kard do ku su ye ri ne yağ do ku su ve fib röz do ku nun al dı ğı (ok la işa ret li) iz len mek te dir.

Şekil 56-20. Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si MR gö rün -
tü sü. Ok lar la işa ret li alan da sağ ven tri kül (RV) du va rı nın da
mi yo kard do ku su nu ye ri ni yağ do ku su nun al dı ğı, sol ven tri-
 kü lün (LV) ise nor mal ol du ğu dik ka ti çek mek te dir.



Te da vi

Te da vi nin ama cı ven tri kü ler ta şi kar di nin yol aç tı -
ğı semp tom la rın ve ani ölü mün ön len me si dir.

Far ma ko lo jik Te da vi: Ven tri kü ler ta şi kar di atak-
 la rı nın ön len me si ama cıy la ilk ter cih ola rak ami -
oda ro ne, be ta-blo ker ler  ve so ta lol kul la nı la bi lir. 

Ka te ter Ab las yo nu: ARV D’ li has ta lar da % 67-81
ba şa rı ora nı ile kla sik “en tra in men t” tek nik le ri
kul la nı la rak ka te ter ab las yo nu müm kün dür. Ye -
ni ha ri ta la ma me tod la rı (“e lek tro ana to mik map-
 ping” ve ya “non-con tact map pin g”) ile ba şa rı şan sı
ar tar. An cak has ta lık prog re sif ol du ğu için ye ni
ven tri kü ler ta şi kar di odak la rı ge li şe bi lir. Mul tipl
mor fo ji de ven tri kü ler ta şi kar di ler de ola bi lir. Bu
ne den le ba şa rı lı ka te ter son ra sın da nüks ih ti ma li
yük sek tir. Ba zen epi kar di yal yak la şım la ab las yon
ge re ke bi lir.

ICD İmp lan tas yo nu: Bu gün için tav si ye edi len
yak la şım de vam lı ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı
olan ARV D’ li has ta lar da ilk te da vi yak la şı mı ola-
 rak ICD imp lan te edil me si dir. ICD imp lan tas yo nu
emin ve et ki li bir te da vi me to du dur, an cak ile ri de-
 re ce de ya pı sal anor mal lik ler olan has ta lar da sağ
ven tri kü le le ad yer leş ti ril me si güç lük arz ede bi lir.
ARVD ne de ni ile ICD ta kı lan 82 has ta nın 17 ay lık

ta kip le ri so nu cun da, va ka la rın yak la şık ya rı sın da,
ge li şen ven tri kü ler fib ri las yon ne de ni ile ci haz ta-
 ra fın dan uy gun şe kil de şok uy gu lan dı ğı nın be lir -
len me si IC D’ in ARV D’ li has ta la rın te da vi sin de ki
öne mi ni ve et kin li ği ni ka nıt la mak ta dır.

Cer ra hi Te da vi: Di ğer te da vi me tod la rı müm kün
ya da et ki li ol ma dı ğın da cer ra hi mü da he le ile
par si yel ya da to tal di sar ti kü las yon ba şa rı ile uy-
 gu la na bi lir. ICD tek no lo ji sin de ge liş me ler ve iş-
 le min da ha ko lay uy gu la nır ha le gel me si,
et kin li ği ni ka nıt la yan bü yük öl çek li ça lış ma la rın
olum lu so nuç la rı cer ra hi mü da he le ge rek li li ği ni
son de re ce kı sıt la mış tır.

Kon je ni tal Kalp Has ta la rın da
Post-ope ra tu ar Geç Dö nem Arit mi ler

Cer ra hi mü da he le uy gu la nan kon je ni tal kalp has-
 ta lık lı has ta lar da mi yo kard ska rı çev re sin den ven-
 tri kü ler ta şi kar di olu şa bi lir. Bu tür ven tri kü ler
ta şi kar di ler ge nel lik le me di kal te da vi ye di renç li -
dir ve prog noz iyi de ğil dir. Ani ölüm le re ne den
ola bi lir. Ven tri kü ler ta şi kar di ‘‘ map pin g’’ yap ma ya
izin ve re cek ka dar stab le ise ka te ter ab las yo nu uy-
 gu la na bi lir. An cak bu has ta lar da ken di li ğin den
olu şan sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı olu-
 yor sa ilk ter cih ICD imp lan tas yo nu ol ma lı dır.
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Ma jör Kri ter ler Mi nör Kri ter ler
• Nor mal sol ven tri kül fonk si yo nu a kar şın, be lir gin sağ • Nor mal sol ven tri kül fonk si yo nu na kar şın sağ  

ven tri kül di la tas yo nu ve ejek si yon frak si yo nun ven tri kül de ha fif glo bal ge niş le me ve ya EF azal ma sı
dü şük lü ğü • Sağ ven tri kül de ha fif seg men tal di la tas yon

• Sağ ven tri kül anev riz ma la rı • Sağ ven tri kül de böl ge sel hi po ki ne zi
• Sağ ven tri kül de cid di seg men tal di la tas yon • Sağ dal blo ku (RBBB) ol mak sı zın sağ pre kor di al 
• En do mi yo kar di yal bi op si de mi yo kard do ku su nun de ri vas yon lar da ne ga tif T dal ga sı

fib roz do ku ve yağ do ku su ile yer de ğiş tir me si • Sin yal or ta la ma lı EK G’ de geç po tan si yel ler
• EK G’ de ep si lon dal ga sı • Sü rek li ve ya sü rek li ol ma yan sol dal blok (LBBB)
• Ai le de nek rop si ve ya ope ras yon es na sın da te yid pa ter nin de ven tri kü ler ta şi kar di

edil miş ARVD öy kü sü • Sık ven tri kü ler (>1000/24 sa at) er ken vu ru lar 
• Ai le de ARVD dü şün dü ren er ken (<35 yaş) ani

ölüm öy kü sü

ARVD: Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si, EF: Ejeksiyon fraksiyonu

Tablo 56-7. ARVD Ta nı sın da Kul la nı la bi le cek Ma jör ve Mi nör Kri ter ler

İdi yo pa tik Sağ Ven tri kü ler Arit mo je nik Sağ Ven tri kül Disp la zi si
Çı kış Yo lu Ta şi kar di si

Odak Uni fo kal Mul ti fo kal

Lo ka li zas yon Sağ Ven tri kü ler Çı kış Yo lu Sağ ven tri kül

Ani ölüm Na dir Sık

Manye tik re zo nans Nor mal Nor mal mi yo kard do ku su nun yağ do ku su ile
görüntüleme yer de ğiş tir me si

Sin yal or ta la ma lı EKG Nor mal Geç po tan si yel pozitif

Tablo 56-8. İdi yo pa tik Sağ Ven tri kü ler Çı kış Yo lu Ta şi kar di si ile ARV D’ nin Ayırt Edi ci Ta nı sı



Kalp Nak li ne Köp rü Ola rak ICD
İmp lan tas yo nu

Cid di sol ven tri kül dis fonk si yo nu ne de ni ile kalp
nak li bek le yen has ta la rın yak la şık % 20’si ani
ölüm ne de ni ile kay be dil mek te dir. Bu has ta lar da
ICD imp lan tas yo nu ani ölüm ris ki ni azalt mak ta -
dır. Has ta la rın bir kıs mı nın bek le me dö ne min de,
ICD ta kıl sa lar bi le kalp ye ter siz li ği ne de ni ile öl-
 me si söz ko nu su ya ra rı sı nır la mak ta dır. 

KKaannaallooppaattiilleerr

Kon je ni tal Uzun QT Sen dro mu (LQTS)

Ai le vi ge çiş özel li ği olan LQTS özel lik le ço cuk lar ve
genç ler de er ken ard de po la ri zas yon la rın te tik le di -
ği po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di ve ven tri kü ler
fib ri las yon ile sen kop ve ani ölü me ne den ola bi lir
(Şe kil 56-21). Kalp ya pı sal ola rak nor mal dir.

İyon ka nal la rı nı kod la yan gen ler de ki mu tas -
yon lar fark lı tip ler de uzun QT sen drom la rı na ne -
den olur. Hem sod yum, hem de po tas yum
ka nal la rı nın tu tu lu mu hüc re içi ne sod yum akı şın -
da ar tış, po tas yum çı kı şın da ise azal ma ile so nuç -
la nır. Bu du rum de po la ri zas yon ve re po la ri zas yon
sü re le ri ni uza ta rak “tor sa des de po in te s” için uy gun
ze min ha zır lar. Bir çok epi zod stres ile iliş ki li dir.
Oto zo mal do mi nant form (Ro ma no-Ward sen dro -
mu) da ha sık gö rü lür ken, kon je ni tal sa ğır lık la iliş-
 ki li olan re se sif for mu (Jer vell-Lan ge-Ni el sen
sen dro mu) da ha sey rek tir. Gü nü müz de 12 fark lı
ge ne tik mu tas yon (LQT1…..LQT12) ta nım lan mış -
tır. Pre va lan sı 1/3000-1/7000 cı va rın da dır. 

LQT1 sen dro mu va ka la rın % 30-35’i ile en sık
rast la nan ti pi dir ve bir po tas yum ka nal de fek ti so-
 nu cu ge li şir. EK G’ de T dal ga la rı ge niş tir ve arit-
 mi ler eg zer siz (özel lik le yüz me) ile te tik le nir.
LQT2 sen dro mu va ka la rın % 25-30’nu et ki ler ve
EK G’ de dü şük amp li tüd lü T dal ga la rı gö rü lür.
İşit sel uya ran lar ile arit mi nin in dük len me si ti pik

özel lik le rin den dir. LQT3 sen dro mu ise özel lik le
uy ku da akut kar di yak ölüm ile ka rak te ri ze dir. 

Ta nı

Ta nı yü ze yel EK G’ de QTc’ nin er kek ler de 440 msan
ve ka dın lar da 460 msa n’ in üze rin de ol ma sı ile ko-
 nu lur. Ba zen ara da ka lan va ka lar da ta nı için ge ne -
tic test ya pıl ma sı ge re ke bi lir. “Tor sa des de po in te s”
ço ğu kez sen ko pa yol açar, ba zen ven tri kü ler fib ri-
 las yo na de je ne re ola rak, ani ölü me ne den olur.
Semp tom lar ge nel lik le 12 yaş cı va rın da baş lar, da -
ha er ken baş la yan lar da prog noz da ha kö tü dür.

Dü zel til miş QT in ter va li nin 500 msn’ den
uzun ol ma sı, sen kop ve ya akut kar di yak ölüm
öy kü sü nün bu lun ma sı, ka dın cin si yet ve LQT2
ve ya LQT3 ge no tip le ri nin bu lun ma sı yük sek risk
gös ter ge le ri dir. 

Prog noz

Or ga nik kalp has ta lı ğı ya da sol ven tri kül dis fonk -
si yo nu ol ma dı ğı için arit mi kon trol al tı na alın dı ğı
tak dir de uzun sü re li prog noz son de re ce iyi ola bi lir.
Moss ve ark. ta ra fın dan ya yın la nan bir ça lış ma da
uzun sü re iz le nen 196 uzun QT’ li has ta lar da se ne lik
ölüm in si den si % 1.3 ola rak bil di ril miş tir. Di ğer yan-
 dan 287 has ta yı kap sa yan baş ka bir ça lış ma da ise 5
yıl lık ta kip sü re sin ce has ta la rın % 8’i ani ölüm ne de -
ni ile kay be dil miş, % 5’i ise kalp dur ma sı so nun da
mü da ha le ile ha ya ta dön dü rül müş tür.

Te da vi

Has ta lar ya rış ma lı spor lar dan, QT’ yi uza tan ilaç-
 lar dan ve hi po ta se mi den ka çın ma lı dır. 
Far ma ko lo jik Te da vi: Tüm kon je ni tal uzun QT
sen drom lu has ta lar semp tom ol ma sa da hi be ta-
blo ker kul lan ma lı dır (Sı nıf I in di kas yon). Bu
amaç la me top ro lol (2-4 mg/kg/gün), na do lol (1-
2.5 mg/kg/gün) ve ya prop ra no lol (2-4 mg/kg/gün)
ve ri le bi lir. Eg zer siz tes ti ile kalp hı zın da % 25-35
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Şekil 56-21. Kon je ni tal uzun QT sen dro mu. Bir has ta mı zın 12 de ri vas yon lu EK G’ sin de QT’ nin 0.76 sa n’ yi bul du ğu (A) ve
bu ze min de “tor sa des de po in te s” ge liş ti ği (B) iz len mek te dir.



azal ma sağ la ya cak do za çı kıl ma lı, ay rı ca Hol ter
ka yıt la rı ile aşı rı ge ce bra di kar di le ri göz len me li -
dir. Ke sin kon trin di kas yon ol ma dık ça ila ca ge be -
ler de de de vam edi lir.

LQT3 ti pin de me xi le ti ne ’e has ta ne ko şul la rın -
da baş la na bi lir.

Sem pa tik De ner vas yon: İde al doz da be ta-blo ker
kul la nıl ma sı na rağ men sen kop atak la rı de vam
eden ve ICD imp lan tas yo nu in di kas yo nu ol ma -
yan has ta lar da sol kar di yak sem pa tik de ner vas -
yo nun da ya rar lı ola bi le ce ği bil di ril miş tir.

Pa ce ma ker İmp lan tas yo nu: QT uzun ol sun ya da
ol ma sın, pa uze ye-bağ lı “tor sa des de po in te s” ve sen-
 kop atak la rı olan has ta la ra kalp pi li ta kıl ma lı dır (Sı -
nıf I in di kas yon). Pa ce ma ker prog ram la nır ken alt
hız sı nı rı yük sek (80/dk gi bi) tu tul ma lı dır.

ICD İmp lan tas yo nu: Kar di yak ar rest öy kü sü
olan lar da ise ke sin (Sı nıf I) ICD in di kas yo nu var-
 dır. Be ta-blo ker ler kul la nan has ta la rın % 20-
30’un da sen kop atak la rı de vam eder. Be ta-blo ker
kul la nıl ma sı na rağ men sen kop ve ya ven tri kü ler
ta şi kar di atak la rı de vam eden has ta la ra pro fi lak -
tik ICD ta kıl ma lı dır (Sı nıf II a in di kas yon). Kar di -
yak ar rest açı sın dan yük sek risk li has ta la ra da
(LQT2, LQT3, QTc >500 msan) ICD ta kı la bi lir (Sı -
nıf IIb in di kas yon).  ICD son ra sı da be ta-blo ke re
de vam edil me li dir.

Uzun QT sen dro mu ile ICD ta kı lan 18 has ta -
nın 17 ay lık ta kip sü re sin ce va ka la rın % 50’sin de
ven tri kü ler fib ri las yon ne de ni şok ge rek me si bu
yak la şı mı des tek ler ni te lik te dir. 

Kı sa QT (SQT) Sen dro mu

Kı sa QT sen dro mu ya pı sal bo zuk lu ğu ol ma yan
kalp ler de EK G’ de kı sa QT gö rül me si ile ka rak te -
ri ze, ven tri kü ler arit mi ve ani ölü me yol aça bi len
ve na dir gö rü len bir ge ne tik bo zuk luk tur. Kı sa
QT sen dro mun dan so rum lu 3 gen bo zuk lu ğu
(SQTS1, SQTS2, SQTS3) be lir len miş tir. Gen anor-
 mal li ği po tas yum ka nal la rın da fonk si yon mu tas -

yo nu na, bu da  kı sa ak si yon po tan si ye li ve ref rak-
 ter pe ri yoda ne den olur. 

Has ta lık son de re ce risk li dir. Kar di yak ar rest
is ti ra haC te ve ya stres es na sın da ge li şe bi lir.

Kı sa QT hi per ka le mi, hi per kal se mi, hi per ter -
mi, asi doz ve ya di gi ta lis in tok si kas yo nu gi bi di -
ğer ne den le re de bağ lı ola bi lir. Bu ih ti mal ler
kon je ni tal kı sa QT sen dro mu ta nı sı ko nul ma dan
ön ce dış lan ma lı dır.

EKG
EK G’ de kı sa QT (QT<300 msan) ya nı sı ra uzun ve
siv ri ya da asi met rik T dal ga la rı sap ta na bi lir (Şe -
kil 56-22). 

Te da vi
Kar di yak ar rest öy kü sü olan lar da mut la ka ICD
ta kıl ma lı dır. Pri mer pre van si yon ama cıy la ICD
ta kıl ma sı nı öne ren ler de var dır. Qu ini di ne QT in-
 ter va li ni uza ta rak  et ki li ola bi lir.

Bru ga da Sen dro mu 

İlk kez kar di yak sod yum ka nal la rı nın bir ge ne tik
mu tas yo nu (SCNA5 kro mo zo mun da) so nu cu or-
 ta ya çık tı ğı be lir le nen he re di ter has ta lık tır. Ha len
sod yum, kal si yum ve ya po tas yum ka nal la rı nı et-
 ki le yen 7 de ği şik ge ne tik var yan tı (BrS…..BrS7)
ta nım lan mış tır.

Ge nel lik le is ti ra hat ve ya uy ku da po li mor fik
ven tri kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler fib ri las yon
ile akut kar di yak ölü me ne den ola bi lir. Ateş ve ya
aşı rı al kol de sen ko bu te tik le ye bi lir. İlk be lir ti ler
ge nel lik le 30-40 yaş la rın da or ta ya çı kar. Te da vi
edil me miş has ta lar da 3 yıl da akut kar di yak ölüm
ris ki % 30 ci va rın da dır.

De ği şik ilaç lar (lo cal anes te zik ler, ko ka in, al fa-
ad re ner jik ago nist ler, tri sik lik an ti dep re an lar vb)
arit mi yi te tik le ye bi lir.

EKG
EK G’ de komp let ve ya in komp let sağ dal blo ku
pa ter ni ile bir lik te V1-V3’de en az 2 de ri vas yon da
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Şekil 56-22. Kı sa QT sen dro mu.



ve “co ve d” (ke mer tar zın da) ≥2 mm ST ele vas yo -
nu nun ol ma sı ta nı koy du ru cu ti pik bul gu su dur
(Şe kil 56-23).

Bru ga da sen dro mun da üç tip EKG pa ter ni
ola bi lir. An cak ti pik ve ta nı koy du ru cu olan Tip I
pa tern dir (Şe kil 56-24).

EKG bul gu la rı ba zen ara lık lı ola rak or ta ya
çık tı ğı için, şüp he li has ta lar da Aj ma lin tes ti ile
EKG bul gu la rı nın or ta ya çı ka rıl ma sı ge re ke bi lir
(Şe kil 56-25). 

Te da vi: Kar di yak ar rest öy kü sü olan lar da ke sin
(Sı nıf I) İCD imp lan tas yo nu in di kas yo nu var dır.
Far ma ko lo jik Bu nun ya nı sı ra V1-3’de spon tan ve
ti pik ST ele vas yo nu ile bir lik te sen kop öy kü sü
olan la ra ya da ven tri kü ler ta şi kar di sap ta nan has-
 ta la ra ICD ta kı la bi lir (Sı nıf II a in di kas yon). ST ele-
 vas yo nu far ma ko lo jik pro vo kas yon la or ta ya
çı kan has ta lar –semp tom lar da ol sa- ICD ta kıl -
ma dan iz len me li dir (Sı nıf II a in di kas yon). 

Spon tan ST ele vas yo nu olan asemp to ma tik
has ta lar da risk be lir len me si için elek tro fiz yo lo jik

in ce le me ya pı la bi lir. Bu in ce le me es na sın da ven-
 tri kü ler ta şi arit mi in dük le nir se ICD ta kı la bi lir (Sı -
nıf IIb in di kas yon). 

ICD ta kı lan has ta lar da elek trik fır tı na sı ne de-
niy le çok sık çok olur sa ven tri kü ler arit mi atak ları -
nı ve şok la rı azalt mak için qu ini di ne de ne ne bi lir.

Ai le vi Ka te ko la mi ner jik Po li mor fik
Ven tri kü ler Ta şi kar di

Ai le vi ka te ko la mi ner jik po li mor fik ven tri kü ler ta-
 şi kar di in tra sel lü ler kal si yum tu tu lu mu bo zuk lu -
ğu nun yol aç tı ğı ad re ner jik de şar ja bağ lı arit mi ve
ani ölüm ile ka rak te ri ze bir has ta lık tır. İs ti ra hat
EK G’ si nor mal ol mak la bir lik te eg zer siz ve ya ka-
 te ko la mi ne in füz yo nu ile bi di rek si yo nel ve ya po-
 li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di te tik le nir. Dört
ge ne tik var yan tı (CPV1…..CPV4) ta nım lan mış tır.
Oto so mal do mi nant var yan tı (CPVT1) da ha sık,
oto so mal re ses sif ola nı (CPVT2) da ha sey rek gö-
 rü lür. Spo ra dik va ka lar da bil di ril miş tir.

903

Şekil 56-24. Bru ga da sen dro mun da ki EKG pa tern le ri (Bru ga da)

Şekil 56-23. Bru ga da sen dro mu. Bir has ta mız da 12-de ri vas yon lu EK G’ de V1-2’de sağ dal blo ku ör ne ği ile Bru ga da sen dro -
mu için ti pik ST yük sel me si  iz len mek te dir.



Semp tom lar ge nel lik le 12 yaş cı va rın da baş lar.
Sen kop eg zer siz ve ya emos yo nel stres ile te tik le -
nir. Ani ölüm ilk be lir ti ola bi lir. Te da vi edil me -
dik le ri tak dir de has ta la rın % 80’in de 40 ya şın
al tın da en azın dan bir kez ha ya tı teh dit edi ci arit -
mi ge li şir. 

Stan dart te da vi be ta-blo ker ve ril me si dir. Ve-
 ra pa mil de kul la nı la bi lir. Sı nır lı da ol sa ba zı has-
 ta lar da fle ca ini de de nen miş tir.

Mak si mum doz be ta-blo ker ve ril me si ne rağ-
 men de vam lı ya da to le re edi le me yen ven tri kü ler
ta şi kar di atak la rı de vam eden has ta la ra ICD ta-
 kıl ma lı dır (Sı nıf II a in di kas yon). Son ra sın da be -
ta-blo ke re de vam edil me li dir. Kar di yak ar rest
öy kü sü olan has ta lar da ke sin (Sı nıf I) ICD in di -
kas yo nu var dır.

WPW Sen dro mu

WPW sen dro mun da olu şan at ri yal fib ri las yon ba -
zen ak se su ar yo lun çok hız lı ven tri kü ler ge çi şe
izin ver me si ta şi arit mi ata ğı nın ven tri kü ler fib ri -
las yo na dö nüş me si ne do la yı sıy la ani ölü me yol
aça bi lir. Bu ne den le at ri yal fib ri las yon ge li şen
WPW sen dro mu va ka la rın da ke sin (Sı nıf I in di -
kas yon) ka te ter ab las yo nu ge rek li li ği var dır. Ab-
 las yo nun ba şa rı ora nı % 100’e ya kın dır ve ani
ölüm ris ki ta ma men or ta dan kal kar.  
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Da ha ön ce sağ lık lı olan ve ya sta bil kalp has ta lı ğı
bu lu nan bir ki şi de akut semp tom la rı ta ki ben bir
sa at içer sin de efek tif do la şım dur ma sı ve şu ur
kay bı ile ge li şen ölü me “a ni kar di yak ölüm”
(“sud den car di ac de ath”) de nil mek te dir. Ba tı ül ke -
le rin de ya pı lan is ta tis tik ler de ölüm ne den le ri ara-
 sın da ön sı ra yı kar di yo vas kü ler has ta lık lar,
bun la rın ara sın da da en önem li kıs mı nı ani ölüm-
 ler teş kil et mek te dir. Ni te kim Ame ri ka Bir le şik
Dev let le ri (ABD)’de her yıl 300.000-400.000 has ta
ani ölüm ne de ni ile kay be dil mek te dir. 

Ge nel po pü las yon da ani kar di yak ölüm ris ki
nis pe ten dü şük tür. Ko ro ner ar ter has ta lı ğı risk-
 le ri (dis li pe mi, si ga ra, hi per tan si yon, di abe tes
mel li tus vb) olan lar da bu risk art mak ta dır. Aşa-
 ğı da ki du rum lar da da ani ölüm ris ki nor mal po-
 pü las yo na gö re be lir gin de re ce de yük sek tir:
Ko ro ner kalp has ta lı ğı bu lun ma sı, kalp ye ter siz -
li ği ne bağ lı ola rak son ra sın da sol ven tri kül ejek-
 si yon frak si yo nu (EF)’un % 35’in al tın da ol ma sı,
ya şa ma dön dü rül müş kar di yak “ar rest” öy kü sü
bu lun ma sı ve mi yo kard in fark tü sü son ra sın da
EF’ nin be lir gin düş me si (EF ≤ % 35) ile bir lik te
ven ri kü ler ta şi kar di ge liş me si. Son grup en risk -
li ola nı dır. 

Ven tri kül fib ri las yo nun dan kur tul ma ve ya şa -
ma dön me ih ti ma li ni be lir le yen en önem li fak tör
kalp dur ma sı (“car di ac ar rest”) ile de fib ri las yon
uy gu la ma sı ara sın da ge çen za man dır. İmp lan te
edi le bi len kar di yo ver ter de fib ri la tör (ICD)’ler de-
 vam lı (“sus ta ined”) ven tri kü ler ta şi kar di ve ya
ven tri kü ler fib ri las yona bağ lı ani kar di yak ölü mü
ön le mek için ge liş ti ril miş olan ci haz lar dır. Epi de-
 mi yo lo jik ça lış ma lar, 2 yıl lık ta kip dö ne min de,
has ta la rın % 30-50’sin de söz ko nu su ha ya tı teh dit
edi ci ven tri kü ler ta şi arit mi le rin nüks et ti ği ni or ta -
ya koy muş tur. Er ken göz lem sel ça lış ma lar da sü-
 rek li ven tri kü ler ta şi kar di ve ven tri kü ler
fib ri las yo nu dü zelt me de IC D’ le rin et ki li ol du ğu,
bü yük öl çek li ran do mi ze ve pros pek tif ça lış ma -
lar da da IC D’ nin ya şam sü re si ni uzat tı ğı ka nıt -
lan mış tır.

Bu gün ven tri kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler
fib ri las yo nu ön le mek ya da son lan dır mak için 4
te da vi yön te mi kul la nıl mak ta dır: a. An ti-arit mik
ilaç lar, b. Ka te ter ab las yo nu, c. Arit mi cer ra hi si ve
d. ICD imp lan tas yo nu.

An ti-arit mik İlaç lar

Ven tri kü ler ta şi arit mi le rin te da vin de an ti-arit mik
ilaç kul lan ma nın baş lı ca iki ama cı var dır; bi ri
semp tom la rın azal tıl ma sı ya da or ta dan kal dı rıl -
ma sı, di ğe ri ve şüp he siz da ha önem li si ya şam sü-
 re si nin uza tıl ma sı dır. Ta şi arit mi le rin te da vi sin de
en önem li ye ri son yıl la ra ka dar an ti-arit mik ilaç-
 lar al mış, bu ilaç la rın semp tom la rı kıs men de ol -
sa azalt tı ğı göz len miş tir. An cak an ti-arit mik
ilaç lar ile ya pı lan bü yük çap lı ran do mi ze ça lış -
ma la rın so nuç la rı ha yal kı rık lı ğı ya rat mış, sı nıf I
an ti-arit mik ilaç lar lar la ya pı lan ça lış ma la rın me -
ta-ana li zi söz ko nu su ilaç la rın ar zu la nı nın ak si ne
arit mik ölüm ih ti ma li ni art tır dı ğı nı gös ter miş tir.
Ay rı ca an ti-arit mik ilaç lar ile ICD et kin li ği ni kar-
 şı laş tı ran ça lış ma lar ICD’ le rin mor ta li te yi azalt-
 ma da be lir gin üs tün ol du ğu nu gös ter miş tir.

Ka te ter Ab las yo nu

Rad yof re kans ka te ter ab las yo nu sup ra ven tri kü -
ler ta şi kar di le rin te da vi sin de yay gın ola rak kul-
 la nı lan ve çok yük sek oran da (> % 90) şi fa
sağ la yan bir me tod dur. Ven tri kü ler ta şi kar di le rin
te da vi sin de ka te ter ab las yo nu için ay nı yo ru mu
yap mak müm kün de ğil dir. Mo no mor fik, de-
 vamlı, hı zı ya vaş, he mo di na mik ola rak iyi to le re
edi le bi len ve elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da ko-
 lay lık la oluş tu ru la bi len ya da ke sin ti siz (“ in -
cessan t”) ven tri kü ler ta şi kar di ler en do kar di yal
ha ri ta la ma ve do la yı sıy la ka te ter ab las yo nu ya-
 pıl ma sı na en uy gun va ka lar dır. 

Ka te ter ab las yo nu sağ ven tri kül çı kış yo lu ta-
şikardisi, idi yo pa tik sol ven tri kül ta şi kar di si ve
bund le-branch re en trant ta şi kar di de yük sek ba şa rı
ora nı ile uy gu lan mak ta dır ve ter cih edi le cek te-
 da vi yön te mi dir. Or ga nik kalp has ta lı ğı ile bir lik -
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te olan ven tri kü ler ta şi kar di ler de ise ka te ter ab-
 las yo nu nun akut ba şa rı ora nı nis pe ten dü şük (%
70-80), nüks ora nı ise (% 30-40) çok yük sektir. Ay-
rıca ba zen ilk nük sün ani ölü me yol aça bi le ce ği
unu tul ma ma lı dır. Diğer yandan elek tro fiz yo lo ji
la bo ra tu arın da prog ram lı uya rı lar ile baş la tı lan
ven tri kü ler ta şi kar di le rin bü yük bir bö lü mü hız -
la ven tri kü ler fib ri las yo na de je ne re ol du ğu için
ha ri ta la ma, do la yı sıy la ab las yo na baş la ma im ka -
nı da hi ver me mek te dir. Mul tipl ven tri kü ler ta şi -
kar di mor fo lo ji si, po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di
ve prog re sif kar di yo mi yo pa ti ab las yo nun kul la -
nı mı nı ve ba şa rı yı da ha da sı nır la mak ta dır. Son
yıl lar da ge liş ti ri len ye ni ha ri ta la ma tek nik le ri
(“non-con tact map ping”, elek tro ana to mik ha ri ta la -
ma) da ha ön ce ab las yon yap ma sı müm kün ol ma -
yan va ka lar da da bu im ka nı ya rat mış ve ba şa rı
ora nı nı art tır mışsa da or ga nik kalp has ta lı ğı ile
bir lik te olan de vam lı ven tri kü ler ta şi kar di ler de
ilk te da vi se çe ne ği ICD ta kıl ma sı ol ma lı ve ka te -
ter ab las yo nu aşa ğı da ki du rum la ra sı nır lı kal ma -
lı dır: a. İdi yo pa tik ven tri kü ler ta şi kar di ler, b. Çok
sık ya da ke sin ti siz (“in ces san t”) ven tri kü ler ta şi -
kar di ne de ni ile İCD imp lan tas yo nu nun müm-
 kün ol ma ma sı, c. Da ha ön ce ICD ta kıl mış olan
has ta lar da ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı nın ni te lik
de ğiş ti re rek çok sık laş ma sı ve şok la ra ne den ol-
 ma sı ola rak sı ra la na bi lir. 

Cer ra hi Te da vi

Son yıl lar da, İCD imp lan tas yo nu ve ka te ter ab-
 las yo nu, arit mi cer ra hi si ge rek li li ği ni önem li
oran da azalt mış tır. Bu gün için arit mi cer ra hi si da -
ha çok ka te ter ab las yo nu uy gu la na ma yan ya da
ba şa rı sız olan va ka la ra ve ya çok sık ya da ke sin -
ti siz (‘’ in ces san t’ ’) ven tri kü ler ta şi kar di ne de ni ile
İCD imp lan tas yo nu müm kün ol ma yan la ra, ko ro -
ner kalp has ta lı ğı da var sa, ço ğu kez re vas kü la ri -
zas yon iş le mi ile bir lik te uy gu lan mak ta dır. An cak
ejek si yon frak si yo nu % 20’nin al tın da ise cer ra hi
mor ta li te nin çok yük sek ol du ğu ve bu tür has ta -

la ra arit mi cer ra hi si uy gu la mak tan ka çın mak ge-
 rek ti ği ha tır lan ma lı dır.

TTaa  kkıı  llaa  bbii  lleenn  KKaarr  ddii  yyoo  vveerr  tteerr--DDee  ffiibb  rrii  llaa  ttöörr  
((IICCDD))

Ta rih çe
İmp lan te edi le bi len de fib ri la tör, in san da ilk kez
Mi rows ki ve ark. ta ra fın dan 1980 yı lın da John
Hop kins has ta ne sin de ta kıl mış tır. 1982 yı lın da de-
 fib ri la tör le re sen kro ni zas yon özel li ği de ek le nin ce
ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da da kul la nıl ma sı
müm kün ol muş tur. 1982-1988 yıl la rı ara sın da kul-
 la nı lan IC D’ ler de ta şi kar di yi ta nı mak ta kul la nı lan
tek kri ter ta şi kar di nin hı zı idi. 1988’de hız ve şok
ener ji si prog ram la na bi len IC D’ ler imp lan te edil-
 me ye baş lan dı. Da ha son ra ge liş ti ri len ci haz la ra
an ti-bra di kar dik “pa cing” özel li ği ek len di. Bu je ne-
 ra tör ler de al gı la ma amp li tüd le ri prog ram la na bi li -
yor du ve ven tri kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler
fib ri las yonu te yid fonk si yon la rı var dı. Da ha son ra
ge liş ti ri len üçün cü je ne ras yon ci haz lar da an ti-ta şi -
kar dik “pa cing” özel lik le ri oluş tu ru la rak kar di yo -
ver si yo na ge rek kal ma dan prog ram lı uya rı lar ile
ven tri kü ler ta şi kar di yi son lan dır mak müm kün ha -
le gel di. Baş lan gıç ta ol duk ça bü yük ve ağır olan je-
 ne ra tör ler ba tın da ki ade le ler al tı na yer leş ti ri lir ken,
epi kar di yal le ad le rin kul la nıl ma sı zo run lu lu ğu ne-
 de ni ile to ra ko to mi de ge re ki yor du. Bu gün ge liş ti -
ri len ye ni je ne ras yon ci haz lar ise ol duk ça
kü çül müş (37 cc, 68 gr) ve bu ne den le sub pek to ral
böl ge de ade le ve cild al tı na yer leş ti ril me le ri müm-
 kün ol muş tur (Şe kil 57-1).

NAS PE/BPEG De fib ri la tör kod la rı Tab lo 57-
1’de gö rül mek te dir.

Ay rı ca di ğer tek no lo jik ge liş me ler (ak tif ‘’ ca n’ ’
je ne ra tör, bi fa zik akım vb) sa ye sin de ye ter li de-
 fib ri las yon eşi ği sağ la na bil di ği için le ad le rin ve -
nöz yol la en do kar da yer leş ti ril me le ri de ye ter li
ol mak ta dır. Bu su ret le ICD ci haz la rı cer ra ha ih ti -
yaç kal ma dan, ter ci han anes te zi uz ma nı des te ği
ile de rin se das yon sağ la na rak kar di yo log ta ra fın -
dan elek tro fiz yo lo ji la bo ra tu arın da ger çek leş ti ri -
le bil mek te dir. ICD ci haz la rı de fib ri las yon özel li ği
dı şın da an ti-bra di kar dik ‘’ pa cin g’ ’, dü şük ve ya
yük sek ener ji li kar di yo ver si yon ve prog ram lı an -
ti-ta şi kar dik ‘’ pa cin g’’ yap ma özel lik le ri de ta şı -
mak ta dır. Bu su ret le ICD ci ha zı ven tri kü ler
ta şi kar di oluş tu ğun da an ti-ta şi kar dik “pa cing”,
et ki li ol maz sa dü şük ener ji ile kar di yo ver si yon,
ven tri kü ler fib ri las yon oluş tu ğun da ise sa ni ye ler
içer sin de de fib ri las yon (mak si mal 40 Jou le) ile
sinüs rit mi ni sağ la mak ta dır. Ye ni IC D’ le rin ömür-
 le ri kul la nım sık lı ğı na gö re de ğiş mek le bir lik te 8-
12 yı lı bul mak ta dır. 

An ti-arit mik ilaç lar ile IC D’ yi kar şı laş tı ran ça-
 lış ma la rın so nuç la rı ven tri kü ler ta şi arit mi le rin te-
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Şekil 57-1. Te le rönt ge nog ra fi (PA): İmp lan te edi le bi lir kar-
 di yo ver ter de fib ri la tör lü bir has ta da rad yog ra fik gö rün tü.



 da vi si nin tü müy le göz den ge çi ril me si ge rek li li ğini
or ta ya koy muş tur. Bu çer çe ve de ya pı lan pri mer ve
se kon der ko run ma ça lış ma la rı nın so nuç la rı aşa ğı -
da özet len miş tir: 

Pri mer Ko run ma Ça lış ma la rı
(Tab lo 57-2, Şe kil 57-2)

Da ha ön ce sen ko pal ven tri kü ler ta şi kar di ya da
kar di yak “ar rest” öy kü sü bu lun ma yan, an cak
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PO TAN Sİ YEL I PO TAN Sİ YEL II PO TAN Sİ YEL II I PO TAN Sİ YEL IV
(Şok Ya pı lan Oda cık) (An ti ta şi kar dik Uya rı (Ta şi kar di nin (An ti-bra di kar dik Uya rı

Ya pı lan Oda cık) Ta nın ma sı) Ya pı lan Oda cık)

O=Yok O=Yok E =Elek trog ram O=Yok

A=At ri yum A=At ri yum H=He mo di na mik A=At ri yum
V=Ven tri kül V=Ven tri kül V=Ven tri kül
D=Du al (A+V) D=Du al (A+V) D=Du al (A+V)

NAS PE: The North Ame ri can So ci ety of Pa cing and Elec troph ysi ology, BPEG: Bri tish Pa cing and Elec troph ysi ology. Bern -
ste in AD, Camm AJ, Fis her JD, et al. The NAS PE/BPEG Pa ce ma ker le ad co de. PA CE 1993;16:1776

Tablo 57-1. NAS PE/BPEG. De fib ri la tör Kod la ma Sis te mi 

Ça lış ma Has ta Se çi mi De ğer len di ri len Kar şı laş tı rı lan Önem li So nuç lar
Hu sus lar Te da vi Tür le ri

MA DIT • Q dal ga lı mi yo kard • To tal mor ta li te ICD (N: 95) To tal mor ta li te de 
in fark tü sü >3 haf ta • Fi yat ile % 54 azal ma

• Asemp to ma tik NS-VT • Ma li yet-et kin lik stan dart te da vi 
• EF <% 35 (N: 101) 
• Oluş tu ru la bi len ve
pro ca ina mi de ile
bas kı la na ma yan VT

• FK: I-III

CABG- • Elek tif by-pass • To tal mor ta li te ICD (N: 446) Pro fi lak tik ICD bir
PATCH • EF<%40 ile avan taj sağ la ma dı. 

• Anor mal sin yal stan dart te da vi 
or ta la ma lı EKG (N: 454)

MUSTT • KKH • Ani kar di yak ölüm • ICD To tal mor ta li te de
• EF <% 40 • Spon tan de vam lı VT • An ti-arit mik ilaç % 55 azal ma
• NS-VT • Te da vi siz grup
• Oluş tu ru la bi len sü rek li
ven tri kü ler ta şi kar di/
fib ri las yon

MA DIT-II • Es ki mi yo kard in fark tü sü • To tal mor ta li te ICD To tal mor ta li te de
• EF<% 35 • Ma li yet-et kin lik ile % 31 azal ma

stan dart te da vi

DI NA MIT • He men mi yo kard • To tal mor ta li te ICD IC D’ nin avan ta jı yok.
in fark tü sü son ra sı ile

• EF<% 35 stan dart te da vi

DE FI NI TE • Non-is ke mik KMP • To tal mor ta li te ICD ICD ile to tal mor ta li te ve
• EF <% 36 • Arit mik mor ta li te ile arit mik mor ta li te da ha az. 
• VEV ve ya NS-VT stan dart te da vi

SCD-HeFT • İs ke mik ve ya non-is ke mik • To tal mor ta li te • Pla se bo ile stan dart • Ami oda ro ne ile pla se bo 
di la te kar di yo mi yo pa ti • Ya şam ka li te si te da vi ara sın da fark lı lık yok

• EF <%35 • Ma li yet-et kin lik • Ami oda ro ne ile • ICD to tal mor ta li te yi 
• FK: II-II I • Mor bi di te stan dart te da vi % 23 azalt mak ta
• ACE in hi bi tö rü alı mı na • Arit mi in si den si • ICD ile stan dart 
uy gun te da vi

• Sü rek li VT/VF ol ma ma sı

MA DIT: Mul ti cen ter Au to ma tic De fib ril la tor Imp lan ta ti on Tri al, CABG-Patch: Co ro nary Ar tery Bypass Graft Patch Tri al, MUSTT:
Mul ti cen ter Un sus ta ined Tach ycar di a Tri al, SCD-HeF: The Sud den Car di ac De ath in He art Fa ilu re. EF: Ejek si yon frak si yo nu,
FK: Fonk si yo nel ka pa si te (NYKC), Ven tri kü ler er ken vu ru, ACE: An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim. VT: Ven tri kü ler ta şi kar di, NS-
VT: Sü rek li ol ma yan (“non-sus ta ined”) ven tri kü ler ta şi kar di, VEV: ven tri kü ler er ken vu ru

Tablo 57-2. Ani Kar di yak Ölüm den Pri mer Ko run ma Ama cı ile ICD Uy gu la ma la rı



arit mik ölüm ris ki yük sek ol du ğu var sa yı lan has-
 ta lar da ya pıl mış olan ça lış ma lar dır.

Mul ti cen ter Au to ma tic De fib ril la tor Imp lan ta ti on
Tri al (MA DIT) ça lış ma sın da, akut mi yo kard in-
 fark tü sü (Mİ) son ra sın da asemp to ma tik, de vam -
lı ol ma yan ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı olu şan
196 has ta la ya elek tro fiz yo lo jik in ce le me ya pıl mış,
de vam lı ven tri kü ler ta şi kar di in dük len di ği ve İV
pro ca ina mi de ile bas kı lan ma dı ğı tak dir de, bir
gru ba ICD imp lan te edil miş, di ğer gru ba kon ven-
 si yo nel an ti arit mik te da vi uy gu lan mış ve 27 ay -
lık ta kip dö ne mi so nun da IC D’ nin arit mik
mor ta li te yi % 75 ve to tal mor ta li te yi % 54 ora nın -
da azalt tı ğı be lir len miş tir. 

Co ro nary Ar tery Bypass Graft Patch Tri al (CABG-
Patch, 1993-1997) ça lış ma sın da ise ko ro ner ‘’by-
pass’’ uy gu la nan ve sol ven tri kül dis fonk si yo nu

bu lu nan ve sin yal or ta la ma lı EK G’ si anor mal olan
900 has ta ya pro fi lak tik ICD uy gu lan mış, 32 ay lık
ta kip sü re sin ce IC D’ nin to tal mor ta li te yi azalt ma da
her han gi bir avan ta jı gö rül me miş tir.

Mul ti cen ter Un sus ta ined Tach ycar di a Tri al
(MUSTT) ça lış ma sın da miyokard infarktüsü ge çir -
miş ve sol ven tri kül dis fonk si yo nu bu lu nan de vam -
lı ol ma yan ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar da,
İC D’ nin am pi rik ola rak ve ri len ya da elek tro fiz yo -
lo jik in ce le me kı la vuz lu ğun da se çi len ilaç la ra nis-
 pet le çok da ha gü ve ni lir ol du ğu, 39 ay lık ta kip
dö ne mi so nun da, arit mik mor ta li te yi % 76 ve to tal
mor ta li te yi % 55 ora nın da azalt tı ğı gös te ril miş tir.

MA DIT ve MUSTT ça lış ma la rı bir lik te de ğer -
len di ril di ğin de, her iki ça lış ma da da IC D’ nin, kon -
trol gru bu na gö re mor ta li te yi azalt tı ğı
gö rül mek te dir (Şe kil 57-3). MUSTT ça lış ma sın da
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Şekil 57-3. MA DIT ve MUSTT ça lış ma la rı nın ana li zi bir lik te ya pıl dı ğın da, her iki ça lış ma da da, IC D’ nin, kon ven si yo nel te-
 da vi uy gu la nan te da vi gru bu na gö re mor ta li te yi an lam lı bi çim de azalt tı ğı gö rül mek te dir.

MUSTT Tedavi yok

MUSTT

MADIT

Ya
şa

m
 ih

tim
al

i

Hazard ratio: MADIT 0.46 (p=0.009);
MUSTT: 0.49 (p=0.001)

MADIT ve MUSTT: Yaşam Eğrileri

MUSTT İlaç tedavisi

MADIT Konvensiyonel

Şekil 57-2. Pri mer pre van si yon ça lış ma la rı: MA DIT, MUSTT ve MA DIT II ça lış ma la rı nın üçün de de ICD ta kı lan has ta lar da, kon-
 ven si yo nel te da vi ye gö re, ge rek arit mi ye bağ lı mor ta li te, ge rek se to tal mor ta li te nin be lir gin ola rak azal dı ğı gö rül mek te dir.



pla se bo kull la nan has ta lar ile an ti-arit mik ilaç lar
alan lar kar şı laş tı rıl dı ğın da, mor ta li te açı sın dan bir
fark ol ma dı ğı be lir len miş tir. Ay rı ca her iki ça lış -
ma nın ICD ve ila ça grup la rı nın mor ta li te yö nün -
den ta kip le rin de pa re lel lik dik ka ti çek mek te dir.

Ran do mi ze ve pros pek tif bir ça lış ma olan
MA DIT-II’e ise akut mi yo kard in fark tü sün den
son ra bir ay geç me si ne rağ men sol ven tri kül EF
% 30’in al tın da ka lan, an cak sü rek li ven tri kü ler
ta şi kar di ya da kar di yak “ar rest” öy kü sü ol ma yan
has ta lar alın mış lar dır. Söz ko nu su ça lış ma da top-
 lam 740 has ta ya ICD ta kıl mış, 490’ı na ise kon ven-
 si yo nel te da vi uy gu lan mış tır. Her iki gru bun da
ba zal özel lik le ri, fonk si yo nel ka pa si te da ğı lım la -
rı ve kul lan dık la rı ilaç lar (an ji yo ten sin dö nüş tü -
rü cü en zim in hi bi tö rü, be ta-blo ker, sta tin,
di üre tik vb) açı sın dan fark lı lık yok tur. Yir mi ay -
lık ta kip sü re si so nun da, IC D’ nin arit mik mor ta -
li te yi % 61 ve to tal mor ta li te yi % 31 ora nın da
azalt tı ğı be lir len miş tir (Şe kil 57-4). Alt grup ana-
 li zin de, EF <% 25 ve yü ze yel EKG’de QRS sü re si
0.12 sa n’ in üze rin de olan lar da ICD’nin da ha da
ko ru yu cu ol du ğu dik ka ti çek miş tir.

The Sud den Car di ac De ath in He art Fa ilu re (SCD-
HeF) ça lış ma sın da kalp ye ter siz li ği bu lu na na has-
 ta lar 3 gru ba ay rıl mış; bi rin ci grup ta pla se bo,
ikin ci grup ta ami oda ro ne kul la nıl mış ve üçün cü
gru ba ise ICD takıl mış tır. Pri mer pre van si yon
ama cı ile kul la nı lan ami oda ro ne ’nun pla se bo ya
nis pet le to tal mor ta li te yi azalt ma dı ğı gö rül müş -
tür. ICD ise her iki yak la şı ma nis pet le to tal mor-
 ta li ye ti % 23 ora nın da azalt mış tır. 

Se kon der Ko run ma Ça lış ma la rı
(Tab lo 57-3, Şe kil 57-5)

Da ha ön ce he mo di na mik ola rak to le re edi le me -
yen ven tri kü ler ta şi kar di ve ya can lan dırıl mış kar-
 di yak “ar rest” öy kü sü olan has ta lar da ya pı lan
ça lış ma lar dır.

An ti arrhy thmic ver sus Imp lan tab le De fib ril la tors
(AVID, 1993-1997) ça lış ma sın da, ven tri kü ler fib ri -
las yon ya da sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve ya sen-
 ko pa yol açan de vam lı ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı
bu lu nan 1013 has ta da, ICD imp lan tas yo nunun,
ami oda ro ne ve ya so ta lol ile kar şı laş tı rıl dı ğın da, to -
tal mor ta li ye ti bi rin ci yıl % 39, ikin ci yıl % 27 ve
üçün cü yıl % 31 ora nın da azalt tı ğı gö rül müş tür.

The Car di ac Ar rest Study Ham burg (CASH,
1987-1998) ça lış ma sın da ise, ven tri kü ler ta şi kar di
ve ya ven tri kü ler fib ri las yon ne de niy le “kar di yak
ar rest” hi ka ye si olan 316 has ta da, ICD ile an ti-arit -
mik ilaç lar kar şı laş tı rıl mış, pro pa fe no ne ba ca ğı
mor ta li te yi be lir gin ola rak art tır dı ğı için ça lış ma
dı şı bı ra kıl mış, ay rı ca ICD imp lan tas yo nu nun, di -
ğer iki an ti-arit mik ila ca (ami oda ro ne ve ya me-
 top ro lol) nis pet le 2 yıl lık ta kip dö ne mi so nun da
to tal mor ta li te yi % 37 ora nın da azalt tı ğı be lir len -
miş tir. Üç yıl so nun da arit mik mor ta li te de % 59
ve to tal mor ta li te de % 28 ora nın da azal mak ta dır. 

Ca na di an Imp lan tab le De fib ril la tor Study (CIDS,
1990-1998) ça lış ma sın da da, AVI D’ e ben zer ni te -
lik le ri olan 659 has ta da, ICD imp lan tas yo nu,
amioda ro ne ’na nis pet le 3 yı lın so nun da, arit mik
mor ta li te yi % 33 ve to tal mor ta li te yi % 20 ora nın -
da azalt mış tır.  
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Şekil 57-4. MA DIT II ça lış ma sın da, de fib ri la tör ta kıl ma sı nın to tal mor ta li te yi % 31 ora nın da azalt tı ğı gö rül mek te dir.

Konvensiyonel



IICCDD  İİnn  ddii  kkaass  yyoonn  llaa  rrıı

Sö zü edi len ça lış ma lar da göz önü ne alı na rak
AHA/ACC/ESC ta ra fın dan tav si ye edi len ICD
imp lan tas yo nu İn di kas yon la rı Tab lo 57-4’de gös-
 te ril miş tir.

İİmmpp  llaann  ttaass  yyoonn  TTeekk  nnii  ğğii

ICD imp lan tas yo nu için, baş lan gıç ta ya ma
(“patch”) elek trot la rın sağ ve sol ven tri kül epi-
 kardı üze ri ne yer leş tir me zo run lu ol du ğu için to-

 ra ko to mi ya pıl ma sı ge re ki yor du. Bu tek nik kul-
 la nıl dı ğın da in fek si yon, pnö mo ni, ate lek ta zi, plö-
 re zi, at ri yal fib ri las yon, ko ro ner ar ter ve
greft ler de ze de len me ve ka na ma gi bi cid di sa yı -
la bi le cek komp li kas yon lar azın san ma ya cak oran -
da gö rü lü yor du. Ay rı ca je ne ra tö rün bü yük ve
ağır ol ma sı ne de ni ile ba tın da ada le le ri al tı na yer-
 leş ti ril me si zo run lu idi. Bu gün je ne ra tör le rin kü-
 çül me si ne de ni ile pek to ral böl ge ye ada le ve cild
al tı na yer leş ti ril me si müm kün ol muş, ay rı ca je ne-
 ra tö rün ak tif elek trot özel li ği ni ta şı ma sı (ak tif
can), bi fa zik şok im ka nı ve le ad tek no ji sin de ki
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Şekil 57-5. Se kon der pre van si yon ça lış ma la rı: AVID, CASH ve CIDS ça lış ma la rı nın üçün de de ICD ta kı lan has ta lar da,
kon ven si yo nel te da vi ye gö re, ge rek arit mi ye bağ lı mor ta li te, ge rek se to tal mor ta li te nin be lir gin ola rak azal dı ğı gö rül mek -
te dir. CIDS ça lış ma sın da to tal mor ta li te de ki % 20’lik azal ma is ta tis ti ki ola rak an lam lı bu lun ma mış tır.

AVID: An ti arrhy thmic ver sus Imp lan tab le De fib ril la tors, CIDS: Ca na di an Imp lan tab le De fib ril la tor Study, CASH: The Car-
 di ac Ar rest Study Ham burg. VT: Ven tri kü ler ta şi kar di 

AVID CIDS

Total ölüm
Aritmik ölüm

Sekonder Korunma Çalışmaları
ICD ile Mortalitede Azalma Oranları

CASH

Ça lış ma Has ta Se çi mi De ğer len di ri len Kar şı laş tı rı lan Önem li So nuç lar
Hu sus lar Te da vi Tür le ri

AVID • Kar di yak “ar rest” • To tal mor ta li te ICD To tal mor ta li te de 
son ra sı ya şa yan lar • Ölüm şek li ile % 31 azal ma

• Sen ko pa yol açan VT • Ya şam ka li te si ami oda ro ne ve ya
• Semp to ma tik sü rek li VT • Ma li yet-ya rar lı lık so ta lol
• EF<% 35

CASH • Kar di yak ar rest son ra sı • To tal mor ta li te ICD To tal mor ta li te de 
ya şa yan lar • Re süs si tas yon ile % 28 azal ma

ge rek ti ren arit mi nin ami oda ro ne, 
nük sü pro pa fe no ne ve ya 

• Uns tab le ven tri kü ler me top ro lol
ta şi kar di nin nük sü

CIDS • Kar di yak ar rest son ra sı • To tal mor ta li te ICD To tal mor ta li te de 
ya şa yan lar ile % 20 azal ma (is ta tis ti ki 

• Sen ko pa yol açan ami oda ro ne ola rak an lam lı de ğil)
sü rek li VT+EF ≤ % 35

• Sen kop +oluş tu ru la bi len
ven tri kü ler ta şi kar di

AVID: An ti arrhy thmic ver sus Imp lan tab le De fib ril la tors, CIDS: Ca na di an Imp lan tab le De fib ril la tor Study, CASH: The Car-
 di ac Ar rest Study Ham burg. VT: Ven tri kü ler ta şi kar di, EF: Ejeksiyon fraksiyonu.

Tablo 57-3. Ani Kar di yak Ölü mün Se kon der Ko run ma sın da ICD Uy gu la ma la rı



dü zel me ler gi bi ye ni ge liş me ler gü ven li de fib ri -
las yon eşi ği ni sağ la ya bil di ği için, en do kar di yal
ve ya sub kü tan ya ma elek trot lar ye ri ni trans ve nöz
le ad le re bı rak mış tır. Tran ve nöz elek trot lar da ha
çok sol v. cep ha li ca “cut-down ”ı ve ya v. subc la vi a

ponk si yo nu ile sağ ven tri kül apek si ne yer leş ti ril -
mek te dir. Bu ge liş me ler iş le min ya pıl ma sı nı ko-
 lay laş tır mış tır.

ICD imp lan tas yon es na sın da pa ce ma ker ta kıl-
 ma sın da ya pı lan öl çüm le re (R wa ve ‘’ sen sin g’ ’,
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İn di kas yon Ka nıt
Sı nı fı İn di kas yon Dü ze yi 

Sı nıf I • Re ver sib le ne den le re bağ lı ol ma ih ti ma li eli mi ne edi len, ven tri kü ler fib ri las yon A
ve ya he mo di na mik ola rak to le re edi le me yen uns tab le sü rek li (“sus ta ined”)
ven tri kü ler ta şi kar di ye bağ lı ge li şen “kar di yak ar rest” son ra sı ya şa yan has ta lar 

• He mo di na mik ola rak stab le ya da uns tab le ol ma sı na bağ lı ol mak sı zın, ya pı sal B
kalp has ta lı ğı ze mi nin de ge li şen spon tan sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di 

• ‘’ Ne de ni bel li ol ma yan sen ko p’ ’ ta nım la yan has ta lar da, elek tro fiz yo lo jik in ce le me B
es na sın da he mo di na mik ola rak to le re edi le me yen ven tri kü ler ta şi kar di ve ya
ven tri kü ler fib ri las yo nun oluş tu rul ma sı 

• AMİ’ den en az 40 gün son ra, SVEF ≤% 35 ve NYHA-FK’ si Sı nıf II-III olan has ta lar A
• SVEF ≤% 35 ve NYHA-FK’ si Sı nıf II-III olan non-is ke mik di la te KMP’ li has ta lar B
• AMİ’ den en az 40 gün son ra, SVEF ≤% 30 ve NYHA-FK’ si Sı nıf I olan has ta lar A
• Es ki Mİ, sü rek li ol ma yan ven tri kü ler ta şi kar di ve EF<% 40 olan has ta lar da, EF T’ de B

ven tri kü ler fib ri las yon ve ya sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di oluş tu rul ma sı B

Sı nıf II a • Ne de ni bel li ol ma yan sen kop, be lir gin SV dis fonk si yo nu ve non-is ke mik C
di la te kar di yo mi yo pa ti 

• Nor mal ve ya nor ma le ya kın ven tri kül fonk si yo nu olan has ta lar da sü rek li C
ven tri kü ler ta şi kar di 

• Ani ölüm açı sın dan ≥1 risk fak tö rü olan hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar C
• Ani ölüm açı sın dan ≥1 risk fak tö rü olan ARV D’ li has ta lar C
• Be ta-blo ker alın ma sı na rağ men sen kop ve/ve ya ven tri kü ler ta şi kar di olan uzun B

QT sen dro mu olan has ta lar 
• Has ta ne dı şın da kalp nak li için bek le yen has ta lar C
• Sen kop ge li şen Bru ga da sen drom lu has ta lar C
• Kar di yak “ar rest ”le son lan ma yan ven tri kü ler ta şi kar di ge li şen Bru ga da C

sen drom lu has ta lar 
• Be ta-blo ker alın ma sı na rağ men sen kop ve/ve ya sü rek li ven tri kü ler ta şi kar di B

olan ka te ko la mi ner jik po li mor fik ven tri kü ler ta şi kar di li has ta lar
• Kar di yak sar ko idoz, dev hüc re li mi yo kar dit ve ya Cha gas has ta lı ğı olan has ta lar C

Sı nıf IIb • SVEF ≤% 35 ve NYHA-FK’ si Sı nıf I olan non-is ke mik kalp has ta la rı C
• Ani kar di yak ölüm için risk fak tö rü bu lu nan uzun QT sen drom lu has ta lar B
• İler le miş ya pı sal kalp has ta lı ğı bu lu nan has ta lar da, in va zif ve no nin va zif C

me tod lar la sen ko bun ke sin ne de nin be lir le ne me me si)
• Ani ölü me eş lik eden fa mil yal kar di yo mi yo pa ti bu lu nan has ta lar C
• Sol ven tri kül “non-com pac ti on ”ı bu lu nan has ta lar C

Sı nıf III • Ka bul edi le bi lir bir fonk si yo nel ka pa si te de ya şam bek len ti si 1 se ne nin al tın da C
olan has ta lar da Sı nıf I, II a ve ya IIb ICD in di kas yo nu ol sa da ICD ta kıl ma ma lı dır. 

• Ke sin ti siz (‘’ in ces san t’ ’) ven tri kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler fib ri las yon C
• Ci ha zın imp lan te edil me si ni ve ya da ha son ra has ta nın dü zen li ta ki bi ni C

güç leş ti re cek aşi kar psi ki yat rik ra hat sız lık la rın bu lun ma sı
• Me di kal te da vi ye rağ men New York Kalp Ce mi ye ti sı nıf lan dı rıl ma sı na gö re C

fonk si yo nel ka pa si te nin IV’ de ka lan cid di kon jes tif kalp ye ter siz li ği bu lu nan
has ta la rın kalp trans plan tas yo nu için aday ol ma ma la rı

• ‘’ Ne de ni be lir le ne me yen sen ko p’ ’ atak la rı ge li şen ve or ga nik kalp has ta lı ğı C
bu lun ma yan ki şi ler de, elek tro fiz yo lo jik in ce le me es na sın da ven tri kü ler
ta şi arit mi nin oluş tu ru la ma ma sı 

• Cer ra hi ola rak ve ya ka te ter ab las yo nu ile or ta dan kal dı rı la bi le cek arit mi le rin C
yol aç tı ğı ven tri kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler fib ri las yon (Ör nek; WPW
sen dro mun da gö rü len at ri yal arit mi ler, sağ ven tri kül ve ya sol ven tri kül çı kış yo lu
ta şi kar di si, idi yo pa tik sol ven tri kü ler ta şi kar di ve ya fa si kü ler ven tri kü ler ta şi kar di)

• Ge çi ci ve ya re ver sibl (akut mi yo kard in fark tü sü nün ilk 48 saa ti, elek tro lit C
den ge siz li ği, ilaç la ra bağ lı pro-arit mi, trav ma) ne den le re bağ lı ven tri kü ler
ta şi arit mi bu lu nan

VF: Ven tri kü ler fib ri las yon: VT: Ven tri kü ler ta şi kar di, EFT: Elek tro fiz yo lo jik tet kik,  SVEF: Sol ven tri kül ejek si yon frak si yo -
nu, NYHA-FK: New York Kalp Ce mi ye ti-Fonk si yo nel Ka pa si te si, ARVD: Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si

Tablo 57-4. İmp lan te Edi le bi len Kar di over ter De fib ri la tör İmp lan tas yo nu İn di kas yon la rı (AHA/ACC/ESC)



im pe dans, eşik, slew ra te öl çü mü) ila ve ten şok im-
 pe dan sı na ba kı lır ve ci haz ce be yer leş ti ril dik ten
son ra, has ta ven tri kü ler fib ri las yo na so ku la rak
gü ven li bir de fib ri las yon eşi ği sağ la nıp sağ lan -
ma dı ğı test edi lir. Bu dö nem de ar te ri yal mo ni to -
ri zas yon ve de rin se das yon ya da ge nel anes te zi
uy gu la na ca ğı için anes te zi uz ma nı ve anes te zi ci-
 ha zı na da ih ti yaç var dır. Mev cut ICD ci haz la rı en
çok 35-40 Jou le akım ve re bi le ce ği için en az iki kez
20 Jou le ya da 1 kez 15 Jou le ile ven tri kü ler fib ri -
las yo nu nun ICD ta ra fın dan sinüs rit mi ne dön dü -
rül dü ğü be lir len me li dir. Bu ko şul lar ye ri ne
gel me miş se le ad’ e ye ni po zis yon ve ril me li dir.
Pul mo ner ka pil ler ba sın cı çok yük sek ya da cid di
sol ven tri kül ye ter siz li ği bu lu nan has ta lar da eşik
tes ti ola bil di ğin ce kı sıt lı tu tul ma lı ve 15 Jou le ile
1 kez et kin li ğin gös te ril me si ye ter li sa yıl ma lı dır.
Son yıl lar da se çil miş va ka lar da eşik tes ti uy gu -
lan ma dan ICD ta kıl mak ta dır.

IICC  DD’’  nniinn  PPrroogg  rraamm  llaann  mmaa  ssıı

Ven tri kü ler Ta şi arit mi nin Ta nın ma sı

En sık kul la nı lan ta nı kri te ri ta şi arit mi nin hı zı dır.
Ge nel lik le 320 msa n’ den hız lı bir ri tim “ven tri kü -
ler fib ri las yon” ve 320-400 msan ara sın da ki bir ri -
tim ise “ven tri kü ler ta şi kar di” ola rak al gı la na cak
şe kil de ICD prog ram la nır. Si nüs ta şi kar di sin den

ayı rım için ani den baş la ma (“on set”) kri te ri, at ri -
yal fib ri las yon dan ayı rım için “s ta bi li te kri te ri”
prog ram lan ma lı dır (Şe kil  57-6). Özel lik le iki oda-
 cık lı IC D’ ler de  de ği şik mo del ci haz la rın  arit mi -
le ri bir bi rin den ayı rım için özel al go rit ma la rı
var dır. Ay rı ca EGM ge niş li ği ni be lir le yen ve EGM
mor fo lo ji si ni ta nı ma özel li ği olan IC D’ ler de mev-
 cut tur. Bu su ret le ven tri kü ler ta şi arit mi ler da ha
doğ ru ola rak ta nı na bi lir. An cak ven tri kü ler ta şi -
arit mi nin ta nın ma sı için ne ka dar komp li ke ve
çok sa yı da kri ter ak tif ha le ge ti ri lir se ger çek ven-
 tri kü ler ta şi kar di/fib ri las yo nu ta nı ma ma ris ki nin
de ar ta bi le ce ği gö zar dı edil me me li dir.

Ven tri kü ler Fib ri las yo nun Te da vi si

Ven tri kü ler fib ri las yo nun ta nın ma sın dan son ra
test edil miş eşik dü şük ol sa da ci haz da mev cut en
yük sek ener ji ile de fib ri le edil me si en gü ven li yol-
 dur (Şe kil 57-7). 

Şe kil 57-8’de ven tri kü ler fib ri las yo nun, ci haz
ta ra fın dan de fib ri le edi le rek sinüs rit mi ne dön dü-
 rül dü ğü gö rül mek te dir. 

Ven tri kü ler fib ri las yon ge liş ti ğin de, ven tri kü ler
fib ri las yon ta nın dık tan son ra bir kaç sa ni ye için de
ci haz ener ji yük le mek te dir. Ci haz uy gun şe kil de
prog ram lan dı ğı tak dir de has ta ya şok ver me den
ön ce bir kez da ha ven tri kü ler fib ri las yo nun de vam
edip et me di ği kon trol edil mek te dir. Ni te kim Şe kil
57-9’da ven tri kü ler fib ri las yo nun ken di li ğin den dö -
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Şekil 57-6. Ven tri kü ler ta şi arit mi nin ta nın ma sı: İmp lan te edi le bi lir kar di yo ver ter ta kı lı bir has ta mız da ven tri kü ler ta şi kar di
(VT),  hız lı ven tri kü ler ta şi kar di (FVT) ve ven tri kü ler fib ri las yon (VF) ta nın ma sı için ya pı lan prog ram la ma gö rül mek te dir. ≤300
msan hı zın da ki bir ta şi kar di VF, 300-320 msan hız la rın da ki ta şi arit mi FVT, 320-400 msan hı zın da ki ta şi arit mi ise VT ola-
 rak ta nım lan mış tır. VF ta nım lan ma sın da be lir ti len hız da al gı la nan 24 vu ru dan, 18’i nin kri ter le ri kar şı la ma sı ye ter li sa yıl -
mak ta dır. VT’ de ise 16 vu ru dan, 12’si nin <400 msan ara lık la gel me si ye ter li sa yıl mış tır. VT sta bi li te kri te ri 40 msan ola rak
açıl mış, EGM ge niş li ği 84 msan ola rak ta nım lan mış tır. 
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Şekil 57-7. Ven tri kü ler fib ri las yon (VF) ve hız lı ven tri kü ler ta şi kar di (FVT) te da vi pro to kol le ri gö rül mek te dir. VF oluş tu ğu tak dir -
de ge rek ti ği tak dir de 6 ke ze ka dar 35 Jou le ile de fib ri las yon ya pıl ma sı için ci haz prog ram lan mış tır. FVT’ de ise ön ce prog ram -
lı uya rı lar (RAMP+) ile son lan dı rıl ma ya ça lı şı la cak, da ha son ra bir kez 15 Jou le, et ki li ol maz ise 4 kez 35 Jou le CV de ne ne cek tir.

Şekil 57-8. Ventriküler fibrilasyon (VF) tedavisi. ICD’li başka bir hastamızın EGM kayıtlarından, 190-220 msan hızla ven-
triküler fibrilasyon başladığı ve cihaz tarafından doğru algılanarak 34.9 Joule enerji ile defibrile edilerek sinus ritmine dön-
dürüldüğü görülmektedir. VS: Ventrikül aktivasyon “sensing” (algılama), CD: Kardiyoversiyon tanınması (“cardioversion
detected”), BV: Biventricular pacing (Adalet).

Şekil 57-9. Ven tri kü ler fib ri las yo nun (CL: 210-240 msan cı va rın da) ken di li ğin den dö nen bir has ta da, ci ha zın doğ ru al gı la -
ma ya pa rak ge rek siz ye re şok ve ril me di ği iz len mek te dir. Prog ram lan dı ğı şe kil de 10 vu ru da ven tri kü ler fib ri las yon kri ter le -
ri sap tan dı ğı için ta şi kar di ven tri kü ler fib ri las yon ola rak al gı lan mak ta (FD: “fib ri las yon de tec ted”), an cak he men son ra sinüs
rit mi dön dü ğü için şok ve ril me mek te dir) (Adalet).



nen bir has ta da, ci ha zın doğ ru al gı la ma ya pa rak
ge rek siz ye re şok ver me di ği iz len mek te dir.

Ven tri kü ler Ta şi kar di nin Te da vi si

De ği şik hız lar da ven tri kü ler ta şi kar di ’nin de ği şik
an ti-ta şi kar dik uya rı tür le ri (“ramp”, “ramp+”,
“burst”), dü şük ener ji li (2 Jou le) ya da yük sek
ener ji (30 Jou le) ile kar di yo ver si yon ile son lan -
ma sı müm kün ola bi lir (Şe kil 57-10). 

Şe kil 57-11’de ven tri kü ler ta şi kar di li bir has ta -
mız da “burst pa cin g“ ile ven tri kü ler ta şi kar di nin
sinüs rit mi ni dön dü ğü gö rül mek te dir.

ICD ta kıl ma sın dan ön ce sa de ce ven tri kü ler
fib ri las yon be lir len miş olan has ta lar da son ra dan
ven tri kü ler ta şi kar di nin de or ta ya çık ma sı ih ti -
ma li dü şük de ğil dir. Bir se ri de bu oran 14 ay lık
ta kip dö ne mi so nun da % 18 ola rak be lir len miş tir.
Bu ne den le bu tür has ta lar da da ven tri kü ler ta şi -

kar di ta nın ma sı ve an ti-ta şi kar dik özel lik le rin
prog ram lan ma sı uy gun ola cak tır.

An ti-bra di kar dik Uya rı Plan la ma sı

Kalp pi lin den fark lı lık gös ter mez (Şe kil 57-12). 

IICC  DD’’  nniinn  EEtt  kkiinn  llii  ğğii

ICD, ven tri kü ler fib ri las yon epi sod la rı nın % 99’u nu
ba şa rı ile son lan dır mak ta dır. Has ta la rın % 89-91’in -
de ven tri kü ler ta şi kar di epi sod la rı, an ti-ta şi kar dik
“pa cing” ile son lan dı rı la bil mek te dir.

IICC  DD’’  nniinn  KKoommpp  llii  kkaass  yyoonn  llaa  rrıı

To ra to mi ge rek tir me den uy gu la nan tek oda cık lı
ICD imp lan tas yo nun da iş lem mor ta li te si % 0.5-
0.8’e ka dar düş müş tür. Da ha ön ce be lir ti len kalp
pi li komp li kas yon la rı nın bir kıs mı nın, ICD ci haz-
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Şekil 57-11. Ven tri kü ler ta şi kar di (VT) te da vi si. IC D’ li bir has ta mız da 350 msan hız lı bir VT’ nin baş la dı ğı, kar di yo ver si yo -
na ge rek kal ma dan, “ramp pa cing” ile (8 vu ru) sinüs rit mi ni dön dü ğü gö rül mek te dir. TS: Ta şi kar di “sen sing” (al gı la ma sı),
TD: Ta şi kar di “de tec ti on” (ta nın ma sı), VS: Ven tri kü ler ak ti vas yon “sen sing” (al gı la ma sı) (Adalet).

Şekil 57-10. Ven tri kü ler ta şi kar di (VT) te da vi pro to ko lü gö rül mek te dir. Ön ce 2 grup ha lin de de ği şik ATP ma nev ra la rı (RAMP,
RAMP+, BURST) ile VT son lan dı rıl ma ya ça lı şı la cak, da ha son ra sı ra sıy la 5, 15 ve 35 Jou le ile CV uy gu la na cak tır. CV: Kar-
 di yo ver si yon
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Şekil 57-12. An ti-bra di kar dik “pa cing” prog ram lan ma sı. Ci ha zın VVI mo de ’da, alt hız sı nı rın 40/dk ola cak şe kil de prog ram-
 lan dı ğı gö rül mek te dir.

Şekil 57-13A. Uy gun suz şok/at ri yal fib ri las yon. Çift oda cık lı ICD ta kı lan bir has ta da baş la yan AF’ un ci haz ta ra fın dan yan-
 lış lık la ven tri kü ler fib ri las yon sa nı la rak de fib ri le edil di ği gö rül mek te dir. EGM ka yıt la rı na ba kıl dı ğın da, at ri yal hı zın 110-250
msan, ven tri kül hı zı nın 310-350 msan cı va rın da ol du ğu, do la yı sıy la rit min hız lı ven tri kül ya nıt lı at ri yal fib ri las yon ol du ğu gö-
 rül mek te dir (Adalet). 

Şekil 57-13B. Uy gun suz şok/at ri yal fib ri las yon. Ay nı has ta nın plot eğ ri sin de de at ri yal hı zın, ven tri kül hı zın dan çok da ha
faz la ol du ğu iz len mek te dir (Adalet).
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Şekil 57-15. Uy gun suz şok/T dal ga sı “o ver sen sing ”i. IC D’ li bir has ta mız da EGM ka yıt la rın da hi per po ta se mi ne de ni ile yük-
 sel miş T dal ga la rı nın V dal ga sı ola rak al gı lan dı ğı (“o ver sen sing”) ve kalp hı zı nın yan lış lık la iki ka tı ola rak sa yıl dı ğı ve ci -
haz ta ra fın dan ven tri kü ler fib ri las yon sa nıl dı ğı için 28.6 Jo ule’ lik şok ve ril di ği gö rül mek te dir (Adalet).

Şekil 57-14B. Uy gun suz te da vi/sinüs ta şi kar di si. Ay nı has ta nın plo tun da sinüs hı zı nın ted ri ci ola rak art ttı ğı ve ven tri kü ler
ta şi kar di ta nım la ma sı nı rı na gir di ği iz len mek te dir (Adalet).

Şekil 57-14A. Uy gun suz te da vi/sinüs ta şi kar di si. Si nüs ta şi kar di si nin (CL: 380 msan), prog ram la nan ven tri kü ler ta şi kar di
ta nı ma hı zı (CL: 400 msan)’nı geç ti ği için ci haz ta ra fın dan ven tri kü ler ta şi kar di sa nıl dı ğı ve “burst pa cing” ile sinüs rit mi ne
dön dü rül me ye ça lış tı ğı iz len mek te dir (Adalet).



 la rı nın da ha bü yük ol ma sı ne de ni ile da ha sık gö-
 rül me si ya nı sı ra, IC D’ e öz gü komp li kas yon lar da
söz ko nu su dur. 

Bun lar ara sın da ha len en önem li so run, tüm
tek no lo jik ge liş me le re rağ men,  at ri yal fib ri las yo -
nun yan lış lık la ven tri kü ler fib ri las yon sa nıl ma sı
baş ta ol mak üze re de ği şik ne den ler le (sinüs ta şi -
kar di si, at ri yal flut ter, di ğer sup ra ven tri kü ler ta-
 şi kar di ler, in ter fe rans) ICD ta ra fın dan uy gun suz
(“i nap pop ri ate”) şok la rın uy gu lan ma sı dır. Ha len
has ta la rın % 5-41’in de uy gun suz şok ge liş ti ği bi-
 lin mek te dir. Şe kil 57-13’de at ri yal fib ri las yo nun
ci haz ta ra fın dan ven tri kü ler fib ri las yon sa nı la rak
de fib ri le edil me si gö rül mek te dir. 

Şe kil 57-14’de sinüs ta şi kar di si nin, ven tri kü ler
ta şi kar di sa nı la rak ICD ta ra fın dan “burst pa cing”
ile si nüs rit mi ne dön dü rül me ye ça lı şıl dı ğı iz len -
mek te dir.

Şe kil 57-15’de hi per po ta se mi ne de ni ile yük sel -
miş T dal ga la rı nın V dal ga sı ola rak al gı lan dı ğı (“o -
ver sen sing”) ve kalp hı zı nın yan lış lık la iki ka tı

ola rak sa yıl dı ğı ve ci haz ta ra fın dan ven tri kü ler fib-
 ri las yon sa nıl dı ğı için şok ve ril di ği gö rül mek te dir.

Şe kil 57-16’da le ad kon nek tör prob le mi ne de -
ni ile olu şan in ter fe ran sın ci haz ta ra fın dan ven-
 tri kü ler fib ri las yon ola rak al gı lan ma sı ne de ni ile
uy gu la nan yan lış şok iz len mek te dir. Çift oda cık -
lı, ya ni hem at ri yum, hem de ven tri kül den in tra -
kar di yak ka yıt la rı al gı la yan IC D’ ler de bu ih ti mal
aza la bil mek te dir. 

Şe kil 57-17’de ise sinüs ta şi kar di si nin ta nım la -
nan ven tri kü ler ta şi kar di hı zı na (CL: 400 msan)
ulaş ma sı na rağ men, hem at ri yum, hem de ven tri-
 kül den al gı la nan in tra kar di yak ka yıt la rın ci haz
ta ra fın dan doğ ru ola rak ana li zi so nu cun da yan-
 lış te da vi uy gu lan ma dı ğı gö rül mek te dir.

Ven tri kü ler ta şi kar di es na sın da ci haz ta ra fın -
dan uy gu la nan an ti-ta şi kar dik “pa cing” ba zen
ven tri kü ler ta şi arit mi nin hız lan ma sı na ve ven tri -
kü ler fib ri las yo na dön me si ne, do la yı sıy la has ta -
nın de fib ri le edil me si ne yol aç mak ta dır. De ği şik
se ri ler de bu oran % 3-6 ara sın da de ğiş mek te dir. 
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Şekil 57-16. Uy gun suz şok/in ter fe rans. Le ad-je ne ra tör bağ lan tı ye rin de vi da la ma prob le mi ne de ni ile olu şan in ter fe ran sın
ci haz ta ra fın dan yan lış ola rak al gı lan dı ğı ve ven tri kü ler fib ri las yon sa nı la rak şok ve ril di ği gö rül mek te dir (Adalet).

Şekil 57-17. İki oda cık lı ICD ta kı lan bir has ta mı zın EGM ka yıt la rı. Ci haz 400 msan üze rin de ki ritm le ri ven tri kü ler ta şi kar di
ola rak ta nı ya cak şe kil de prog ram lan mış tır, an cak 370 msan hız lı bir ta şi kar di nin ci haz ta ra fın dan ani baş la ma (“on set”) kri-
 te ri ve PR lo gic al go rit ma sı sa ye sin de doğ ru bi çim de sinüs ta şi kar di si (ST) ola rak al gı lan dı ğı ve her han gi bir te da vi uy gu -
lan ma dı ğı gö rül mek te dir (Adalet). 



ICD uy gu la nan has ta lar da ikin ci önem li prob-
 lem sık ven tri kü ler ta şi kar di ya da ven tri kü ler fib-
 ri las yon atak la rı ne de ni ile sık şok lar oluş ma sı dır.
Ba zen de ven tri kü ler ta şi arit mi nin ci haz ta ra fın -
dan ta nın ma ma sı söz ko nu su ol mak ta dır.

Di ğer komp li kas yon lar pa ce ma ker komp li -
kas yo nları na ben zer (Ba kı nız Bö lüm 52).

ICD Je ne ra tö rü nün Se çi mi

Çağ daş IC D’ ler çok sa yı da prog ram lan ma özel li -
ği ya nı sı ra at ri yal le ad’ le rin kul la nıl ma sı ile hem
“DDD” pa cing im ka nı ver mek te, hem de at ri yal
ak ti vas yo nun al gı la na bil me si sa ye sin de sup ra -
ven tri kü ler ta şi arit mi le rin, ven tri kü ler ta şi arit mi -
ler den ayı rı mın da kul la nı la bi le cek ek bil gi ler
sağ la mak ta dır. 

Pa ce ma ker imp lan tas yo nu in di kas yon la rı bö-
 lü mün de be lir til di ği gi bi -ICD in di kas yo nu ya nı-
sı ra- DDD pa ce ma ker ih ti ya cı bu lu nan (has ta sinüs
sen dro mu, AV ile ti has ta lı ğı, uzun QT sen dro mu,
hi per tro fik obs trük tif kar di yo mi yo pa ti gi bi), ay rı -
ca baş ta at ri yal fib ri las yon ol mak üze re, sup ra ven -
tri kü ler ta şi arit mi ve bun la ra bağ lı uy gun suz şok
ge liş me ih ti ma li yük sek ol du ğu dü şü nü len has ta -
la ra çift oda cık lı ICD ta kıl ma lı dır. Ni te kim ICD
aday la rı nın % 20-50’sin de de ği şik ne den ler le çift
oda cık lı İCD imp lan te edil me si ge rek li ol mak ta dır. 

Ci haz la rın bir kıs mın da ay rı ca sup ra ven tri -
kü ler ta şi arit mi le ri ön le me (“o ver dri ve pa cing”,
“sinüs pre fe ran ce pa cing” gi bi) ya da son lan dır ma
(“burst pa cing” gi bi) özel li ği de bu lun mak ta dır
(Şe kil 57-18).

Di ğer yan dan çift oda cık lı IC D’ le re sup ra ven -
tri kü ler ta şi arit mi le ri kar di yo ver si yon ile son lan -
dır ma im ka nı ve ren at ri yal de fib ri la tör ler de
in teg re edil miş ve ba şa rı ile kul la nıl mış lar dır. 

Son yıl lar da kon jes tif kalp ye ter siz li ği olan uy -
gun has ta lar da bi ven tri kü ler  “pa cing” ile semp-
 tom la rın ve he mo di na mik pa ra met re le rin
dü ze le bi le ce ği gös te ril miş tir. Özel lik le or ga nik
kalp has ta lı ğı bu lu nan ven tri kü ler ta şi arit mi li
has ta la rın önem li bir kıs mın da cid di sol ven tri kül
dis fonk si yo nu da bu lun du ğu göz önü ne alın dı -
ğın da ICD aday la rı nın en azın dan bir kıs mın da
bi ven tri kü ler “pa cing” yap ma özel li ği olan ICD ci-
 haz la rı nın kul la nıl ma sı avan taj lı ola bi le cek tir.
ICD ya nı sı ra “bi ven tri kü ler pa cing” in di kas yo nu
bu lu nan has ta la ra ise 3-oda cık lı ICD ta kıl ma lı dır.
Bu sa ye de hem at ri yal sen kro ni zas yon ve bi ven -
tri kül “pa cing”, hem de de fib ri las yon im ka nı sağ-
 la na cak tır. 

COM PA NI ON ça lış ma sın da, is ke mik ya da
non-is ke mik di la te kar di yo mi yo pa ti si bu lu nan,
fonk si yo nel ka pa si te si II I ya da IV, ejek si yon frak-
 si yo nu ≤ %35 ve QRS ge niş li ği ≥ 0.120 msan olan

1634 has ta 3 gru ba ran do mi ze edil miş ler, bir gru -
ba op ti mal me di kal te da vi, ikin ci gru ba ila ve ten
re sen kro ni zas yon te da vi si (“bi ven tri kü ler pa cing”)
ve 3. gru ba ise bi ven tri kü ler pa cing+ICD imp lan -
tas yo nu uy gu lan mış tır. Ça lış ma so nun da, ICD
gru bun da to tal mor ta li te % 43 ora nın da azal mış -
tır. Hem re sen kro ni zas yon, hem de re sen kro ni -
zas yon+ICD imp lan tas yo nu gru bun da to tal
mor ta li te+tüm ne den le re bağ lı has ta ne ye ya tış
oran la rın da yak la şık % 20 azal ma sağ lan mış tır.

IC D’ li Has ta la rın Ta ki bi

ICD ta kıl mış has ta la rın ta ki bi ICD ta kan ve ta kip
ko nu sun da de ne yim li mer kez ler ta ra fın dan ya-
 pıl ma lı dır. Söz ko nu su has ta la rın yı lın her gü nü
24 sa at her ko nu da des tek ola bi le cek mer kez le rin
te si si sağ lan ma lı dır. Ci ha zı ta kıl ma sın dan son ra
has ta ne çı kı şın da bir kez da ha prog ram lan ma lı -
dır. Da ha son ra has ta lar 1-4 ay lık ara lar la ICD po-
 lik li nik le rin de iz len me li dir. Müm kün se kli nik
vi zit le re ila ve ten trans te le fo nik ta kip ler de dü zen -
li ola rak ya pıl ma lı dır. Her vi zit te ya pıl ma sı ge-
 rek li iş lem ler Tab lo 57-6’da gös te ril miş tir.
Ci haz dan prog ram la yı cı ta ra fın dan oku na rak el -
de edi len ve ri le rin ti pik ör nek le ri Şe kil 57-19’da
gö rül mek te dir. 

Ru tin kon trol ler ya nı sı ra ICD son ra sı an ti-arit -
mik özel lik le ami oda ro ne baş la nan has ta lar da, ilaç-
 la rın de fib ri las yon eşi ği ni yük sel te bi le cek le ri göz
önü ne alı na rak, ci ha zın eşik tes ti ye ni den ya pıl ma -
lı dır. Uy gun suz şok ge liş miş has ta lar da şo kun ne-
 de ni be lir le ne rek bu na gö re prog ram la ma
de ği şik le ri ya pıl ma lı dır. Ör ne ğin at ri yal fib ri las yon
ne de ni ile uy gun suz şok olan has ta da sta bi li te kri-
 te ri, sinüs ta şi kar di si ne de ni ile yan lış te da vi uy gu -
lan lar da ani baş la ma kri te ri dev re ye so ku la bi lir.
Da ha ön ce be lir len miş hız li mi ti nin al tın da bir hız -
la baş la yan ven tri kü ler ta şi kar di nin ci haz ta ra fın -
dan ta nın ma sı du ru mun da ven tri kü ler ta şi kar di
hı zı nı ta nı ma li mi ti aşa ğı ya çe ki le bi lir.

Söz ko nu su has ta la rın ço ğu kez cid di or ga nik
kalp has ta lı ğı bu lun du ğu göz önü ne alı na rak kli-
 nik de ğer len dir me le ri de dik kat le ya pıl ma lı, bir lik -
te bu lu na bi le cek kalp ye ter siz li ği ya da is ke mi nin
ge rek tir di ği ide al far ma ko lo lo jik te da vi le ri nin sür-
 dü rül me si ve ge re kir se ba lon an ji yop las ti ve ya “by-
pass” cer ra hi si nin uy gu lan ma sı sağ lan ma lı dır.
Ay rı ca has ta lar gün lük ya şam la rın da dik kat et me -
si ge rek li hu sus lar ko nu sun da eği til me li, bu ko nu -
da ya zı lı ma ter yel de ken di le ri ne ve ril me li dir. Son
epi sod dan son ra 6 ay ka dar ara ba kul la nıl ma ma sı,
elek tro man ye tik in ter fe rans kay nak la rın dan (MR,
cep te le fo nu) ko ru nul ma sı ve en do kar dit pro fi lak -
si si gi bi ko nu lar da has ta ay dın la tıl ma lı dır. Has ta ve
ya kın la rı nın eği ti mi ve psi ko lo jik des tek ya şam ka-
 li te si ni de art tı ra cak tır.
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Şekil 57-19A. Has ta ta ki bin de prog ram la yı cı ile ci ha zın du ru mu (A: Sta tus re port)

Şekil 57-19B. Epi sod sa yı ve tip le ri (B: Co un ters re port)

Şekil 57-18. Ci haz la rın sup ra ven tri kü ler ta şi arit mi le ri ön le me (“o ver dri ve pa cing”, “sinüs pre fe ran ce pa cing” gi bi) ya da
son lan dır ma (“burst pa cing” gi bi) özel li ği de bu lun mak ta dır.
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Ci ha zın kon tro lü • “Sen sing” pa ra met re le ri
• “Pa cing” eşik le ri
• Le ad İm pe dans la rı
• Prog ram la nan arit mi yi ta nı ma pa ra met re le ri

- Hız
- Ani baş la ma
- Sta bi li te
- Mor fo lo ji
- Di ğer al go rit ma lar

• Prog ram la nan te da vi prog ram la rı
- An ti-ta şi kar dik “pa cing”
- Kar di yo ver si yon
- De fib ri las yon

• Olay la rın (“e vent”) göz den ge çi ril me si
• Pil du ru mu
• Elek tif rep las man za ma nı
• Ci ha zın do luş za ma nı
• Ge re ğin de de fib ri las yon eşi ği nin test edil me si

Kli nik mu aye ne

EKG IC D’ nin fonk si yon bo zuk lu ğu na iliş kin ve ri ler be lir le ne bi lir.

Te le rönt ge nog ram Le ad’ le rin po zis yo nu kon trol edi lir.

İlaç te da vi nin aya rı Ba zı ilaç la rın ek len me si ya da ke sil me si eşik tes ti ya pıl ma sı nı ge rek ti re bi lir.

Has ta eği ti mi ve Has ta la rın çok önem li bir bö lü mün de dep res yon tıb bi des te ği ge re kir mek te dir.
psi ko lo jik des tek Özel lik le şok kor ku su has ta nın ya şam bi çi mi ni olum suz et ki le ye bi lir.

Tablo 57-6. ICD Po lik li nik Kon tro lün de Ya pıl ma sı Ge rek li İş lem ler

Şekil 57-19D. Epi sod la rın aki be ti (C ve D: Co un ters re port) hak kın da bil gi alı na bil mek te dir. Pil vol ta jı, son ka pa si tör olu şu -
mu, son do luş za ma nı, le ad im pe dans la rı gi bi önem li pa ra met ler iz le ne bil mek te dir. Has ta nın 3 kez hız lı ven tri kü ler ta şi -
kar di (FVT) ge liş ti ği, 1’in de ba şa rı lı olun du ğu, 3 kez ge li şen VT’ nin prgram lar lı uya rı lar la her se fe rin de sinüs rit mi ne dön dü ğü
bil di ril mek te dir.

Şekil 57-19C. Epi sod la rın aki be ti (C ve D: Co un ters re port)



IC D’ yi Kim Tak ma lı?

ICD imp lan tas yo nu, de ğiş ti ril me si ve ta ki bi ci haz
özel lik le ri nin iyi bi lin me si ni, ye ter li sa yı da iş lem
ya pıl ma sı ve ta ki bi ni, sü rek li eği ti mi ve be ce ri yi
ge rek tir mek te dir. Bu ne den le bu ko nu da eği tim -
li elek tro fiz yo log lar ta ra fın dan ya pıl ma lı dır.

ICD İmp lan tas yo nu nun Ma li ye ti

ICD il gi li önem li tüm kli nik ça lış ma lar göz önü ne
alı na rak ya pı lan ma li yet-ya rar lı lık ana li zin de, 1
ya şam yı lı ka zan mak için 30.000 do lar har can dı -
ğı or ta ya çık mak ta dır. Baş lan gıç ta pa ha lı bir yön-
 tem gö rül mek le bir lik te, dia liz, ba lon an ji yop las ti
gi bi di ğer te da vi yön tem le ri nin ma li ye ti (30.000-
120.000 do lar) göz önü ne alın dı ğın da ma li ye ti nin
ka bul edi le bi lir ol du ğu nu söy le mek müm kün -
dür. Ejek si yon frak si yo nu % 35’in al tın da olan
has ta lar da bu ma li yet da ha da düş mek te dir.

Ço cuk lar da ICD Uy gu la ma sı

İmp lan te edi le bi len de fib ri la tör imp lan tas yo nu ya-
 pı lan has ta la rın % 1’i nin den azı nı ço cuk lar teş kil
et mek te dir. Ço cuk lar da ani ölüm na dir gö rül mek -
te dir. En sık gö rü len ani ölüm ne den le ri 3 grup ta
top la na bi lir: Kon je ni tal kalp has ta lık la rı (Fal lot tet-
 ra lo ji si, bü yük ar ter le rin trans po zis yo nu, aort dar-
 lı ğı, ko ro ner ano ma li ler, Ka wa sa ki has ta lı ğı),
kar di yo mi yo pa ti ve uzun QT sen dro mu. 

Fal lot tet ra lo ji si ne de ni ile ame li yat edi len ço-
 cuk la rın 10 yıl lık ta ki bin de % 1-2.5’u nun ani ölüm
ne de ni ile kay be dil di ği bi lin mek te dir. Ço cuk lar -
da 1:1 ge çiş li at ri yal flut te r’ ın da ani ölüm ne de ni
ola bi le ce ği göz önün de tu tul ma lı dır. Ço cuk lar da
ICD in di kas yon la rı eriş kin ler de ki ne ben ze mek le
bir lik te, hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ve uzun QT
sen dro mu gi bi ai le vi ol ma ni te li ği has ta lık la rın,
ço cuk ve genç ler de ki ani ölüm ne den le ri ara sın da
en önem li ye ri tut ma sı, ai le de ani ölüm hi ka ye si -
nin dik kat le aran ma sı ge rek li li ği ni da ha da ön
pla na çı kar mak ta dı.

ICD ve CRT-D Ka ra rı nın Ve ril me si

“Kar di yak ar rest”, ven tri kü ler fib ri las yon ve ya
semp to ma tik ven tri kü ler ta şi kar di be lir le nen has-
 ta lar da ICD ta kıl ma lı dır. İdi yo pa tik ven tri kü ler
ta şi kar di li has ta lar an ti-arit mik ilaç lar ve ya rad-
 yof re kans ka te ter ab las yo nu ile te da vi edi le bi lir,
an cak ka te ter ab las yo nu de ne yim li bir ekip ta ra -
fın dan tek nik im kan la rı tam olan olan bir mer kez -
de ya pıl ma sı na rağ men semp to ma tik ven tri kü ler
ta şi kar di atak la rı nüks edi yor sa ICD dü şü nü le bi -
lir. Akut mi yo kard in fark tü sü ge çi ren has ta lar da,
40 gün son ra da hi EF %≤30 ICD ta kıl ma lı dır.
NYHA fonk si yo nel ka pa si te si II-II I olan has ta lar -
da op ti mal me di kal te da vi son ra sı EF % 35’in üze-
 ri ne çı kı yor sa kli nik ola rak iz le nir. An cak EF %

35’in al tın da kal mış sa ICD ve ya CRT-D (kar di yak
re sen kro ni zas yon= CRT ve ICD özel li ği olan
cihaz) ada yı dır lar. İs ke mik kalp has ta la rı na ICD
ta kıl ma lı dır. Non-is ke mik kar di yo mi yo pa ti li has-
 ta lar da du ru ma gö re 3-9 ay bek le nir, EF dü zel -
mi yor sa ICD ta kı lır. Fonk si yo nel ka pa si te si II-IV
olan has ta lar da ise QRS≥120 msan ise CRT özel li -
ği olan ICD ta kıl ma lı dır. ICD ve CRT in di kas yo -
nu içe ren al go rit ma Şe kil 57-20’de gö rül mek te dir.

AAtt  rrii  yyoo  vveerr  tteerr

At ri yo ver ter, at ri yal fib ri las yo nu ta nı yıp dü şük
ener ji (0.5-6 Jou le) ile sen kro ni ze şok ve re rek
sinüs rit mi ne dön dü re bi len ci haz lar dır. At ri yo -
ver ter 3 adet le ad ih ti va et mek te dir: 1. sağ at ri -
yum de fib ri las yo nu için bur gu lu (“s crew-in”)
le ad, 2. He lik se şek lin de ko ro ner sinüs de fib ri las -
yon le ad’i ve 3. R-dal ga sı şok sen kro ni zas yo nu ve
“bac kup” VVI “pa cing” için kon ven si yo nel ven tri -
kü ler bi po lar le ad. Bu üç le ad’ den top la nan in tra-
 kar di yak ka yıt la rın (EGM) de ğer len di ril me si
so nu cu ci haz at ri yal fib ri las yo nu ta nır. Ci haz iki
mo d’ da ça lış mak ta dır:  a. Oto ma tik te da vi mo du:
Ci haz at ri yal fib ri las yon baş la ma sı nı ta nı dık tan
son ra oto ma tik ola rak şok uy gu la nır. b. Has ta ta-
 ra fın dan ak ti ve edil me si ge re ken mod: Has ta at ri yal
fib ri las yon baş la dı ğın da ken di ter ci hi ile mık na tıs
va sı ta sıy la ci ha zı dev re ye so kar.

El li bir has ta nın or ta la ma 9 ay lık ta ki bin de 41
has ta da at ri yal fib ri las yon ne de ni ile te da vi uy-
 gu lan dı ğı ve epi sod la rın % 96’sın da ci ha zın et ki -
li ol du ğu gö rül mek te dir.

Komp li kas yon lar kon ven si yo nel pa ce ma ker -
da ki ne ben zer. Bir ça lış ma da, 11.00 şo kun hiç bi -
ri si nin ven tri kü ler pro-arit mi ye yol aç ma dı ğı
gös te ril miş tir. At ri yo ver ter’ in en önem li prob le -
mi nis pe ten yük sek çe ener ji ler de şok ve ril me si
ge rek ti ğin de, hat ta dü şük ener ji li şok ve ril se bi le,
sık ara lar la şok ve ril me si ge rek ti ğin de ağ rı yı has-
 ta nın to le re ede me me si dir.

Bu gün için at ri yal de fib ri la tör ler da ha çok çift
oda cık lı de fib ri la tör ler için de yer bul mak ta dır. Söz
ko nu su ci haz lar ile ya pı lan bir ça lış ma da, at ri yal ta-
 şi kar di ler de, prog ram lı uya rı lar ile % 89, 50 Hz
“burst pa cing” ile % 23 ve at ri yal şok ile % 100 ora-
 nın da sinüs rit mi nin sağ lan dı ğı gö rül mek te dir. At-
 ri yal fib ri las yon da ise 50 Hz “burst pa cing” % 40 ve
at ri yal şok % 92 ora nın da ba şa rı lı ol mak ta dır.

Çağ daş ci haz lar, sinüs ta şi kar di si, at ri yal ta şi -
kar di, at ri yal flut ter, at ri yal fib ri las yon, AV no dal
re en tran ta şi kar di, AV re en tran ta şi kar di, ven tri -
kü ler ta şi kar di ve ven tri kü ler fib ri las yo nu, hat ta
du al ta şi kar di yi (at ri yal ta şi kar di+ven tri kü ler ta-
 şi kar di) ta nı ma ve ge re ği gi bi son lan dır ma özel-
 lik le ri ne sa hip tir ler .
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So nuç
Son ola rak, ven ti kü ler ta şi arit mi li has ta bir bü tün
ola rak dü şü nül dü ğün de cer ra hi te da vi da hil tüm
te da vi se çe nek le ri nin göz önün de tu tul ma sı nın
(“hib rid” te da vi) en doğ ru yak la şım ol du ğu ve bu
tür has ta la rın te da vi si nin sö zü ge çen tüm me tod -
la rı uy gu la ma da de ne yi mi olan mer kez ler de ya-
 pıl ma sı ge rek ti ği ifa de edil me li dir.

Yeni Teknolojiler

Sub kü tan İmp lan tab le Kar di yo ver ter
De fib ri la tör
İlk kez 2008’de kul la nıl mış tır. Je ne ra tör stan dart
ICD ci ha zı gi bi pek to ral böl ge de la te ral ala na,

sub kü tan elek trod ise pa ras ter nal alan da cild al-
 tı na yer leş ti ri lir (Şe kil 57-21). Sub kü tan elek trod -
da dis tal ve prok si mal “sen sing” ve şok
elek trod la rı var dır. En bü yük avan ta jı kalp için -
de yer alan elek trod ve iler de ge re ke bi le cek le ad
çı ka rıl ma sı na (“ex trac ti on”) iliş kin komp li kas -
yon la rı or ta dan kal dır ma sı dır. Kli nik ça lış ma lar -
la et kin li ği ka nıt lan mış tır.

Kay nak lar

1. ACC/AHA/HRS Gu ide li ness for De vi ce-Ba sed The r-
apy of Car di ac Rhythm Ab nor ma li ti es A Re port of
the Ame ri can Col le ge of Car di ology/Ame ri can He art
As so ci ati on Task For ce on Prac ti ce Gu ide li nes (Wri -
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TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Sen kop ve ya ba yıl ma ge çi ci se reb ral hi po per füz -
yo na bağ lı ola rak şu ur ve pos tü ral to nu sun ani,
ge çi ci ve kı sa sü re li kay bı dır. Söz ko nu su ta rif te
önem li nok ta şuu run “ge çi ci ” kay bı dır; do la yı -
sıy la sen kop ta kı sa sü re li şu ur kay bı nı ta ki ben
spon tan dü zel me esas dır. Bu se bep le kon füz yon -
dan ko ma ya ka dar uza nan bir di zi şuur kay bı tab-
 lo su sen kop kap sa mın da de ğil dir. Ay rı ca her
ge çi ci şu ur kay bı da sen kop de ğil dir. Söz ge li mi,
sık lık la sen kop ola rak de ğer len di ri len an cak se-

 reb ral hi po per füz yon ol mak sı zın mey da na ge len
epi lep tik nö bet ler, hi pogli se mi ve hi per ven ti las -
yon so nu cu ge li şen kıs mi ve ya tam şu ur ka yıp la -
rı ger çek sen kop de ğil dir (Tab lo 58-1). Fe na lık
his si, ba yı la cak mış gi bi ol ma şek lin de ki be lir ti -
ler le or ta ya çı kan ve pre sen kop ve ya “ne ar-synco -
pe ” (ba yı la yaz mak) ola rak ad lan dı rı lan tab lo tam
bir şu ur kay bı nın ya şan ma dı ğı, an cak il gi li ha lin
de va mı ha lin de ba yıl ma nın ka çı nıl maz ol du ğu
du ru mu ifa de eder. Pre sen ko bun kli nik ve prog-
 nos tik öne mi sen kop ile ço ğu ke re ben zer ni te lik -
te dir. An cak hiç bir za man şu ur kay bı nın söz

SENKOP

Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu

Sen kop Sen kop Ben ze ri Tab lo lar
Ref leks (nö ral) sen kop: Glo bal se reb ral hi po per füz yon ol mak sı zın ge çi ci şu ur kay bı:
• Va zo va gal • Epi lep si

- Emos yo nel stres (kor ku, ağ rı vs) • Be yin sar sın tı sı (“con cus si on”)
- Or tos ta tik stres • İn me

• Spe si fik du rum lar da olan sen kop • Ver teb ro ba zi ler ye ter siz lik
- Ök sü rük, yut ma, de fe kas yon sı ra sın da • Hi pog li se mi
- Ye mek son ra sı, eg zer siz son ra sı, • Hi pok si
mik si yon son ra sı vs • Hi per ven ti las yo na bağ lı hi po kap ni

• Si nüs ka ro tis sen ko bu • İn tok si kas yon lar
• Ati pik va zo va gal sen kop lar • Al kol
Or tos ta tik hi po tan si yon ve sen kop: • Ko ma
• Pri mer oto no mik ye ter siz lik
• Se kon der oto no mik ye ter siz lik Şu ur kay bı ol ma yan an cak sen ko bu tak lid

(Di abe tes mel li tus, ami lo idoz vs) eden has ta lık lar:
• İla ca (an ti hi per tan sif ler, al kol, • Psi ko je nik sen kop (ank si ye te, pa nik atak,

fe no ti ya zin ler vs) bağ lı kon ver si yon re ak si yo nu vs)
Or tos ta tik hi po tan si yon/sen kop  • Ka ro tis kay nak lı ge çi ci is ke mik atak
Vo lüm kay bı • Ver ti go, atak si vs’ye bağ lı düş me ler

Kar di yo vas kü ler sen kop: • Ka tap lek si
• Arit mi

- Bra di arit mi ler (sinüs has ta lı ğı, AV blok lar, vs)
- Ta şi arit mi ler (sup ra ven tri kü ler ve ven tri kü ler)

• Ya pı sal kalp has ta lı ğı
- Ste no tik kalp ka pak has ta lık la rı 
- Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti 
- Mi yo kard in fark tü sü
- Mik so ma
- Tam po nad
- Ma sif pul mo ner em bo li 
- Aort dis sek si yo nu

Tablo 58-1. Sen kop ve Sen kop Ben ze ri Tab lo lar
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ko nu su ol ma dı ğı bir kli nik se yir de pre sen ko bun
ta nı yı ön gör dü rü cü de ğe ri sen ko ba gö re çok da -
ha dü şük tür.

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

Sen ko bun top lum da ki sık lı ğı % 3 ci va rın da dır ve
bi mo dal da ğı lım gös te rir. Genç po pü las yo nun
(10-30 yaş) yak la şık ya rı sı ha yat la rı nın bu dö ne -
min de en az bir sen kop ve ya pre sen kop ata ğı ta -
rif et mek te dir. Bu atak la rın ço ğu tek rar la ma yan
ve kli nik öne mi ol ma yan ni te lik te dir. Sen ko bun
ikin ci zir ve yap tı ğı dö nem yaş lı lık (>70 yaş) yıl la -
rı dır. Bu yaş gru bun da se ne lik sen kop sık lı ğı %
6’ya ula şır. Yaş lı lar da ki sen ko bun öne mi hem
prog no zu nun da ha kö tü ol ma sı, hem de trav ma -
tik so nuç la rı nın da ha cid di ol ma sı se be biy le genç
po pü las yo na gö re da ha faz la dır. 

Sen kop çok sa yı da sis te mi il gi len dir di ğin den
ol duk ça fark lı me ka niz ma lar la mey da na ge le bi -
lir. Ben zer şe kil de sen ko bun öne mi ve prog no zu
da alt ta ya tan et yo lo ji ye gö re de ği şik lik gös te rir.
Sen kop ve ya pre sen kop or ga nik kalp has ta lı ğı ve -
ya ba zı elek trik sel arit mi prob lem le rin de ani ölü-
 mün ha ber ci si ola bi lir iken, özel lik le genç ve or ta
yaş gru bun da sık ça gö rü len va zo va gal sen ko bun
sey ri ol duk ça se lim dir.

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Sis te mik ar ter ba sın cı nın kri tik de ğer le rin al tı na
düş me si, sen ko bu mey da na ge ti ren se reb ral per-
 füz yo nun azal ma sı nın baş lı ca se be bi dir. Has ta -
nın özel lik le ri ne (yaş, se reb ral ate rosk le roz vs)

gö re de ği şik lik gös ter mek le bir lik te sis to lik ar ter
ba sın cı nın 60 mm Hg’ nin al tı na ani den 7-8 sa ni ye
ka dar bir sü re düş me si ge nel lik le şu ur kay bı ile
so nuç la nır. Sis te mik ar ter ba sın cı nı kar di yak de -
bi (“kar di yak out pu t”; kal bin da ki ka atım vo lü mü)
ve pe ri fe rik vas kü ler di renç be lir ler. Sen kop tü rü -
ne gö re ar ter ba sın cı nı düş me si kar di yak de bi ya
da pe ri fe rik vas kü ler di ren cin ve ya her iki si nin
bir lik te azal ma sı ile ger çek le şir (Şe kil 58-1). Sen-
 ko ba yol açan fiz yo pa to lo jik me ka niz ma lar için de
kar di yak de bi nin ani den düş me si di ğer me ka niz -
ma la ra gö re çok da ha sık gö rü lür. 

SSeenn  kkoopp  TTiipp  llee  rrii

Ref leks Yol la Olu şan Sen kop
(Nö ral Yol la Olu şan Sen kop)

Ref leks yol la olu şan sen kop lar, sen kop et yo lo ji le -
ri ara sın da en sık rast la nı lan gru bu oluş tu rur lar.
Nö ral sen kop lar dan so rum lu baş lı ca me ka niz ma
da mar to nu su nu do la yı sıy la ar ter ba sın cı nı kon t-
rol eden kar di yo vas kü ler ref leks me ka niz ma la rın
ge nel lik le bir te tik le yi ci ola ya uy gun suz ce va bı -
dır. Ref leks yol la olu şan sen kop la rın ta ma mın da
te tik le yi ci ola yın ha re ke te ge çir di ği “af fe ren t” yol
ve bu na ce vap ola rak pe ri fe re ile ti len im puls la rı
gö tü ren bir “ef fe ren t” yol mev cut tur. Söz ko nu su
sen kop lar da ki or tak ce vap pe ri fe rik pa ra sem pa -
tik to nu sun ar tı şı ve sem pa tik to nu sun azal ma sı -
dır. Va zo di la tas yon ce va bı nın ha kim ol du ğu
va ka lar da va zo dep re sör tip te, be lir gin bra di kar di
ve/ve ya asis to li nin oluş tu ğu du rum lar da ise kar-
 di yo- in hi bi tör tip te bir nö ral sen kop söz ko nu su -
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Şekil 58-1. Sen kop fiz yo pa to lo ji si. Ar ter ba sın cı nın düş me me ka niz ma sı sen kop et yo lo ji si ne gö re de ği şir. En sık gö rü len
ve kar di yak sen kop, vo lüm kay bı ve ve nöz göl len me ye bağ lı sen kop tan so rum lu me ka niz ma kalp da ki ka atım hac min de -
ki ani azal ma dır. Va zo va gal sen ko bun va zo dep re sör ti pin de ve oto nom si nir sis te mi nin pri mer ve se kon der ye ter siz li ğin de
ise baş lı ca so rum lu me ka niz ma pe ri fe rik vas kü ler di renç te ki azal ma dır. Miks tip sen kop ta her iki me ka niz ma da hi po tan si -
yo na yol açar. Kı salt ma lar: PVR: Pe ri fe rik vas kü ler re zis tans; AB: Ar ter ba sın cı; Oto nom SS yet: Oto nom si nir sis te mi ye-
 ter siz li ği
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dur. Ba zen de her iki me ka niz ma da hi po tan si -
yon dan bir lik te so rum lu dur (miks tip). Han gi
me ka niz ma söz ko nu su olur sa ol sun so nuç ta hi-
 po tan si yon, pre sen kop ve ya sen kop ge li şir. 

Ref leks yol la olu şan sen kop la rın en sık ve yay-
 gın gö rü le ni nö ro kar di yo je nik sen kop ola rak
isim len di ri len va zo va gal sen kop tur. Va zo va gal sen-
 ko bun baş lı ca te tik le yi ci le ri uzun sü re ayak ta kal-
 mak (or tos ta tik stres), sı cak duş al mak, ağ rı,
emos yo nel stres ve kan gör me gi bi olay lar dır. İl-
 gi li te tik le yi ci ler le mey da na ge len ani ve aşı rı
sem pa tik ak ti vas yon fark lı yol lar la (kalp te inot-
 ro pi ar tı şıy la uya rı lan me ka no re sep tör ler, san tral
me ka niz ma lar) be yin sa pın da ki pa ra sem pa tik
mer kez le re ile til me si bu de fa pa ra se ma tik hi pe -
rak ti vas yo nun ha ki mi ye ti ne ve sem pa tik ak ti vas -
yo nun azal ma sı na yol açar. So nuç ta sen ko pa
gö tü ren va zo dep re sör ve/ve ya kar di yo- in hi bi tör
tip te bir ce vap olu şur (Şe kil 58-2).

Va zo va gal sen kop ge nel lik le genç ler de gö rü -
lür ve ço ğun luk la sen kop ön ce si prod ro mal be lir-
 ti ler (so ğuk ter le me, bu lan tı, so luk luk, fe na lık
his si) mev cut tur. Ben zer şe kil de sen kop la rın bü -
yük kıs mın da yu ka rı da ifa de edi len te tik le yi ci
olay lar söz ko nu su dur. Bu nun la bir lik te, has ta la -
rın kü çük bir kıs mın da söz ko nu su te tik le yi ci
olay lar ve/ve ya ön bul gu lar ol mak sı zın da sen kop
ge li şe bi lir (ati pik form). Va zo va gal sen ko bun ati-
 pik for mu söz ko nu su ol du ğun da anam ne zin de-
 ğe ri aza lır; bu has ta lar da teş his için di ğer sen kop
se bep le ri nin ol ma dı ğı nı gös te ril me li dir. Eğik ma -
sa tes tin de ben zer semp tom la rın oluş ma sı va zo -
va gal sen kop teş hi si ni des tek ler. 

Özel du rum lar da olu şan sen kop lar ile il gi li hal-
 ler de mey da na ge len sen kop ve ya pre sen kop
atak la rı kas te dilir. Yut ma, de fe kas yon sı ra sın da
olu şan sen kop lar dan gas tro in tes ti nal sis tem den
kay nak la nan ref leks ler so rum lu dur. Ay rı ca mik-
 si yon sen ko bu, eg zer siz son ra sı sen kop ve post-
pran di yal sen kop lar da bu tü rün di ğer bi li nen
form la rı dır.

Si nüs ka ro tis sen ko bu ge nel lik le ile ri yaş lar da gö-
 rü lür ve ref leks yol la olu şan sen kop la rın nis be ten
sey rek rast la nan bir şek li dir. Ka ro tis ko mü nis ar te-
 rin iki ye ay rıl dı ğı (bul bus) ye rin he men ar ka sın -
da ki sinüs ka ro ti sin aşı rı has sa si ye ti se be biy le il gi li
böl ge ye ba sı ya pıl dı ğın da (traş olur ken, göm lek
düğ me si bağ lar ken vs) olu şan be lir gin du rak la ma
yü zün den sen kop mey da na ge lir. Si nüs ka ro tis
ma sa jı ile 3 sa ni ye nin üze rin de du rak la ma ol ma sı
teş hi si te yid eder. Bu nun la bir lik te; yaş lı la rın ço-
 ğun da ka ro tis tes ti non-spe si fik ola rak po zi tif dir.
Do la yı sıy la, tek ba şı na test po zi tif li ği nin kli nik an-
 la mı za yıf tır. Pro va ka tif sen kop ile bir lik te test po-
 zi tif li ği de varsa mev cut ka lı cı kalp pi li nin
imp lan tas yon in di kas yo nu (sı nıf I) var dır. 

Or tos ta tik Hi po tan si yon ve Sen kop

Or tos ta tik hi po tan si yon ve ya sen kop ta ki te mel
me ka niz ma oto nom si nir sis te mi ye ter siz li ği se-
 be biy le sem pa tik “ef fe ren t” ak ti vi te nin kro nik
ola rak bo zul muş ol ma sı dır. Has ta ya tar ken ve ya
otu rur ken ar ter ba sın cı nor mal sı nır lar da ol du ğu
hal de aya ğa kalk tı ğın da ye te ri ka dar va zo kons -
trik si yon ger çek leş ti ri le me di ğin den sen kop ve ya
pre sen kop ge li şir. 
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Şekil 58-2. Va zo va gal sen ko bun me ka niz ma sı gö rül mek te dir. Te tik le yi ci olay ile ak ti ve olan sem pa tik oto nom sis te mi bir-
 çok et ki si nin ya nın da kalp te inot ro pik et ki ar tı şı na da yol açar; kuv vet li mi yo kard kon trak si yon la rı nın uyar dı ğı me ka no re -
sep tör ler (“c” re sep tör le ri) “af fe ren t” de mi ye li ne lif ler ile uya rı yı be yin sa pı na ile tir. Di ğer yan dan, kan gör me ve psi şik stres
gi bi fak tör le rin de va zo va gal sen ko pa yol aç ma sı san tral et ki le rin de fiz yo pa to lo ji de yer al dı ğı nı dü şün dür mek te dir. So nuç -
ta be yin sa pın da ki oto nom mer ke zin uya rıl ma sı ile pa ra sem pa tik sis tem ha ki mi ye ti ve sem pa tik sis tem ak ti vas yo nun azal-
 ma sı so nu cu mey da na ge len va zo di la tas yon ve/ve ya bra di kar di se be biy le sen kop ve ya pre sen kop ge li şir. AB: Ar ter ba sın cı
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Or tos ta tik hi po tan si yon ve ya sen kop bir kaç
kli nik tab lo ile or ta ya çı ka bi lir. “K la sik or tos ta tik
hi po tan si yo n” aya ğa kalk tık tan son ra ki ilk 3 da ki -
ka için de sis to lik ar ter ba sın cı nın 20 mm Hg ve ya
da ha faz la ve/ve ya di yas to lik ar ter ba sın cı nın 10
mm Hg ve ya da ha faz la düş me si ola rak ta rif edi-
 lir. “Er ken (“i ni ti al”) or tos ta tik hi po tan si yon” ise sis-
 to lik ar ter ba sın cı nın aya ğa kalk mak ile ani den 40
mm Hg’ den faz la düş me si ve kı sa sü re (30 sa ni ye)
için de nor ma le dön me si dir. Bu na kar şı lık “ge cik -
miş prog re sif (“de la yed prog res si ve ”) or tos ta tik hi po -
tan si yo n” da semp tom lar aya ğa kal kıl dık tan
son ra ki 3 ila 30 da ki ka için de or ta ya çı kar. Ge cik -
miş or tos ta tik hi po tan si yon da va zo va gal sen kop -
tan fark lı ola rak ge nel lik le ref leks bra di kar di
bu lun maz. Or tos ta tik hi po tan si yon da has ta –ar -
ter ba sın cı düş me si kri tik se vi ye le re ulaş ma dı -
ğın da- asemp to ma tik ola bi lir; semp to ma tik ha le
gel di ğin de or tos ta tik in to le rans söz ko nu su dur.
Or tos ta tik in to le rans ta aya ğa kalk mak ile hal siz -
lik, baş dön me si, ser sem lik his si, pre sen kop, ha re-
 ket ler de za yıf lık, gör me ve işit me bo zuk luk la rı,
bo yun ve sırt ağ rı la rı gi bi semp tom lar mey da na
ge lir. Or tos ta tik in to le ran sın ile ri şek lin de sen kop
da gö rü lür. Or tos ta tik in to le rans sa bah sa at le rin -
de ve ba zen de ye mek ve ya eg zer siz son ra sı da ha
sık gö rü lür. 

Di ğer bir or tos ta tik hi po tan si yon tab lo su “pos -
tu ral or tos ta tik ta şi kar di sen dro mu ”dur. Söz ko nu su
tab lo –di ğer le ri nin ak si ne- genç ler de ve da ha çok

ka dın lar da gö rü lür. Has ta lar da sen ko bun ge liş me -
di ği or tos ta tik in to le rans ile bir lik te –a ya ğa kalk mak
ile- kalp hı zın da be lir gin ar tış lar (>30/dk ar tış ve ya
>120/dk) ve ar ter ba sın cı la bi li te si mev cut tur.

Or tos ta tik hi po tan si yo nun en sık se be bi an ti -
hi per tan sif ilaç kul la nı mı dır. Özel lik le yaş lı lar da
ye te ri ka dar sı vı ala ma ma la rı, ba ro re sep tör has-
 sa si ye tin azal ma sı ve se reb ral do la şı mın bo zuk -
lu ğu gi bi se bep ler le di üre tik ve va zo di la ta tör
ilaç lar sık lık la or tos ta tik hi po tan si yo na yol açar.
Bu se bep le yaş lı lar da söz ko nu su ilaç lar ile te da -
vi ye baş lar ken or tos ta tik hi po tan si yo nun var lı ğı
kon trol edil me li, ilaç lar dü şük doz lar dan baş la -
na rak ted ri cen tit re edil me li dir. Bü tün an ti hi per -
tan sif ilaç lar or tos ta tik hi po tan si yon ve ya sen kop
oluş tur ma po tan si ye li ne sa hip tir; bu nun la bir lik -
te san tral et ki li ilaç la rın, al fa blo ker le rin ve nit rat-
 la rın (özel lik le ayak ta di lal tı kul la nım da)
semp to ma tik hi po tan si yo na yol aç ma ih ti mal le -
ri nin da ha faz la ol du ğu unu tul ma ma lı dır. Se kon-
 der oto nom si nir sis te mi ye ter siz lik le ri or tos ta tik
kli nik tab lo la rın önem li bir kıs mın dan so rum lu -
dur. Bu na kar şı lık pri mer oto nom si nir sis te mi ye-
 ter siz li ği ol duk ça na dir gö rü lür (Tab lo 58-2).

Kar di yak Sen kop

Kar di yak sen kop sen kop se beb le ri için de ref leks
sen kop lar dan son ra ikin ci sı ra da yer alır ve tüm
sen kop la rın %10 ila 20’si ni oluş tu rur. Arit mi ve
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Pri mer oto nom si nir sis te mi ye ter siz li ği • Saf (“pu re ”) oto nom ye ter siz lik (Brad bury-Egg les ton Sen dro mu)
• Mul tipl sis tem at ro fi si (Shy-Dra ger Sen dro mu)
• Oto nom ye ter siz li ğin eş lik et ti ği Par kin son Has ta lı ğı

Se kon der oto nom si nir • Me ta bo lik has ta lık lar (di abe tes mel li tus, B12 ek sik li ği, Por fi ri,
sis te mi ye ter siz li ği Fabry has ta lı ğı, Tan gi er has ta lı ğı)

• Sis te mik has ta lık lar (kro nik böb rek ye ter siz li ği, ami lo idoz, sar ko idoz,
al ko lizm, kar si no id sen drom, kar si no ma to zis oto nom nö ro pa ti)

• Oto im mün has ta lık lar (RA, SLE, Gu il la in Bar re sen dro mu,
Ea ton Lam bert sen dro mu, miks kon nek tif do ku has ta lı ğı)

• Nö ro lo jik has ta lık lar (Wer nic ke en se fa lo pa ti si, be yin sa pı ve il gi li
mer kez le ri tu tan lez yon lar, mul tipl skle roz, spi nal kord lez yon la rı

• Nö ro lo jik tu tu lum lu in fek si yon lar, (HIV, Cha gas hastalığı, bo tu lizm, si fi liz)
• Do pa min be ta-hid rok si laz ek sik li ği
• Yaş lan ma

İlaç lar • Va zo di la ta tör ler (al fa-blo ker ler, nit rat lar, kal si yum ka nal blo ker le ri,
ACE-in hi bi tör le ri, hid ra la zin, an ji yo ten sin re sep tör blo ker le ri)

• San tral et ki li an ti hi per tan sif ler (al fa-me til do pa, clo ni din)
• Di üre tik ler
• Ad re ner jik nö ron blo ker le ri (gu ane ti din), gang li on blo ker le ri

(hek sa me ton yum)
• An ti dep re sif /tran ki li zan ilaç lar (fe no ti ya zin ler, MA O in hi bi tör le ri,

bar bi tü rat lar)
• Al kol

İn tra vas kü ler vo lüm azal ma sı • Ka na ma
• Kus ma, dia re

Kı salt ma lar: RA: Ro ma to id ar trit, SLE: Sis te mik lu pus eri te ma to zus, HIV: Hu man im mu no de fi ci ency vi rüs, MA O: Mo no -
ami no ok si daz, ACE: An ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim

Tablo 58-2. Or tos ta tik Hi po tan si yon Sebebleri



ya pı sal kalp has ta lık la rı kar di yak sen ko bun baş-
 lı ca iki ana se be bi ni oluş tu rur. Arit mi le rin sen kop
ve ya pre sen kop oluş tur ma po tan si ye li arit mi nin
ni te li ği ka dar ge liş me hı zı, has ta nın se reb ral do-
 la şı mı, ya şı, sol ven tri kül fonk si yon la rı gi bi bir-
 çok fak tör ile iliş ki li dir. Sol ven tri kül fonk si yon
bo zuk lu ğu nun cid di ol du ğu has ta lar ile se reb ral
do la şı mın ate rosk le roz vs se bep ler le bo zul du ğu
du rum lar da arit mi le rin pre sen kop ve ya sen kop
oluş tur ma ih ti mal le ri da ha yük sek tir. Hız lı ge li -
şen bra di arit mi ler ge nel lik le he mo di na mik bo-
 zuk lu ğa yol açar lar; bu na kar şı lık, kalp hı zı nın
gün ler ve haf ta lar için de ted ri cen azal dı ğı has ta -
lar sen kop ve ya pre sen kop ol mak sı zın dü şük
kalp hız la rı nı uzun sü re to le re ede bi lir ler. Ani at-
 ri yo ven tri kü ler (AV) blok ge li şi mi ile prod rom ol-
 mak sı zın sen ko bun or ta ya çık ma sı ve sinüs
rit mi nin dön me si ile dü zel me ti pik tir (Adam-Sto -
kes sen dro mu). Di ğer yan dan, özel lik le ta şi kar di -
ler de mey da na ge len sen kop ve ya pre sen ko bun
has ta la rın bir kıs mın da mul ti fak tör yel ni te lik te
ol du ğu unu tul ma ma lı dır. Has ta nın yaş lan ma ve -
ya di ğer se bep ler le oto nom ye ter siz li ği nin ol ma -
sı ve ya arit mi nin te tik le di ği (he ye can, kor ku vs)
ref leks me ka niz ma lar la or tos ta tik ve ya va zo va gal
me ka niz ma lar da sey rek ol ma ya rak sen kop olu-
 şu mu na bel li se vi ye ler de kat kı da bu lu nur. 

Ya pı sal kalp has ta lı ğı ze mi nin de mey da na ge -
len sen kop ge nel lik le kö tü prog no za işa ret eder.
Do la yı sıy la, özel lik le ste no tik, obs trük tif lez yon -
lar da (aort dar lı ğı, at ri yal mik so ma, mit ral dar lı -
ğı, hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti vs) kli nik se yir de
sen ko bun ge liş me si ge nel lik le il gi li lez yo nun dü-
 zel til me si ni tel kin eden bir bul gu ola rak ka bul
edi lir. 

Risk Sı nıf la ma sı

Sen kop et yo lo ji si ne ba kıl dı ğın da spek tru mun
prog no zu et ki le me yen se lim se yir li sen kop tür le -
rin den (tek rar la ma yan non-trav ma tik va zo va gal
sen kop vs) ani ölü mün ha ber ci si ola bi len do la yı -
sıy la teş his ve te da vi nin aci li yet gös ter di ği du-
 rum la ra (or ga nik kar di yak tu tu lum ze mi nin de
ge li şen ven tri kü ler ta şi kar di ler; pro arit mi ler vs)
ka dar uza nan ge niş bir yel pa ze de yer al dı ğı gö-
 rül mek te dir. Do la yı sıy la, sen kop lu has ta da risk
sı nıf la ma sı bü yük önem ve ön ce lik ta şır. Tab lo 58-
3’de sen kop ile mü ra ca at eden has ta lar da ki yük-
 sek risk kri ter le ri gö rül mek te dir. Yük sek risk li
gru bun he men ta ma mı nı kar di yak sen kop lu has-
 ta lar oluş tur mak ta dır. Do la yı sıy la kar di yak sen-
 ko bu olan ve ya kar di yak sen kop şüp he si bu lu nan
has ta lar –risk de re ce si ne gö re- ya he men has ta -
ne ye ya tı rıl ma sı ya da ince le me le ri sü rat le ta-
 mam la na rak ni hai te da vi uy gu lan ma lı dır.

TTaannıı

Anam nez

Sen ko bun teş hi sin de anam nez bi rin ci de re ce de
önem li dir. İl gi li ça lış ma lar da sa de ce anam nez ve fi -
zik mu aye ne ile sen kop la rın % 50 ila 85’in de doğ ru
teş hi si ön gör me nin müm kün ol du ğu bil di ril miş tir.
Sen kop anam ne zin de sa de ce has ta dan de ğil, sen-
 ko ba şa hit olan ya kın la rın dan da bil gi alın ma lı dır.
Sen kop ve ya pre sen kop lu has ta nın de ğer len di ril -
me sin de aşa ğı da ki hu sus lar ay dın la tıl ma lı dır:

Ger çek bir sen kop mev cut mu? Sen ko bu tak lit
eden psi şik tab lo lar ayır de dil me li dir. Sen kop sı ra -
sın da vi tal bul gu la rın nor mal ol ma sı, sen ko bun
trav ma tik ol ma ma sı, il gi li ola yın ge nel lik le bir
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Cid di ya pı sal ve ya ko ro ner • Kalp ye ter siz li ği
kalp has ta lı ğı • Kar di yo mi yo pa ti ler

• Sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu
• Es ki mi yo kard in fark tü sü

Arit mik sen ko bu des tek le yen • Eg zer siz sı ra sın da ve ya ya tar po zis yon da sen kop
kli nik ve EKG tab lo la rı • Sen kop sı ra sın da çar pın tı his si

• Ai le de ani kar di yak ölü mün var lı ğı
• Kı sa (“non-sus ta ine d”) ven tri kül ta şi kar di
• Bi fa si kü ler blok (Sol ya da sağ dal blo ku ile bir lik te fa si kül blok la rın dan bi ri nin  

bir lik te ol ma sı) ve ya di ğer in tra ven tri kü ler ile ti ge cik me si (QRS >120 msan)
• Ne ga tif kro not ro pik ilaç lar ve ya fi zik sel ak ti vi te ol mak sı zın sinüs bra di kar di si
• Pre-ek si tas yon EK G’ si
• Uzun ve ya kı sa QT sü re si
• Sağ dal blo ku ile bir lik te V1-3 de ri vas yon la rın da ST yük sel me si (Bru ga da pa ter ni)
• Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si ni des tek le yen sağ pre kor di al de ri vas yon lar da

T ne ga tif li ği, ep si lon dal ga sı ve ven tri kü ler geç po tan si yel ler

Eş lik eden önem li • Elek tro lit bo zuk luk la rı
mor bi di te ler • Cid di ane mi ler

Av ru pa Kar di yo lo ji Der ne ği ’nin sen kop ile il gi li son kı la vu zun dan (Eu ro He art J 2009; 30: 2631–2671) de ğiş ti ri le rek alın-
 mış tır.

Tablo 58-3. Sen kop lu Has ta lar da Risk Sı nıf la ma sı



ank si ye te kri zi ile bir lik te ol ma sı ve ağ la ma ile dü-
 zel me si, has ta da psi şik prob lem le rin var lı ğı ger çek
sen kop tan uzak laş tı ran bul gu lar dır. Di ğer yan dan
şu ur kay bı nın tam olup ol ma dı ğı ve il gi li ola yın
sen kop ta nı mı na (hız lı baş lan gıç, kı sa sü re li ve se-
 kel siz tam ve spon tan dü zel me) olup ol ma dı ğı da
sor gu lan ma lı dır. Sen ko bun trav ma tik ol ma sı ve
sen kop sı ra sın da in kon ti nans ge liş me si ger çek sen-
 kop var lı ğı nı des tek le yen bul gu lar dır.

Has ta nın de mog ra fik bul gu la rı: Va zo va gal sen-
 kop ge nel lik le genç ler de ve or ta yaş lı ka dın lar da
mey da na ge lir ken, or tos ta tik sen kop tab lo la rı nın
ço ğu ile ri yaş lar da ger çek le şir.

Sen ko bun sey ri ve ni te li ği: Or ga nik kalp has talığı
ve ya elek trik sel bir arit mik prob le min söz ko nu -
su ol ma dı ğı tek rar la ma yan sen kop lar ge nel lik le
se lim ka rak ter de dir. Bu na kar şı lık tek rar la yan
sen kop la rın araş tı rıl ma sı ve ay dın la tıl ma sı ge re -
kir. Di ğer yan dan, sen kop sı ra sın da trav ma nın
mey da na gel me si ger çek sen ko bu gös ter di ği gi bi
sen ko bun ha bis ka rak ter de ol du ğu na da işa ret
eder. Sen ko bun ken di si se lim ni te lik te ol sa da hi
trav ma tik so nuç lar se be biy le mor bi di te ve mor ta -
li te ris ki ar tar. 

Sen ko bu te tik le yen fak tör ler: Nö ral yol la mey da -
na ge len sen kop lar da ref leks me ka niz ma yı baş la -
tan te tik le yi ci bir fak tör (emos yo nel stres, ağ rı,
tıb bi ens trü man tas yon, kan gör me, uzun sü re
ayak ta kal ma, sı cak ban yo sı ra sın da vs) ge nel lik -
le mev cut tur. Ay rı ca sen kop eg zer siz, ye mek,
mik si yon vs ile de iliş ki li ola bi lir (ref leks yol la
olu şan sen kop lar). Kal bin ste no tik lez yon la rın da
sen kop eg zer siz ile oluş ma ya eği lim li dir. Ya nı sı -
ra eg zer siz ba zı ta şi kar di le ri in dük le ye bi lir.

Sen ko bun mey da na gel di ği po zis yon ve prod ro mal
bul gu la rın var lı ğı: Sen ko bun han gi po zis yon da
(ya tar ken, otu ru rken, ayak ta) gel di ği ve ön cü
bul gu la rın olup ol ma dı ğı araş tı rıl ma lı dır. Ya tar -
ken ve otu rur iken asemp to ma tik ki şi le rin aya ğa
kalk mak ile ilk da ki ka lar ve ya ilk 30-40 da ki ka
için de semp to ma tik ha le gel me le ri or tos ta tik in-
 to le ran sı dü şün dür me li dir. Ati pik tab lo lar bir ta-
 ra fa bı ra kı la cak olur sa va zo va gal sen ko bu da
içe ren ref leks sen kop la rın ço ğun da ti pik prod ro -
mal be lir ti ler (çar pın tı, so ğuk ter le me, bu lan tı,
göz ka rar ma sı, fe na lık his si vs) mev cut tur. Epi-
 lep tik has ta lar da nö bet ön ce si tat, gör me ve ya
işit me ile il gi li au ra mev cut ola bi lir. Bu na kar şı -
lık kar di yak ve psi ko je nik sen kop ta be lir gin bir
prod rom yok tur.

Sen kop sı ra sın da ki bul gu lar: Ref leks ve ya or tos -
ta tik sen kop lu has ta nö bet sı ra sın da so ğuk ve hi-
 po tan sif tir; ref leks sen kop ta so ğuk ter le me ve
bra di kar di de mev cut tur. Ref leks ve kar di yak
sen kop lar uza dı ğı tak dir de in kon ti nans ve kı sa
klo nik kon vül si yon lar gö rü le bi lir. Epi lep tik nö-
 bet ler to nik klo nik kon vül si yon la rın eş lik et me si,

nö be tin uzun (>5 dk) sür me si, nö bet sı ra sın da in-
 kon ti nans ve ar ter ba sın cı yük sek li ği nin ol ma sı
gi bi bul gu lar la ger çek sen kop tan ay rı lır. Psi ko je -
nik sen kop ta da sü re uzun dur; göz ler ka pa lı dır,
nab zı ve ar ter ba sın cı nor mal dir, in kon ti nans ge-
 liş mez.

Sen kop son ra sı bul gu lar: Ref leks sen kop lar da sen-
 kop son ra sı sı cak lık his si, ter le me ve hal siz lik mev-
 cut tur. Epi lep si son ra sı ge li şen kon füz yon
(post-ik tal kon füz yon) se be biy le uzun bir sü re (> 5-
10 dk) se be biy le has ta (ger çek sen kop tip le rin den
fark lı ola rak) gün lük ak ti vi te ye dö ne mez. Arit mik
sen kop ta di ğer sen kop lar dan fark lı ola rak sen kop
son ra sı her han gi bir yok tur.

Kul la nı lan ilaç lar: Has ta nın kul lan dı ğı tüm
ilaç lar göz den ge çi ril me li ve il gi li ilaç la rın arit mi
ve ya or tos ta tik hi po tan si yon yap ma po tan si yel le -
ri de ğer len di ril me li dir (Tab lo 58-2). “Tor sa des de
po in te s” ta şi kar di si ya pa bi len ilaç la rın çe şit li li ği
dik ka te alı na rak il gi li lis te ler den kon trol edil me -
li dir (www.tor sa de.com).

Soy geç miş ve öz geç miş: Ai le de genç ve or ta yaş-
 lar da ani ölüm anam ne zi ko ro ner kalp has ta lı ğı -
nın ge ne tik eği li mi ile bir lik te ge ne tik elek trik sel
arit mi has ta lık la rı nı (uzun QT sen dro mu, Bru ga -
da sen dro mu vs) ve ya ani ölü me yol açan ya pı sal
has ta lık la rı (hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti, arit mo-
 je nik sağ ven tri kül hi per tro fi si vs)  dü şün dür -
me li dir. Or ga nik kalp has ta lı ğı bi li nen bir
has ta da mey da na ge len sen kop ön ce lik le kar di -
yak men şe li ka bul edil me li dir. Ben zer şe kil de,
özel lik le sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu olan
mi yo kard in fark tü sü ge çir miş has ta lar da ge li şen
sen ko bun ven tri kül ler arit mi ler ile il gi li ol ma sı
muh te mel dir. 

Fi zik Mu aye ne

Has ta da sen ko pa ze min teş kil eden kar di yak ve -
ya di ğer bir sis te mik has ta lık var ise il gi li has ta lı -
ğa ait fi zik mu aye ne bul gu la rı tes bit edi le bi lir.
Özel lik le or ga nik kar di yak tu tu lu mu olan has ta -
lar da üfü rüm ler ve di ğer ila ve ses ler de ğer len di -
ril me li dir. Sen kop lu has ta lar da ka ro tis ar ter le rin
os kül tas yo nu ih mal edil me me li ve has ta nın ar ter
ba sın cı fark lı po zis yon lar da (ya tar ken, otu ru ken
ve ayak ta) öl çül me li dir. 

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Bi yo kim ya İn ce le me le ri

Te mel bi yo kim ya in ce le me le ri (glu koz, he mog -
ram, kre ati nin, elek tro lit ler) sen kop teş hi sin den
çok, sen ko bu ko lay laş tı ran ve te tik le yen ane mi ve
elek tro lit bo zuk luk la rı nın tespi ti ba kı mın dan ba -
zı has ta lar da fay da lı ola bi lir. Bu nun la bir lik te,
sen kop lu has ta lar da söz ko nu su in ce le me le rin ru -
tin ola rak ya pıl ma sı ge rek siz dir. 

942



Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

Sen kop ve ya pre sen kop ile mü ra ca at eden her has-
 ta da EKG çe kil me li dir. Arit mi ve ya semp tom sı ra -
sın da alın ma sa bi le is ti ra hat EK G’ sin den kar di yak
sen ko bu des tek le yen ba zı ve ri ler el de edi le bi lir.
Ma ni fest pre-ek si tas yon, sinüs bra di kar di si, AV
blok lar, Bru ga da sen dro mu bul gu su (sağ dal blo -
ku pa ter ni ve V1-3’de ST yük sel me si), arit mo je nik
sağ ven tri kül disp la zi si bul gu la rı (V1-3’de T ne ga -
tif li ği ve ep si lon dal ga sı) ve uzun ve ya kı sa QT sen-
 dro mu gi bi bir çok tab lo yu is ti ra hat EK G’ si ni
in ce le ye rek ta nı mak müm kün dür. Di ğer yan dan,
EKG’ de ge çi ril miş mi yo kard in fark tü sü bul gu su
do lay lı ola rak is ke mik ven tri kül ta şi kar di si ih ti -
ma li ni dü şün dü rür.

Si nüs Ka ro tis Ma sa jı

Si nüs ka ro tis ma sa jı sen ko bu nun se be bi bi lin me -
yen 40 ya şı nın üze rin de ki has ta la ra uy gu lan ma lı -
dır. Ka ro tis ma sa jı İV da mar yo lu açıl mış ve
mo ni tö ri ze edil miş has ta lar da acil mü da ha le im-
 kan la rı nın mev cut ol du ğu bir or tam da ya pıl ma lı -
dır. Test ön ce si ka ro tis ler os kül te edil me li
üfü rü mün var lı ğın da ka ro tis ma sa jı ya pıl ma ma lı -
dır. Bul bus ka ro ti ku sun ar ka sın da yer alan sinüs
ka ro ti kus bo yun da kri ko id kı kır dak hi za sın da dır.
Ster nek lo ido mas to id kas bu hi za da ha fif çe ke na ra
çe ki le rek ön ce bir ta ra fa son ra di ğer ta ra fa 5-10 sa-
 ni ye sü re ile ba sınç uy gu lan ma lı dır. Has ta la rın üç -
te bi rin de sa de ce dik po zis yon da anor mal ce vap
alın dı ğın dan, ka ro tis ma sa jı ya tar po zis yo nun ya nı
sı ra dik po zis yon da da uy gu lan ma lı dır. Üç sa ni ye -
nin üze rin de sinüs du rak la ma sı ve/ve ya sis to lik ar -
ter ba sın cın da 50 mm Hg’ den faz la düş me “sinüs
ka ro tis aşı rı du yar lı lı ğı ”nı gös te rir. Vas kü ler fak tör -
ler ve ya du rak la ma nın hi po tan si yon da ki kat kı sı na
gö re (eğik ma sa tes tin de ol du ğu gi bi) ce vap “va zo -
dep re sör ve ya kar di yo in hi bi tö r” ola rak ifa de edi le bi lir.
Yaş lı er kek ler de ka ro tis ma sa jı na po zi tif ce vap yay-
 gın dır; do la yı sıy la spon tan sen kop eş lik et me dik çe
tes tin de ğe ri ol duk ça sı nır lı dır.  Di ğer yan dan, sen-
 ko bu bu lu nan ki şi ler de el de edi len po zi tif ce va bın
da ha son ra ki semp to ma tik asis tol atak la rı nı ön gör-
 me de ki de ğe ri nin yük sek ol du ğu nu gös ter miş tir.
Ka ro tis sinüs ma sa jı (be lir gin dar lık ol ma dı ğı
Dopp ler in ce le me sin de te yid edil me dik çe) ka ro tis
üfü rü mü olan lar ile son 3 ay da ge çi ci is ke mik atak
ve ya in me ge çi ren has ta lar da uy gu lan ma ma lı dır.
Ka ro tis ma sa jı sı ra sın da nö ro lo jik komp li kas yon
ora nı % 0.3 ci va rın da dır.

Or tos ta tik Test (Aya ğa Kal dır ma Tes ti)

Ba sit ve uy gu lan ma sı ko lay bir in ce le me olan or to-
s ta tik test or tos ta tik hi po tan si yon ve ya sen kop şüp-
 he si olan tüm has ta la ra uy gu lan ma lı dır. Test ile
teş hi sin ya nı sı ra or tos ta tik in to le rans tab lo la rı nın

ayı rı cı ta nı sı da ya pı la bi lir (tes tin po zi tif lik kri ter -
le ri için ba kı nız: or tos ta tik hi po tan si yon ve sen kop)

Eğik Ma sa Tes ti (“tilt tab le tes tin g”)

Eğik ma sa tes ti ka nın alt eks tre mi te ler de göl len -
me si ve ve nöz dö nü şün azal ma sı yo luy la or tos ta -
tik stres oluş tu ra rak nö ral yol la olu şan sen ko bu
la bo ra tu ar da oluş tur ma pren si bi ne da ya nır. Has ta
60-70 de re ce eğim li bir ma sa da ön ce ilaç sız da ha
son ra isop ro te re nol ve ya nit rat uy gu la na rak ar ter
ba sın cı, rit mi ve şu ur du ru mu de vam lı ta kip edi lir.
Test her ne ka dar uzun sü re ayak ta kal mak ile olu-
 şan va zo va gal sen ko bu tak lit et mek te ise de di ğer
ref leks sen kop form la rı ve has ta sinüs sen dro -
mun da da teş his de ğe ri ne sa hip tir. Tes tin ref leks
sen ko bun teş hi sin de ki du yar lı lı ğı uy gu la nan pro-
 to ko le ve has ta gru bu na gö re de ği şik lik gös ter mek
üze re % 25-80; öz gül lü ğü ise % 90 ci va rın da dır.

Bö lüm 8’de Eğik ma sa tes ti nin in di kas yon la rı,
kon trin di kas yon la rı, ya pı lış şek li ve po zi tif ce vap-
 la rın sı nıf lan dı rıl ma sı ay rın tı lı bi çim de an la tıl -
mış tır. 

Test sı ra sın da hi po tan si yon ve/ve ya bra di kar -
di ile bir lik te kli nik te mey da na ge len pre sen kop
ve ya sen ko bun oluş ma sı tes ti po zi tif kı lar. Kli nik
semp tom oluş mak sı zın mey da na ge len ref leks
bra di kar di ve ya hi po tan si yon ha lin de de test po-
 zi tif ka bul edil mek le bir lik te bu tür bir ce va bın
spe si fik li ği nin da ha dü şük ol du ğu dik ka te alın-
 ma lı dır. Özel lik le te da vi yak la şı mı nın be lir len -
me si ba kı mın dan tes tin han gi tip te po zi tif ol du ğu
da önem ta şır. 

Eğik ma sa tes ti dü şük komp li kas yon lu bir
test tir. Test sı ra sın da ölüm bil di ril me miş tir. İsop-
 ro te re nol in füz yo nu na bağ lı cid di ven tri kü ler
arit mi ler –ö zel lik le is ke mik kalp has ta lı ğı olan lar -
da- na di ren ge li şe bi lir. İsop ro te re nol is ke mik kalp
has ta lı ğı nın ya nı sı ra cid di aort dar lı ğı, sol ven tri-
 kül çı kış yo lu obs trük si yo nu ve kon trol süz hi per-
 tan si yo nu olan lar da da kul la nıl ma ma lı dır. 

Eko kar di yog ra fi

Sen kop lu has ta la rın ta ma mın da eko kar di yog ra fik
in ce le me ge rek li de ğil dir. Sa de ce ön ce den or ga nik
kalp has ta lı ğı bi li nen ve ya or ga nik kalp has ta lı -
ğın dan şüp he le ni len has ta lar da eko kar di yog ra fik
in ce le me ya pıl ma lı dır. Fi zik mu aye ne de or ga nik
tu tu lu mu gös te ren bul gu la rın var lı ğın da, eg zer siz
ile iliş ki li sen kop lar da, ai le de ani ölüm hi ka ye si
bu lu nan lar da, ya tar po zis yon da ve ya prod ro mu
ol mak sı zın ani ge li şen sen kop lar da eko kar di yog -
ra fik in ce le me dü şü nül me li dir. Eko kar di yog ra fik
in ce le me de aort dar lı ğı, obs trük tif kar di yak tü mör-
 ler ve ya trom büs, pe ri kard tam po na dı, aort di ssek-
 si yo nu ve ko ro ner ar ter le rin kon je ni tal ano ma li le ri
gi bi bul gu la rın tes bi ti ta nı koy du ru cu dur.
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Eg zer siz Tes ti

Eg zer siz tes ti ne özel lik le sen kop ve ya pre sen kop
atak la rı nın eg zer siz ve/ve ya an gi na ile iliş ki li ol du -
ğu du rum lar da mü ra ca at edi lir. Eg zer siz sı ra sın -
da ki pre sen kop ve ya sen kop is ke mik kalp
has ta lı ğı nı dü şün dü rür ken söz ko nu su semp tom -
la rın eg zer siz den son ra gel me si nö ral sen ko bu ak -
la ge ti rir. Eg zer siz ile olu şan ve he mo di na mik
bo zuk lu ğa yol açan arit mi le rin teş hi sin de de eg zer-
 siz tes ti in di ke dir. Test için di ğer bir in di kas yon ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğı için yük sek risk ta şı yan
ki şi ler dir. Test sı ra sın da ve ya he men son ra sın da

sen kop ve ya cid di hi po tan si yo nun ge liş me si ve ya
sen kop ge liş me se bi le test sı ra sın da Mo bitz tip II
ikin ci de re ce ve ya üçün cü de re ce AV blok ge liş me -
si teş his koy du ru cu bul gu lar dır. Eg zer siz tes tin de
mi yo kard is ke mi bul gu la rı nın tes bi ti ha lin de ko ro -
ner an ji yog ra fi in ce le me si de ya pıl ma lı dır. 

Ri tim Mo ni tö ri zas yo nu

Arit mik sen kop lar da teş his için al tın stan dart
semp tom ve arit mi bir lik te li ği ni gör mek tir. Bu nun
için has ta fark lı yön tem ler le (has ta ne de mo ni tö ri -
zas yon, Hol te r, eks ter nal kay de di ci ler, imp lan te
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Şekil 58-3. Pre sen kop se be biy le in ce len mek te olan 78 ya şın da ki ka dın has ta nın Hol ter in ce le me si gö rül mek te dir. Alt ta ki tra -
se üst te ki nin de va mı dır. Bi rin ci de re ce AV blok lu sinüs rit mi sı ra sın da bir “P” dal ga sı ce vap sız kal mak ta ve fark lı QRS ak sı
gös te ren bir sup ra ven tri kü ler vu ru dan son ra “P” dal ga la rı nın uzun sü re ce vap sız kal dı ğı yük sek de re ce li blok be lir mek te dir
(üst te ki tra se). Has ta da ki bu du rak la ma dö ne mi ge ce sa at le rin de (02:36) uy ku da iken mey da na gel miş ve 15.8 sa ni ye sür m-
üş tür. Bu sı ra da has ta ve ya ya kın la rı ta ra fın dan her han gi bir semp tom bil di ril me miş tir.

Olay Sı nıf la ma Muh te mel me ka niz ma

Tip 1: Tip 1A: Si nüs ta şi kar di si ve ya prog re sif sinüs bra di kar di si ni Ref leks
Asis tol > 3 sn takiben si nüs dur ması

Tip 1B: Prog re sif sinüs bra di kar di si ni ta ki be den (sinüs hı zın da Ref leks
azal ma ile bir lik te) AV blok ve ya be ra be rin de sinüs hı zın da 
azal ma nın ol du ğu ani ge li şen AV blok

Be ra be rin de sinüs hı zın da ar tı şın ol du ğu ani ge li şen AV blok İle ti has ta lı ğı

Tip 2: Ref leks
Bra di kar di: kalp
hı zın da % 30’dan
faz la azal ma ve ya
10 sn’ den faz la
< 40/dk

Tip 3: Be lir siz
Ha fif hız de ği şik li ği.
% 30’dan az ve
>40/dk

Tip 4: Tip 4A: Prog re sif sinüs ta şi kar di si Aritmi
Ta şi kar di. Hız da Tip 4B:  At ri yal fib ri las yon
% 30 dan faz la Tip 4C: Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di
ar tış, >120/dk Tip 4D: Ven tri kü ler ta şi kar di

Kı salt ma lar: AV: At ri yo ven tri kü ler, sn: sa ni ye

Tablo 58-4. Uzun Sü re li Ri tim Mo ni tö ri zas yo nu Bul gu la rı nın Sı nıf lan dı rıl ma sı



edi len ri tim kay de di ci le ri) uzun sü re li ri tim ta ki -
bi ne ta bi tu tu lur. İl gi li ta kip ler de sa de ce arit mik
sen kop lar de ğil ya nı sı ra ref leks sen ko bu des tek -
le yen bul gu lar da el de edi le bi lir (Tab lo 58-4).

Av ru pa Kar di yo lo ji Der ne ği ’nin sen kop ile il-
 gi li son kı la vu zu na gö re ritm mo ni tö ri zas yo nu -
nun in di kas yon la rı Tab lo 58-5’de ve teş his
kri ter le ri Tab lo 58-6’da görül mek te dir.

Hol ter Mo ni tö ri zas yo nu: Has ta ya ta kı lan kü çük
bir ci haz yar dı mı ile ge nel lik le 24 sa at, ba zen de 2-
3 gün sü re ile de vam lı ritm kay dı ya pı la rak uy -
gu la nır. Has ta nın semp tom la rı bu sü re ler den çok
da ha sey rek ara lık lar la mey da na ge li yor ise teşhis
de ğe ri aza lır. Bu nun la bir lik te, in ce le me sı ra sın -
da semp tom ge liş me se bi le (has ta nın his set medi -
ği) sen kop ile iliş ki li bul gu la rın tespit edil me si de
müm kün dür (Şe kil 58-3). Di ğer yan dan, Hol te r
tat bik edi len has ta la rın %15’in de sen kop ve ya
pre sen kop atak la rı na her han gi bir arit mi nin eş lik

et me di ği gö rül müş tür. Bu tür bir ne ga tif bul gu
arit mi nin sen kop se be bi ol ma dı ğı nı gös ter me si
ba kı mın dan kıy met li dir. 

Eks ter nal Ri tim Kay de di ci ler: Hol te ri gi bi de-
 vam lı ka yıt yap ma yan, bir ta raf tan ye ni ka yıt lar
alır ken di ğer ta raf tan es ki ka yıt la rın si lin di ği, has -
ta ta ra fın dan ak ti ve edil di ğin de olay sı ra sı/son ra -
sı ka yıt la rın ya nı sı ra semp tom dan 5-15 dk ön ce si
ka dar ka yıt sak la ya bi len bir yön tem dir. Ba zı sis-
 tem ler de vam lı mo ni tö ri zas yon özel li ği ne sa hip -
tir. Da ha uzun sü re (bir kaç haf ta) mo ni tö ri zas yon
ya pa bil me si se be biy le Hol te r’e gö re teş his gü cü
da ha faz la dır. 

İmp lan te Edi len Ri tim Kay de di ci ler: Has ta ya im-
p lan te edi len ve bir kaç yıl pil öm rü ne sa hip bir ci-
 ha zın bel li ara lık lar la, has ta nın ak ti vas yo nuy la
ve/ve ya trans te le fo nik sin yal ler gön de re rek rit mi
çok uzun sü re et me si pren si bi ne da ya nır (Şe kil 58-
4). Çok sey rek (se ne de bir kaç sen kop) semp tom -
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İn di kas yon Sı nı fı Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • EKG mo ni tö ri zas yo nu sen kop ve arit mi ara sın da ko re las yon be lir le nir se B
di yag nos tik tir.

• Semp tom-arit mi ko re las yo nu yok sa; Mo bitz tip II ve II I. AV blok ve ya C
du rak la ma > 3 sn ve ya hız lı ve uzun sü re li pa rok sis mal sup ra ven tri kü ler
ve ya ven tri kü ler ta şi kar di tes bit edil di ğin de ri tim mo ni tö ri zas yo nu
di yag nos tik tir. Sen kop sı ra sın da arit mi nin ol ma ma sı arit mik sen ko bu dış lar.

Sı nıf III • İl gi li arit mi ol mak sı zın pre sen ko bun EKG do kü man tas yo nu sen kop ye ri ne C
geç mez.

• Yu ka rı da ki arit mi le rin dı şın da ki asemp to ma tik arit mi ler sen ko bun ye ri ne C
geç mez.

• Sen kop ol mak sı zın sinüs bra di kar di si sen ko bun ye ri ne geç mez. C

ESC: Eu ro He art J 2009; 30: 2631–2671 isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Tablo 58-6. Ri tim Mo ni tö ri zas yo nu Yön tem le ri nin Teş his Kri ter le ri

İn di kas yon Sı nı fı Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I EKG mo ni tö ri zas yo nu kli nik ve EKG bul gu la rı arit mik sen kop lu des tek le yen B
has ta lar da in di ke dir. Mo ni tö ri zas yon ti pi ve sü re si has ta nın ris ki ve semp tom
sık lı ğı na gö re be lir len me li dir.
Has ta ne içi mo ni tö ri zas yon
• Yük sek risk li has ta lar C
Ri tim Hol ter
• Sen kop ve ya pre sen kop atak la rı çok sık (≥ 1/haf ta) olan has ta lar B
İmp lan te edi len olay kay de di ci
• Yük sek risk kri ter le ri nin yok lu ğun da se be bi bi lin me yen ve tek rar la yan B

sen ko bun araş tı rıl ma sın da er ken dö nem de
• Ge niş in ce le me le rin sen ko bun se be bi ni or ta ya çı kar ta ma dı ğı yük sek B

risk li has ta lar da
Sı nıf II a İmp lan te edi len olay kay de di ci

• Sık ve trav ma tik atak lar la sey re den ref leks sen ko bu ve ya şüp he si bu lu nan B
has ta lar da bra di kar di nin kat kı sı nı ta yin et mek için dü şü nü le bi lir. 

• Semp tom ara lı ğı 4 haf ta dan az olan has ta lar da dü şü nü le bi lir. B

ESC: Eu ro He art J 2009; 30: 2631–2671 isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Tablo 58-5. Ri tim Mo ni tö ri zas yo nu Yön tem le ri nin İn di kas yon la rı



la rı olan has ta lar da, di ğer in ce le me ler le ay dın lı ğa
ka vuş tu ru la ma mış arit mik ol ma sı muh te mel sen-
 kop lar da ve ya trav ma tik sen kop va ka la rın da fay-
 da lı dır. Nö ral sen kop lu has ta la rın bir kıs mın da
(%15 ci va rı) ila ve te da vi se çe nek le ri ne ze min ha-
 zır la dı ğı gös te ril di ğin den, imp lan te edi len olay
kay de di ci le rin mü ra ca at edi le cek son in ce le me ol-
 ma sı ye ri ne ba zı has ta grup la rın da araş tır ma nın
ilk aşa ma la rın da kul la nı la bi le cek bir yön tem ola-
 bi le ce ği ye ni tav si ye kı la vuz la rın da ifa de edil mek-
 te dir. En önem li mah zu ru in va zif ve pa ha lı bir
yön tem ol ma sı dır.

Elek tro fiz yo lo jik İn ce le me

İn va zif bir yön tem olan elek tro fiz yo lo jik in ce le -
me de pe ri fe rik ven ler va sı ta sıy la kal bin bel li yer le-
 ri ne yer leş ti ri len elek trod lar va sı ta sıy la kal bin ile ti
sis te mi ve arit mi po tan si ye li in ce le nir. Arit mik sen-
 kop şüp he si olan lar da baş lan gıç ta mü ra ca at edi lir
(Tab lo 58-3). Özel lik le ze min de ya pı sal kalp has ta -
lı ğı mev cut ise tes tin de ğe ri ar tar. Bu na mu ka bil,
cid di sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu (EF < %
30) bu lu nan lar da za ten imp lan te edi le bi lir de fib ri -
la tör in di kas yo nu (ICD) aşi kar ol du ğun dan ay rı ca
tes te ge rek yok tur. Elek tro fiz yo lo jik in ce le me in di-

 kas yon la rı ve teş his kri ter le ri Tab lo 58-7 ve 58-8’de
su nul muş tur.

Sen ko bu bu lu nan dal blok lu has ta lar da test sı-
 ra sın da in fra-His ile ti ge cik me si (HV uza ma sı)
ve/ve ya far ma ko lo jik ve ya ar tan hız la (“in cre men -
ta l”) at ri yal  uya rı ile in tra- ve ya in fra-His AV blok
in dük len me si mü te akip se ne ler de AV tam blok
ge li şme ris ki nin yük sek ol du ğu nu ifa de eder. Bu -
na mu ka bil bu tür bir bul gu nun el de edi le me di ği
has ta la rın önem li bir kıs mın da (yak la şık üç te bi-
 rin de) da kı sa sü re için de AV blok ge liş ti ği gö rül -
müş tür. Di ğer yan dan, söz ko nu su has ta lar da ki
40 ay lık mor ta li te ris ki nin (% 28) sen kop ve ya
elek tro fiz yo lo jik test bul gu la rı ile iliş ki siz ol du ğu
ve kalp pi li imp lan tas yo nu nun söz ko nu su ris ki
azalt ma dı ğı gös te ril miş tir. 

Mi yo kard in fark tü sü ge çir miş fa kat sol ven tri -
kül sis to lik fonk si yo nu ko run muş has ta lar da elek-
 tro fiz yo lo jik test sı ra sın da ven tri kül fib ri las yo nun
in dük len me si ge nel lik le nons pe si fik bir bul gu ola-
 rak dü şü nü lür ken, mo no mor fik ven tri kül ta şi kar -
di si nin in dük len me si ise bü yük öl çü de sen kop
se be bi ola rak ka bul edi lir. Her han gi bir ven tri kü -
ler arit mi nin in dük len me me si ise arit mik sen kop
ris ki nin dü şük ol du ğu nu ifa de eder.
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İn di kas yon Sı nı fı Tavsiyeler Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • Aşi kar bir ICD in di kas yo nu ol ma dık ça is ke mik kalp has ta la rın da ilk B
de ğer len dir me arit mik sen ko bu des tek li yor sa EFT ge rek li dir.

Sı nıf II a • Non-in va zif test le rin teş hi si or ta ya çı kar ta ma dı ğı dal blok lu has ta lar B

Sı nıf IIb • Non-in va zif test le rin teş hi si or ta ya çı kar ta ma dı ğı ani ve kı sa çar pın tı la rın B
sen ko ba ön ce lik et ti ği has ta lar da EFT dü şü nül me li dir. 

• Bru ga da sen dro mu, arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si ve hi per tro fik C
kar di yo mi yo pa ti de se çil miş has ta lar da EFT ya pı la bi lir.

• Sen ko bun kar di yo vas kü ler men şe li ol ma dı ğı na iliş kin her in ce le me nin C
ya pıl dı ğı an cak teş hi sin ko nu la ma dı ğı yük sek risk li mes lek le re sa hip
has ta lar da EFT ya pı la bi lir.

Sı nıf III • Çar pın tı ve kalp ye ter siz li ği nin ol ma dı ğı nor mal EK G’ li has ta lar da EFT C
öne ril mez.

ESC: Eu ro He art J 2009; 30: 2631–2671 isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır. EFT: Elektrofizyolojik tetkik.

Tablo 58-7. Sen kop lu Has ta da Elek tro fiz yo lo jik İn ce le me İn di kas yon la rı

Şekil 58-4. Sol da İmp lan te edi le bi len de vam lı ritm kay de di ci (“imp lan tab le lo op re cor de r”) ci ha zı; sağ ta raf ta ise ci haz dan
el de edi len ka yıt lar gö rül mek te dir.



AAyyıırr  ttee  ddii  ccii  TTaa  nnıı

Psi ki yat rik Tab lo lar

Sen ko bu tak lit eden psi ki yat rik kli nik tab lo lar bir-
 kaç şe kil de mey da na ge le bi lir. Non-epi lep tik nö-
 bet ler ve ya psö do-epi lep si ola rak ad lan dı rı lan
atak lar da eks tre mi te ler de epi lep si yi an dı ran dü-
 zen siz ka sıl ma lar mev cut tur. Epi lep si po lik li -
nikle rin de ta kip edi len has ta la rın yak la şık
%15-29’si ni oluş tu ran söz ko nu su has ta lar da epi-
 lep si ye ben zer nö bet le re rağ men elek tro en se fa -
log ram (EEG) in ce le me sin de epi lep ti form be yin
ak ti vi te si gö rül mez. Psi ko je nik sen kop ve ya psö-
 do sen kop ola rak isim len di ri len di ğer sen ko bu
tak lid eden nö bet ler de ise ka sıl ma lar yok tur. Psi-
 şik kö ken li sen kop lar (fonk si yo nel atak lar) han gi
tip te olur lar sa ol sun lar nö bet sı ra sın da ar ter ba-
 sın cı ve kalp hız la rı nın nor mal olu şu ve nö be tin
da ha uzun (ge nel lik le 10-15 da ki ka dan uzun) sür-
 me si gi bi özel lik ler ile ger çek sen kop tan ayırt edi-
 lir ler. Bu na mu ka bil fonk si yo nel atak la rın bir
kıs mın da (özel lik le psö do-epi lep si de) ger çek sen-
 ko bu tak lid eder şe kil de trav ma la rın oluş ma sı
ayı rı cı ta nı yı güç leş ti re bi lir.

Di ğer yan dan psi ki yat ri has ta la rı nın kul lan -
dı ğı ilaç la rın bir kıs mı “tor sa des de po in te s” ta şi -
kar di si ve ya or tos ta tik hi po tan si yon ya pa rak da
sen ko ba yol aça bi lir.

Nö ro lo jik Tab lo lar

Nö ro lo jik has ta lık lar da sen ko bu tak lid eden tab-
 lo lar gö rü le bi le ce ği gi bi ger çek sen ko pa eş lik
eden ba zı bul gu lar da tespit edi le bi lir. Özel lik le
or tos ta tik sen kop lu has ta lar da il gi li sen kop ge nel

bir nö ro lo jik tab lo nun bir par ça sı ola rak or ta ya çı-
 ka bi lir. İzah edi le me yen im po tans, in kon ti nans
ve ya di ğer mik si yon bo zuk luk la rı ve atak si özel-
 lik le pri mer or tos ta tik ye ter siz lik sen dro mu na eş -
lik ede bi len bul gu lar dır. Di ğer yan dan Par kin son
has ta lı ğın da da pri mer oto nom si nir sis te mi ye-
 ter siz li ği gö rü le bi lir. 

Ver teb ral ar te rin dar lı ğı se be biy le kan akı mın
ko la doğ ru yön len me si de mek olan subk lav yan
çal ma (“subc la vi an ste al”) ola yı ge nel lik le asemp to -
ma tik tir. Has ta lar ge nel lik le ver teb ro ba zi ler sen-
 drom söz ko nu su ise ge çi ci is ke mik atak la ra ma ruz
ka la bi lir ler. Ver teb ro ba zi ler sis tem ile il gi li ge çi ci
is ke mik atak lar –is ter ver teb ral ar ter sis te mi is ter -
se ka ro tis sis te min den kay nak lan sın- na di ren ge-
 çi ci şu ur kay bı nın ge liş ti ği, fo kal nö ro lo jik
ka yıp la rın (eks tre mi te za yıf lı ğı, okü lo mo tor ve
oro fa ren ge al dis fonk si yon, atak si vs) ise he men
dai ma mev cut ol du ğu kli nik tab lo la ra yol açar lar.

Ba zı mig ren atak la rı sen kop ile bir lik te sey re -
de bi lir. Bu has ta lar da ba zen –yan lış lık la- sen kop
ay rı bir tab lo ola rak al gı la na bi lir. Do la yı sıy la, sen-
 kop has ta la rın da mig ren var lı ğı ve sen kop ile iliş-
 ki si sor gu lan ma lı dır.

Epi lep si atak la rı sen kop ile ka rı şa bi lir; di ğer
yan dan sen kop lu has ta lar da epi lep si ye ben zer
kon vul si yon lar gö rü le bi lir. Epi lep tik has ta lar da
ka sıl ma lar ge nel lik le dü zen li ve rit mik tir ve da -
ha uzun sü re li dir (ge nel lik le 1 dk ve ya da ha
uzun); sen ko pa bağ lı ge li şen ka sıl ma lar ise ge nel-
 lik le da ha dü zen siz ve kı sa sü re li dir. Sen kop ta –
e pi lep si nin ak si ne- şu ur kay bı ol duk tan son ra
ka sıl ma lar baş lar. Epi lep si de nö bet ön ce si au ra ve
nö bet son ra sı post-ik tal kon füz yon mev cut iken,
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İn di kas yon Sı nı fı Teşhis Kriterleri Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I Aşa ğı da ki hal ler de EFT di yag nos tik tir ve ila ve test ler ge rek mez. B
• Si nüs bra di kar di si ve uzun CSNRT (>525 msan)
• BBB ile bir lik te ba zal HV sü re si ≥ 100 msan ve ya “in cre men ta l” at ri yal 

“pa cin g” ve ya far ma ko lo jik ola rak 2. ve ya 3. de re ce His-Pur kin je
blo ku nun gös te ril me si 

• Mi yo kard in fark tü sü ge çir miş has ta da sü rek li (“sus ta ine d”) mo no mor fik
VT’ nin in dük len me si

• Hi po tan si yon ve ya spon tan semp tom lar la or ta ya çı kan hız lı SVT’ nin
İn dük len me si

Sı nıf II a • HV ara lı ğı nın 70-100 msan ol ma sı di yag nos tik ola rak dü şü nül me li dir. B

Sı nıf IIb • Bru ga da sen dro mu, arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si bu lu nan lar da B
ve ya kar di yak ar rest ge çi ren ler de po li mor fik VT ve ya VF in dük len me si
di yag nos tik ola rak dü şü nü le bi lir.

Sı nıf III • İs ke mik ve ya di la te kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da po li mor fik VT ve ya VF B
in dük len me si di yag nos tik ola rak ka bul edi le mez.

ESC: Eu ro He art J 2009; 30: 2631–2671 isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.
Kı salt ma lar: EFT: Elek tro fiz yo lo jik tet kik, ICD: İmp lan te edi le bi lir kar di yo ver ter de fib ri la tör, BBB: “Bund le branch bloc k”: dal
blo ku, VT: Ven tri kül ta şi kar di si, VF: Ven tri kül fib ri las yo nu, CSNRT: “Cor rec ted sinüs no de re co very ti me ”: dü zel til miş sinüs
dü ğü mü to par lan ma za ma nı, msan: mi li sa ni ye

Tablo 58-8. Sen kop lu Has ta da Elek tro fiz yo lo jik İn ce le me Teş his Kri ter le ri



sen kop ta ge nel lik le te tik le yi ci fak tör ler nö be te
ön ce lik eder, nö bet son ra sı ise kon füz yon ha lin -
den fark lı ola rak ter le me,  so luk luk ve ba zen sı -
cak bas ma sı gi bi semp tom lar var dır. Her iki sin de
de in kon ti nans ve trav ma ge li şe bi lir.

Epi lep si den ve ya oto nom si nir sis te mi ye ter-
siz li ğin den şüp he le nil di ğin de nö ro lo jik de ğer -
len dir me ge rek li dir. Epi lep si şüp he sin de EEG
tet ki ki nö ro lo jik in ce le me nin bir par ça sı ol malı-
dır; bu nun la bir lik te epi lep si ol sa da hi nö bet dı-
 şın da in ce le me nin nor mal bu lu na bi le ce ği
unu tul ma ma lıdr. 

TTee  ddaa  vvii

Sen kop te da vi si nin baş lı ca he def le ri sen kop tek-
 rar la rı nı or ta dan kal dır mak ve ya azalt mak, has-
 ta yı sen ko bun trav ma tik so nuç la rın dan ko ru mak
ve –sen ko bun mor ta li te si be lir gin ise- mor ta li te yi
azalt mak tır. Sen ko bun te da vi pla nı çi zi lir ken et-
 yo lo ji si (ref leks, or tos ta tik, kar di yak), re ver si bi li -
te si (akut ko ro ner sen drom ze mi nin de AV blok
vs), prog no zu (kar di yak sen kop ve di ğer sen kop -
lar) ve sık lı ğı dik ka te alı nır. Kar di yak sen kop la rın
önem li bir kıs mın da prog no zu kö tü ol du ğun dan
teş hi sin sü rat li ko nul ma sı ve ra di kal te da vi yön-
 tem le ri nin (ko ro ner ar ter has ta lı ğı ze mi nin de ki
sen ko ba yol açan ven tri kü ler ta şi kar di de ICD im-
p lan tas yo nu, cid di aort dar lı ğın da aort ka pak
rep las ma nı vs) bir an ön ce uy gu lan ma sı ha ya ti
önem ta şır. Bu na kar şı lık, prog no zun nis be ten se -
lim ol du ğu va zo va gal sen kop ta ön ce lik le non-far -
ma ko lo jik ted bir le rin uy gu lan ma sı ve zor la yı cı
in di kas yon lar (sık, trav ma tik ve spon tan asis to lik
sen kop lar) yok sa ka lı cı kalp pi li imp lan tas yo nu
gi bi yön tem le re baş vu rul ma ma sı uy gun dur. 

Ref leks Sen ko bun Te da vi si

Ref leks sen kop is tis nai hal ler dı şın da sür vi yi et ki-
 le me di ğin den te da vi nin baş lı ca ama cı sen kop

nüks le ri ni ön len me si ve ha yat ka li te si nin ar tı rıl -
ma sı dır.

Ha yat Tar zı De ği şik lik le ri: Her şey den ön ce has ta-
 lı ğın se lim ta bi atı ve sey ri an la tı la rak has ta ra hat -
la tıl ma lı dır. Te tik le yi ci fak tör le rin be lir len me si ve
has ta nın bun lar dan müm kün ol du ğun ca uzak tu-
 tul ma sı sen kop nüks le ri nin azal tıl ma sı ba kı mın -
dan önem ta şır. Has ta nın bol mik tar da sı vı ala rak
da mar vo lü mü nün ko run ma sı, uzun sü re ayak ta
dur ma ma sı ve aç kal ma ma sı önem li ko ru yu cu ted-
 bir ler ara sın da dır. Atak la rı te tik le ye bi len di lal tı nit-
 rat, al fa-blo ker gi bi ilaç lar dan ve al kol den uzak
du rul ma sı da tav si ye edil me li dir. Di ğer yan dan,
has ta nın prod ro mal bul gu lar or ta ya çı kar çık maz
otur ma sı ve ya da ha iyi si yat ma sı ve ba zı ma nev -
ra la rı uy gu la ma sı (ba kı nız: fi zik sel kar şı-ba sınç
ma nev ra la rı) sen kop ata ğı nı bi ti re bi lir.

Fi zik sel Kar şı-Ba sınç (FKB) Ma nev ra lar: Alt ve
üst eks tre mi te le rin izo met rik kon trak si yo nu ile et-
 ki siz alan da ve nöz göl len me yi ön le mek ve ar ter
ba sın cı nı yük selt mek ama cıy la ya pı lan ma nev ra -
lar FKB ma nev ra la rı ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.
Bun lar izo met rik kon trak si yon ile bir lik te ayak la -
rın çap raz po zis yo na ge ti ril me si (“leg cros sin g”),
las tik bir to pun el yum ruk ya pı la rak sı kış tı rıl ma sı
(“hand gri p”), iki elin ke net len me si ile bir lik te kol la-
 rın ab dük si yo nu (“arm-ten sin g”) ha re ket le ri dir (Şe -
kil 58- 5).

İl gi li izo met rik ma nev ra la rın ref leks sen ko -
bun prod rom fa zın da ger çek leş ti ril me si ha lin de
sen kop tan ka çın mak ço ğu ke re müm kün dür. Söz
ko nu su ma nev ra la rın öğ re til di ği has ta lar da sa de -
ce kon van si yo nel ted bir le rin uy gu lan dı ğı has ta -
la ra gö re sen kop sık lı ğı nın an lam lı de re ce de
azal dı ğı kli nik ça lış ma lar la gös te ril miş tir.

Eğik Ma sa Alış tır ma sı (“tilt tra inin g”): Eğik ma -
sa alış tır ma sı özel lik le uzun sü re ayak ta kal mak
ile te tik le nen genç has ta la rın va zo va gal sen kop -
la rın da eğik ma sa dü ze ne ğin de –ba yıl ma nın or ta-
 dan kalk tı ğı se vi ye le re ka dar- git tik çe ar tı rı lan
sü re ler le or tos ta tik stres uy gu lan ma sı pren si bi ne
da ya nır. Te da vi nin en bü yük mah zu ru bı ra kıl dı -
ğın da sen kop la rın nük set me si dir. Do la yı sıy la
has ta ilk 5-10 gün lük has ta ne alış tır ma sı nı ta ki -
ben evin de ben zer bir dü ze nek ile en az gün aşı -
rı söz ko nu su eg zer siz le re de vam et me li dir.

Far ma ko lo jik Te da vi: Ref leks sen ko bun te da vi -
sin de çok sa yı da ilaç (be ta-blo ker ler, di sop yra mi -
de, te ofi lin, efed rin, eti lef rin, mi dod rin, se ro to nin
ge ri-alım in hi bi tör le ri, flud ro kor ti zon, clo ni din)
de nen miş tir. An cak söz ko nu su ilaç la rın ço ğu
pla se bo-kon trol lü ça lış ma lar da ba şa rı lı bu lun -
ma mış tır. Al fa-ago nist ilaç lar için de sa de ce mi-
 dod ri nin bir kaç ça lış ma da sen kop sık lı ğı nı
azalt tı ğı gös te ri le bil miş tir. Kli nik uy gu la ma da

948

Şekil 58-5. Fi zik sel kar şı ba sınç (FKB) ma nev ra la rı.



ref leks sen ko bun far ma ko lo jik te da vi sin de sık ça
kul la nıl ma la rı na rağ men, be ta-blo ker ler, se roto -
nin ge ri-alım in hi bi tör le ri ve flud ro korti zo nun et-
 ki li ol du ğu na da ir ob jek tif ve ri ler ol duk ça
za yıf tır. Di ğer yan dan has sas ka ro tis sen dro -
mun da ve or ta la ma hı zın dü şük ol du ğu di ğer ref-
 leks sen kop tip le rin de be ta-blo ker ler tab lo yu
da ha da ağır laş tı ra bi lir. 

Kalp Pi li (PM) İmp lan tas yo nu: Ref leks sen ko -
bun “pa cin g” ile te da vi si ne iliş kin ça lış ma la rın so-
 nuç la rı de ğiş ken dir. İl gi li kli nik araş tır ma la rı
içe ren me ta-ana liz de kalp pi li imp lan tas yo nu ile
sen kop sık lı ğın da an lam lı ol ma yan (% 17) bir
azal ma nın ol du ğu gö rül müş tür. Di ğer yan dan,
eğik ma sa tes tin den zi ya de spon tan ola rak (ri tim
kay de di ci ler le tes bit edi len) asis to li ve ya cid di
bra di kar di si ge li şen has ta lar da kalp pi li imp lan -
tas yo nu ile sen kop sık lı ğı nın azal tıl ma sın da be-
 lir gin bir ba şa rı sağ lan mış tır. Do la yı sıy la, bu tür
has ta lar ve kar di yo in hi bi tör tip te sinüs ka ro tis
sen dro mu dı şın da kalp pi li nin ref leks sen ko bun
te da vi sin de ki ye ri nin ol duk ça sı nır lı ol du ğu söy-
 le mek müm kün dür. Bu du rum baş lı ca ref leks
sen kop la rın ço ğun da va zo dep re sör kom po nen tin
ha kim ol ma sın dan ve “pa cin g” in il gi li kom po -
nen te her hen gi bir et ki si nin ol ma ma sın dan kay-
 nak lan mak ta dır.  

Tab lo 58-9’de ref leks sen ko bun te da vi si ile il gi -
li kı la vuz tav si ye le ri gö rül mek te dir. 

Or tos ta tik Hi po tan si yon ve Sen ko bun
Te da vi si

Or tos ta tik in to le ran sı bu lu nan has ta lar da ref leks
sen kop ta ol du ğu gi bi has ta nın eği ti mi ve te tik le -
yen fak tör le rin azal tıl ma sı (ani den aya ğa kal kıl -
ma ma sı, uzun sü re ayak ta du rul ma ma sı) önem li

ted bir ler dir. An ti hi per tan sif te da vi al tın da olan
has ta lar da te da vi nin tek rar göz den ge çi ril me si ve
or tos ta tik hi po tan si yon yap ma eği li mi olan ilaç lar
(al fa-blo ker ler, san tral et ki li ilaç lar, di lal tı nit rat
vs) ke sil me li ve ya al ter na tif le ri ile de ğiş ti ril me li -
dir. Has ta la rın gün de en az 2-3 lit re sı vı ve (kalp
ye ter siz li ği ve hi per tan si yon yok ise) 5-10 g tuz
(NaCl) al ma la rı teş vik edil me li dir. Hız lı so ğuk su
içil me si nin post-pran di yal hi po tan si yo nu, uyur-
 ken ya tak ba şı nın yük sel til me si nin nok tür nal po-
 li üri yi azalt tı ğı gös te ril miş tir. Kom pres yon
ço rap la rı kul la nı la rak ve nöz göl len me azal tı la bi -
lir. Di ğer yan dan prod ro mal semp tom la rın ol du -
ğu has ta la ra fi zik sel kar şı-ba sınç ma nev ra la rı
öğ re til me li ve tav si ye edil me li dir. 

Far ma ko lo jik te da vi ref leks sen ko pa gö re or to-
s ta tik in to le ran sı bu lu nan has ta lar da da ha ba şa rı -
lı dır. Non-far ma ko lo jik ted bir le rin fay da sız
ol du ğu has ta lar da mi dod rin (gün de 3 de fa 5-20 mg)
ilk kul la nı la cak ilaç lar ara sın da dır. Mi dod ri nin
baş lı ca yan et ki le ri ka bız lık, mik si yon bo zuk luk la -
rı, al ler jik de ri dö kün tü le ri ve özel lik le ya tar po zis-
 yon da hi per tan si yon dur. Cid di or ga nik kalp
has ta lı ğı, üri ner re tan si yon, ti ro tok si koz, akut böb-
 rek has ta lı ğı, fe ok ro mo si to ma ve ya tar po zis yon -
da sis te mik ar ter ba sın cı is tik rar lı ola rak yük sek
sey re den has ta lar da kon trin di ke dir. Bir mi ne ra lo -
kor ti ko id olan flud ro kor ti zon (gün de bir de fa 0.1-0.3
mg) suz ve tuz tu ta rak in tra vas kü ler vo lü mü ko -
rur. Muh te lif ça lış ma lar or tos ta tik sen kop lar da her
iki ila cın da fay da lı ol du ğu nu gös ter miş tir. Or tos -
ta tik in to le rans lı has ta lar da çok da ha sey rek ola-
 rak des mop res sin (nok tür nal po li üri); ok tre otid
(post-pran di yal hi po tan si yon) ve pri dos tig min kul-
 la nıl mak ta dır. Tab lo 58-10’da or tos ta tik hi po tan si -
yon da ki te da vi yön tem le ri ve bun la ra iliş kin
tav si ye ler top lu ola rak gö rül mek te dir.  
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İn di kas yon Sı nı fı Tavsiyeler Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • Tüm has ta la ra teş hi sin açık lan ma sı, gü ven sağ lan ma sı, nüks ris ki nin C
ifa de si ge rek li dir.

• Sen kop prod ro mu olan tüm has ta la ra izo met rik fi zik sel kar şı-ba sınç B
ma nev ra la rı öğ re til me li ve öne ril me li dir.

Sı nıf II a • Kar di yo -in hi bi tör ka ro tis sinüs sen dro mu olan has ta lar da kar di yak
“pa cin g” dü şü nül me li dir. 

• Mo ni tör ta kip le rin de spon tan kar di yo in hi bi tör ce va bın tes bit edil di ği, sık B
tek rar la yan ref leks sen ko bu bu lu nan 40 ya şı nın üze rin de ki has ta lar da
kar di yak “pa cin g” dü şü nül me li dir.

Sı nıf IIb • Eğik ma sa tes tin de kar di yo- in hi bi tör ce va bın ol du ğu sık ça tek ra r la yan ve B
ön gö rü le me yen sen kop la rı bu lu nan 40 ya şı nın üze rin de ki has ta lar da
al ter na tif te da vi ler ba şa rı sız ise kar di yak “pa cin g” dü şü nü le bi lir. 

• Ha yat tar zı de ği şik lik le ri ne di renç li va zo va gal sen kop lu has ta lar da B
mi dod rin kul la nı la bi lir

Sı nıf III • Be ta-blo ker ilaç lar in di ke de ğil dir. C

ESC: Eu ro He art J 2009; 30: 2631–2671 isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Tablo 58-9. Ref leks Sen ko bun Te da vi si
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İn di kas yon Sı nı fı Tavsiyeler Ka nıt Dü ze yi

Sı nıf I • Ye te ri ka dar hid ras yon ve tuz alı mı sağ lan ma lı dır. C

Sı nıf II a • Non-far ma ko lo jik ted bir le rin ye ter siz ol du ğu du rum lar da mi dod rin B
uy gu lan ma lı dır.

• Non-far ma ko lo jik ted bir le rin ye ter siz ol du ğu du rum lar da flud ro kor ti zon C
uy gu lan ma lı dır. 

Sı nıf IIb • Fi zik sel kar şı-ba sınç ma nev ra la rı prod ro mu olan sen kop ve C
pre sen kop lar da fay da lı ola bi lir. 

• Ve nöz göl len me yi azalt mak için ab do mi nal kor se ler ve/ve ya des tek C
ço rap la rı fay da lı ola bi lir.

• Baş yük sel ti le rek (>10 de re ce) uyu mak fay da lı ola bi lir. B

ESC: Eu ro He art J 2009; 30: 2631–2671 isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Tablo 58-10. Or tos ta tik Hi po tan si yon da Te da vi Öne ri le ri

İn di kas yon Sı nı fı Tavsiyeler Ka nıt Dü ze yi

Ka lı cı Kalp Pi li İmp lan tas yo nu

Sı nıf I • Dü zel ti le bi lir bir et yo lo ji ol mak sı zın semp tom (sen kop/pre sen kop) ve B
EKG bir lik te li ği nin gös te ril di ği sinüs dü ğü mü has ta lı ğı

• Sen kop ta nım la yan ve sinüs dü ğü mü bo zuk lu ğu olan has ta lar da cSNRT C
za ma nı nın anor mal bu lun ma sı 

• Sen kop ta nım la yan ve si nüs dü ğü mü bo zuk lu ğu olan has ta lar da 3 sn ve C
üze rin de asemp to ma tik du rak la ma lar (muh te mel is tis na lar: dü zen li spor
ya pan genç ler, uy ku sı ra sın da ve ilaç al tın da ki du rak la ma lar) ol ma sı

• Sen kop ile bir lik te ikin ci de re ce Mo bitz tip II, ile ri ve ya tam AV blok B
• Sen ko bu olan dal blok lu has ta lar da po zi tif EFT bul gu su B

Sı nıf II a • Açık la na ma yan sen kop ve dal blo ku bu lu nan lar da PM dü şü nül me li dir. C

Sı nıf IIb • Açık la na ma yan sen kop ve sinüs dü ğü mü has ta lı ğı bu lu nan lar da C
de vam lı asemp to ma tik sinüs bra di kar di si var sa PM dü şü nü le bi lir.

Sı nıf II I • Açık la na ma yan sen ko bu bu lu nan lar da her han gi bir ile ti sis te mi bo zuk lu ğu C
yok sa PM in di kas yo nu yok tur.

ICD İmp lan tas yo nu

Sı nıf I • Ya pı sal kalp has ta lı ğı ve do kü man te ven tri kü ler ven tri kü ler ta şi kar di si B
olan lar da ICD in di ke dir.

• Ön ce den mi yo kard in fark tü sü ge çir miş has ta lar da EF T’ de sü rek li B
mo no mor fik VT in dük len me si ha lin de ICD in di ke dir.

Sı nıf II a • VT’ nin do kü man te edil di ği ka na lo pa ti ve ya ka lı tım sal kar di yo mi yo pa ti si B
olan has ta lar da ICD dü şü nül me li dir.

An ti-arit mik İlaç lar

Sı nıf I • Hız lı at ri yal fib ri las yon baş lan gı cın da sen kop ge li şen has ta lar da, hız C
kon trol ilaç la rı nı da içe ren an ti-arit mik ilaç te da vi si in di ke dir.

Sı nıf II a • Ka te ter ab las yo nu nun ya pı la ma dı ğı ve ya ba şa rı sız ol du ğu, C
semp tom lar la (sen kop/pre sen kop) bir lik te EKG anor mal li ği nin
gös te ril di ği SVT ve VT’ li has ta lar da ilaç  te da vi si dü şü nül me li dir.

Ka te ter Ab las yo nu

Sı nıf I • Ya pı sal kalp has ta lı ğı ol mak sı zın SVT ve VT’ si olan has ta lar da C
semp tom lar la (sen kop/pre sen kop) bir lik te EKG anor mal li ği nin
gös te ril me si (is tis na: at ri yal fib ri las yon)

Sı nıf IIb • Hız lı at ri yal fib ri las yon baş lan gı cın da sen ko bu olan has ta lar da C
ka te ter ab las yonu in di ke ola bi lir.

ESC: Eu ro He art J 2009; 30: 2631–2671 isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Kı salt ma lar: VT: Ven tri kü ler ta şi kar di, SVT Sup ra ven tri kü ler ta şi kar di, PM: Pa ce ma ker, ICD: İmp lan te edi le bi len kar di yo -
ver ter de fib ri la tör, EFT: Elek tro fiz yo lo jik tet kik, cSNRT: “cor rec ted sinüs no de re co very ti me ”-dü zel til miş sinüs dü ğü mü to-
 par lan ma za man, AV: At ri yo ven tri kü ler

Tablo 58-11. Kar di yak Arit mi Men şe li Sen kop lar da Te da vi Öne ri le ri



Kar di yak Sen ko pun Te da vi si

Arit mik Sen ko bun Te da vi si: Sen ko pa yol açan
bra di arit mi ler de (has ta sinüs sen dro mu, AV ile ti
bo zuk luk la rı) kalp pi li imp lan tas yo nu semp tom -
la rı önem li öl çü de gi de rir; an cak has ta nın sür vi -
si ni dü zelt mez. Sen ko bun mey da na gel me sin de
bra di arit mi ya nın da baş ka me ka niz ma lar da söz
ko nu su ise semp tom lar ta ma men or ta dan kalk-
 ma ya bi lir. Si nüs dü ğü mü dis fonk si yon lu has ta -
lar da kalp pi li son ra sı % 20 ci va rın da ki sen kop
nük sü, söz ko nu su has ta la rın bir kıs mın da ile ti
sis te mi has ta lı ğı na eş lik eden ref leks sen kop ile
iliş ki li dir. Sup ra ven tri kü ler ve ven tri kü ler ta şi -
kar di si bu lu nan has ta lar da da –da ha dü şük oran-
 lar da ol mak üze re- ben zer du rum söz ko nu su dur.

Or ga nik kalp has ta lı ğı ve ba zı kon je ni tal elek-
 trik sel has ta lık lar ze mi nin de mey da na ge len ven tri-
 kü ler arit mi ler ha ya tı teh dit eden nüks ler le
sey ret ti ğin den ICD imp lan tas yo nu ile te da vi edil-
 mek du ru mun da dır lar. İl gi li te da vi ye rağ men has-
 ta la rın bir kıs mın da sen kop ve pre sen kop atak la rı
tek rar la ya bi lir; an cak has ta nın ani kar di yak ölüm
ris ki azal tı la rak sür vi si dü ze lir. Sen ko ba yol açan
pa rok sis mal re en tran sup ra ven tri kü ler arit mi ler ve
ti pik at ri yal flut ter’da ka te ter ab las yona te da vi si ilk

te davi se çe ne ği ol ma lı dır. Ci haz (PM, ICD) te da vi -
si uy gu la nan has ta la rın bir kıs mın da ci haz dis fonk -
si yo nu na bağ lı ola rak da sen kop ve ya pre sen kop
ge li şe bi le ce ğin den il gi li has ta la rın ta ki bin de bu hu -
sus da dik ka te alın ma lı dır. Tab lo 58-11’da kar di yak
arit mi men şe li sen kop lar la il gi li te da vi in di kas yon -
la rı ve öne ri le ri gö rül mek te dir.

Ay rın tı lı in ce le me le re rağ men sen kop la rın
yak la şık dört te bi rin de etyo lo ji ay dın la tı la maz.
Açık la na ma yan sen kop la rın ani kar di yak ölüm
ris ki nin yük sek ol du ğu has ta lar da mey da na gel-
 me si ha lin de söz ko nu su has ta la rın önem li bir
kıs mı ICD imp lan tas yo nu ile te da vi edil mek du-
 ru mun da dır (Tab lo 58-12).

Ya pı sal kalp has ta lı ğı na bağ lı sen ko bun te da -
visi: Arit mik sen kop ta ol du ğu gi bi ya pı sal kalp
has ta lı ğı ze mi nin de ge li şen sen kop fark lı me ka -
niz ma lar la (ref leks sen kop, or tos ta tik in to le rans)
da mey da na ge le bi lir ve ya kar di yak pa to lo ji söz
ko nu su me ka niz ma la rı te tik le yi ci ni te lik te ola bi -
lir. Di ğer yan dan, ya pı sal kalp has ta lı ğı ze mi nin -
de ki ana to mik prob lem ler den kay nak la nan
he mo di na mik bo zuk lu ğun ya nı sı ra sen ko bun di -
ğer bir sık se be bi arit mi ler dir. Do la yı sıy la, kalp
has ta la rın da ge li şen sen kop lar çok yön lü ola rak
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İn di kas yon Klinik Durumlar Ka nıt Yorum
Sı nı fı Dü ze yi

Sı nıf I • Sol ven tri kül EF’ si be lir gin ola rak dü şük ve ya kalp ye ter siz li ği A
bu lu nan is ke mik kar di yo mi yo pat li li has ta lar da ICD in di ke dir.

• Sol ven tri kül EF’ si be lir gin ola rak dü şük ve ya kalp ye ter siz li ği A
bu lu nan non-is ke mik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da ICD in di ke dir. 

Sı nıf II a • Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti de de ICD yük sek risk li C Dü şük 
has ta lar da** dü şü nül me li dir. risk li ler de ILR

• Arit mo je nik sağ ven tri kül disp la zi sin de ICD yük sek risk li C Dü şük 
has ta lar da # dü şü nül me li dir. risk li ler de ILR

• Bru ga da sen dro mun da spon tan tip I EK G’ si olan has ta lar da B Dü şük 
ICD dü şü nül me li dir. risk li ler de ILR

• Uzun QT sen dro mun da ICD te da vi si be ta-blo ker ler le bir lik te B Dü şük 
risk li has ta lar da*** dü şü nül me li dir. risk li ler de ILR

Sı nıf IIb • Sol ven tri kül EF’ si be lir gin ola rak dü şük ol ma yan, kalp C Sen ko bun se be bi ni
ye ter siz li ği bu lun ma yan ve EF T’ si ne ga tif olan is ke mik be lir le mek için ILR
kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da ICD te da vi si dü şü nü le bi lir.

• Sol ven tri kül EF’ si be lir gin ola rak dü şük ol ma yan, kalp C Sen ko bun se be bi ni
ye ter siz li ği bu lun ma yan non-is ke mik kar di yo mi yo pa ti li be lir le mek için ILR 
has ta lar da ICD te da vi si dü şü nü le bi lir.

**: Hi per tro fik KMP’ de yük sek risk kri ter le ri: Ai le de ani ölüm hi ka ye si, sık “non-sus ta ine d” VT, eg zer siz de hi po tan si yon, be-
 lir gin hi per tro fi
#: Sağ ven tri kül KMP’ sin de yük sek risk kri ter le ri: Genç yaş, be lir gin sağ ven tri kül dis fonk si yo nu, sol ven tri kül tu tul ma sı, po-
 li mor fik VT, geç po tan si yel ler, ep si lon dal ga sı, ai le de ani ölüm hi ka ye si
***: Uzun QT sen dro mun da yük sek risk kri ter le ri: LQTS2 ve LQTS3, 18 ya şın dan ön ce çok sa yı da kar di yak olay, çok uzun
QT sü re si, ka dın cin si yet 

Kı salt ma lar: İmp lan te edi le bi len kar di yo ver ter de fib ri la tör, EFT: Elek tro fiz yo lo jik tet kik, EF: Ejek si yon frak si yo nu, ILR: “İmp -
lan tab le lo op re cor de r”:  imp lan te edi len olay kay de dici, KMP: Kardiyomiyopati
ESC: Eu ro He art J 2009; 30: 2631–2671 isim li kay nak tan de ğiş ti ri le rek alın mış tır.

Tablo 58-12. Açık la na ma yan Sen kop Ta nım la yan ve Ani Ölüm Ris ki Yük sek Has ta lar da ICD İmp lan tas yo nu
Öne ri le ri



araş tı rıl ma lı dır. Be lir gin or ga nik tu tu lu mu olan
kalp has ta la rın da il gi li bo zuk lu ğa bağ lı ge li şen
sen kop ge nel lik le kö tü prog nos tik bir bul gu dur
ve ço ğu kez  söz ko nu su prob le min (aort dar lı ğı,
sol at ri yal mik zo ma, pe ri kar d tam po nadı vs) dü-
 zel til me si ge re ği ni tel kin eden bir bul gu ola rak
ka bul edi lir. Ba zen de sen kop se be bi nin (res trik -
tif kar di yo mi yo pa ti, cid di pul mo ner hi per tan si -
yon vs) ta ma men or ta dan kal dı rıl ma sı müm kün
ol maz.  Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ze mi nin de
mey da na ge len sen kop va ka la rın ço ğun da sol
ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nun dan çok arit -
mi (ven tri kü ler arit mi ve da ha sey rek ola rak ile ti
bo zuk lu ğu) ile il gi li dir. Ay rı ca sol ven tri kül çı kış
yo lu obs trük si yo nu nu ra hat la tan te da vi le rin sen-
 ko bu azalt tı ğı na iliş kin ve ri bu lun ma mak ta dır.
Hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da sen kop
ani ölüm ris ki ni ar tı ran bir gös ter ge ol du ğun dan
söz ko nu su has ta lar ge nel lik le ICD imp lan tas yo -
nu ile te da vi edi lir ler. Hi per tro fik kar di yo mi yo -
pa ti li has ta lar da ki sen kop se beb le ri ara sın da
eg zer si ze bağ lı hi po tan si yon ve ref leks me ka niz -
ma lar da yer alır. 
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TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Ani kardiyak ölüm akut semp tom la rın baş la ma -
sın dan son ra ki bir sa at için de ani bi linç kay bı ile
ken di ni gös te ren kar di yak ne den le re bağ lı do ğal
ölüm ola rak ta rif edi lebilir.

EEppiiddeemmiiyyoolloojjii

Ani kar di yak ölüm  tüm kar di yo vas kü ler ölüm le -
rin ya rı sın dan faz la sı nı oluş tur mak ta ve yıl da yak-
 la şık 3 mil yon ki şi yi et ki le mek te dir. AIDS, me me
kan se ri, ak ci ğer kan se ri ve in me ye bağ lı ölüm le rin
top la mın dan bi le da ha faz la mor ta li te ye ne den ol-
 mak ta dır. Ül ke miz için net bir ra kam ol ma sa da yıl -
da 30-35 bin ani ölüm ger çek leş ti ği, bu ki şi ler den
1500 ile 2000’nin has ta ne ye ulaş tı rı la bil di ği ve sa-
 de ce 150-200 ki şi nin kur ta rı la bil di ği tah min edil-
 mek te dir. Akut kar di yak ölüm in si den si 1000
ki şi de yıl da 0.36-1.28 ara sın da de ğiş mek te olup, ba -
tı Av ru pa ve Ku zey Ame ri ka ’da  yak la şık % 5, Dün -
ya ge ne lin de ise % 1’in den da ha kü çük bir grup
ba şa rı lı re süs si te edi lip kur ta rı la bil mek te dir. Son
iki de kat ta tüm ne den le re bağ lı kar di yak mor ta li te
aza lır ken akut kar di yak ölüm % 38’den % 47’ye art-
 mış tır. Özel lik le bu ar tış 65 yaş üs tü ka dın lar da dik-
 kat çe ki ci dir. Bu nun la bir lik te her ani den ölen
has ta nın ölüm ne de ni arit mik kar di yak bir olay ol-
 ma ya bi lir. Aort rüp tü rü, ma sif pul mo ner em bo li,
su ba rok no id anev riz ma rüp tü rü ve kalp tam po na -
dı gi bi pa to lo ji ler de ani ölü me yol aça bi lir. Do la yı -
sıy la akut kar di yak ölüm için yük sek risk li bi rey le ri
be lir le mek ve bu na gö re bir te da vi stra te ji si çiz mek
akıl cı bir yak la şım ola cak tır.

EEtt  yyoo  lloo  jjii

Akut kar di yak ölüm va ka la rı nın % 75-80’nin de so-
 rum lu me ka niz ma bir ven tri kü ler arit mi dir. Bu
arit mi ge nel lik le ven tri kü ler fib ri las yo na de je ne re
olan hız lı ven tri kü ler ta şi kar di dir. Di rekt ven tri -
kü ler fib ri las yo nun ge liş me si da ha na dir gö rü lür.
Has ta la rın ge ri ka lan yak la şık % 20’lik kıs mın da

so rum lu me ka niz ma ise bra di arit mi ler ve elek tro -
me ka nik dis so si yas yon (na bız sız elek tri ki ak ti vi te)
olup, ge nel lik le son dö nem kalp ye ter siz li ği, ma sif
pul mo ner em bo li, tan si yon pnö mo to raks, kalp
tam po na dı, asi doz, hi pok se mi, cid di elek tro lit bo-
 zuk lu ğu ve ya in tok si kas yon gi bi du rum la ra se-
 kon der gö rül mek te dir.

Akut kar di yak ölüm % 33-50 va ka da kalp has-
 ta lı ğı nın ilk bul gu su ola bi lir ve er kek ler de ka dın -
la ra gö re 3 kez da ha faz la dır. 

Ba tı lı ül ke ler de ko ro ner ar ter has ta lı ğı mi yo -
kard in fark tü sü ol sun ya da ol ma sın akut kar di -
yak ölüm le rin ma jör ne de ni dir ve % 75’in den
so rum lu dur. Ya pı sal kalp has ta lık la rı için de kar di-
 yo mi yo pa ti ler (hi per tro fik, di la te, res trik tif, arit-
 mo je nik sağ ven tri kül disp la zi si) ikin ci önem li
et yo lo jik fak tör ola rak kar şı mı za çık mak ta dır.
Akut kar di yak ölüm le rin kü çük bir gru bun da ise
uzun QT sen dro mu, kı sa QT sen dro mu, Bru ga da
sen dro mu ve po li mor fik ka te ko la mi ner jik ven tri -
kü ler ta şi kar di gi bi ka lıt sal özel lik gös te ren pri mer
elek trik sel bo zuk luk lar so rum lu dur. Ge nel ka nı -
nın ak si ne akut mi yo kard in fark tü sü akut kar di -
yak ölüm le rin sık ne den le rin den de ğil dir ve an cak
% 20’sin den so rum lu tu tul mak ta dır (Tab lo 59-1).

Akut Kar di yak Ölüm Açı sın dan
Top lum sal Risk Fak tör le ri

Po pü las yon ça lış ma la rı ge liş miş top lum lar da
akut kar di yak ölüm açı sın dan risk fak tör le ri nin
ate rosk le ro tik ko ro ner has ta lık la ben zer ol du ğu -
nu or ta ya koy muş tur. Bun lar; ile ri yaş, er kek cin-
 si yet, ai le öy kü sü, yük sek LDL ko les te rol dü ze yi,
hi per tan si yon, si ga ra ve di abe tes mel li tus tur. Gü-
 nü müz de as pi rin, sta tin, be ta-blo ker ve an jiyoten-
 sin “converting” enzim (ACE) in hi bi tör le ri nin
ko ro ner ar ter has ta lı ğın da et kin kul la nıl ma sı ile
has ta lı ğın prog res yo nu ön le ne bil mek te, bu du-
 rum da akut kar di yak ölüm epi de mi yo lo ji si ni
olum lu yön de et ki le mek te dir.

Uzun QT sen dro mu, Bru ga da sen dro mu, hi-
 per tro fik kar di yo mi yo pa ti, arit mo je nik sağ ven tri -
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kül disp la zi si, ka te ko la mi ner jik po li mor fik ven tri -
kü ler ta şi kar di ve ba zı di la te kar di yo mi yo pa ti tip-
 le ri akut kar di yak ölü me yat kın lık oluş tu ran
mo no je nik has ta lık lar ara sın da en iyi bi li nen le ri -
dir. Akut kar di yak ölüm de ai le sel bir iliş ki nin var-
 lı ğı nı gös te ren ge niş epi de mi yo lo jik ça lış ma lar ile
akut kar di yak ölü mün or ta ya çık ma sı na yat kın lık
oluş tu ran bir du yar lı lık fak tö rü ge ni nin var lı ğı yö-
 nün de de lil ler el de edil miş tir. Akut kar di yak ölü-
 mün ge ne tik ze mi ni ko nu sun da eli miz de ki ve ri ler
kalp dur ma sı (“kar di yak ar res t”) son ra sı sağ ka lan
ki şi ler de ai le öy kü sü nün ay rın tı lı şe kil de de ğer -
len di ril me si ge rek ti ği ni dü şün dür mek te dir. Akut
kar di yak ölü mün faz la göz len di ği ai le ler de, bu du -
rum özel lik le genç yaş ta ki bi rey ler de söz ko nu su
ise mo no je nik bir has ta lık araş tı rıl ma lı dır.

Ko ro ner Ar ter Has ta lı ğı

Av ru pa ve Ku zey Ame ri ka ’da ani ölü mün en sık
ne de ni olup, fark lı me ka niz ma lar ile fa tal arit mi -
le rin olu şu mu na ne den olur. Da ha ön ce den nor-
 mal ven tri kü lü olan bir has ta da ma jör bir
epi kar di yal ko ro ner ar te rin trom bo tik ok lüz yo nu
son ra sı da ki ka lar için de ven tri kü ler fib ri las yon ge-
 li şe bi lir. Otop si se ri le rin de mi yo kar di yal ska rın
eş lik et me di ği ko ro ner tı ka yı cı trom büs va ka la rın

sa de ce % 15-20’sin de tes pit edil miş tir. Es ki mi yo -
kard in fark tü sü nün ne den ol du ğu skar do ku su ve
bu na bağ lı arit mik subs trat ise fa tal arit mi le rin ge-
 liş me sin de da ha önem li bir me ka niz ma dır. Ana-
 to mik subs tra tı olan lar da akut is ke mi ye ge rek
ol mak sı zın he mo di na mik kol lap sa ne den olan
hız lı re en tran ven tri kü ler ta şi kar di ler ge li şe bi lir.
Otop si se ri le rin de va ka la rın % 40-70’in de ge çi ril -
miş bir in fark tü se ait bul gu la ra rast lan mak ta dır.
Çok da mar has ta lı ğı ile bir lik te bir ve ya da ha faz -
la in fark tüs ge çir miş has ta lar da ani ölüm ris ki en
yük sek tir. Son 20 yıl da akut mi yo kard in fark tü sü
te da vi sin de ki ge liş me ler, et kin ve er ken re per füz -
yon te da vi le ri nin yay gın kul la nı mı skar do ku su -
nun ya pı sın da de ği şik lik le re ne den ol muş tur.
Kla sik anev riz ma for mas yo nu ile bir lik te yo ğun
skar do ku su ye ri ne gü nü müz de, in fark tüs böl ge-
sin de ya ma lı fib roz alan la rı na da ha sık rast lan-
mak ta dır. Bu nun so nu cu ola rak uni form
mor fo lo ji de ven tri kü ler ta şi kar di le rin ya nın da sık-
 lık la di sor ga ni ze arit mi ler gö rül mek te dir. Bu
komp leks ya pı da is ke mi, oto nom si nir sis te mi dis-
 fonk si yo nu, elek tro lit den ge siz li ği, ilaç tok si si te si
ve es ki in fark tü se bağ lı elek tro fiz yo lo jik ka rar sız
du rum gi bi ba zı te tik le yi ci fak tör ler ani ölü mün
ge li şi min de komp leks bir et ki le şi me ne den olur-
 lar. Ko ro ner ar ter has ta la rın da akut kar di yak
ölüm le rin bü yük kıs mı (% 80) pres pi te eden bir
fak tör ol ma dan (pri mer), da ha kü çük bir kıs mı ise
is ke mi/in fark tüs, ilaç tok si si te si, pro arit mi, de-
 kom pan se kalp ye ter siz li ği ve ya elek tro lit den ge -
siz li ği gi bi se kon der fak tör le rin var lı ğın da ge li şir.

Ko ro ner ar te rin ate rosk le roz dı şın da ki di ğer
has ta lık la rı akut kar di yak ölü mün na dir se bep le -
rin den dir. Ko ro ner ar ter çı kış ano ma li le ri ge rek
mi yo kar di yal ska rı oluş tu ra rak, ge rek se de akut
in ter mitan is ke mi ya pa rak ven tri kü ler arit mi le re
ne den ola bi lir. Ben zer me ka niz ma lar ile ko ro ner
spazm, em bo li, trav ma, dis sek si yon ve ya ar te rit -
ler de ani ölü me yol aça bi lir ler. 

Kar di yomi yo pa ti ler

İdi yo pa tik Di la te Kar di yo mi yo pa ti: Akut kar di -
yak ölüm va ka la rı nın yak la şık % 10’nun dan so-
 rum lu dur. Sü rek siz (“non-sus ta ine d”) ven tri kü ler
ta şi kar di, sen kop ve ile ri kalp ye ter siz li ği akut kar-
 di yak ölüm için yük sek risk gös ter ge le ri dir. Ay rı -
ca fonk si yo nel ka pa si te si sı nıf II ve ya II I olan la rın
akut kar di yak ölüm in si dans la rı fonk si yo nel sı nıf
I ve IV has ta la ra gö re da ha yük sek tir. Has ta lı ğın
sey rin de hem mo no mor fik, hem de po li mor fik
ven tri kü ler ta şi kar di ler gö rü le bi lir. İn tra ven tri kü -
ler ile ti ge cik me si ne bağ lı sağ ve sol dal lar ara sın -
da ge li şen bir mak ro re en trant ta şi kar di olan
“bund le branc hes re en tran t” ta şi kar di no nis ke mik di-
 la te kar di yo mi yo pa ti ye spe si fik bir arit mi dir. Has-
 ta lı ğın iler le yen ev re le rin de bra di arit mi ve
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Koroner arter • Aterosklerotik
hastalıkları - Akut iskemi veya infarktüs

- Eski miyokard infarktüsü
• Konjenital koroner anomaliler
• Diğerleri

- Spazm, arterit, disseksiyon

Aort hastalıkları • Marfan sendromu
• Aort anevrizması

Miyokard • Hipertrofik kardiyomiyopati 
hastalıkları • Dilate kardiyomiyopati 

• Kapak hastalıkları
• Aritmojenik sağ ventrikül

displazisi 
• Konjenital kalp hastalıkları
• İnfiltratif hastalıklar
• Primer pulmoner hipertansiyon
• Miyokardit
• Chagas hastalığı
• Nöromüsküler hastalıklar

Primer elektriksel • Uzun QT sendromu
bozukluklar • Kısa QT sendromu

• Brugada sendromu
• Katekolaminerjik polimorfik

ventriküler taşikardi
• Pre-eksitasyon sendromu
• Konjenital atriyoventriküler blok

Diğer • İlaç intoksikasyonu
• Commotio cordis
• Elektrolit bozukluğu
• Diyetle ilişkili
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elek tro me ka nik dis so si yas yo na bağ lı ani ölüm le re
da ha sık rast la nır.

Hi per tro fik Kar di yo mi yo pa ti: Eriş kin ler yıl lık %
2-4, ço cuk ve er gen lik ça ğın da olan lar ise % 4-6 ani
ölüm ris ki ne sa hip tir ler. Ken din de ve ya ai le sin de
akut kar di yak ölüm hi ka ye si, sen kop, sü rek li (“sus -
ta ine d”) ve ya sü rek siz (“non-sus ta ine d”) ven tri kü -
ler ta şi kar di, özel ge ne tik mu tas yon lar (α-
tro pom yo zin, tro po nin-T, β-myo zin ağır zin cir),
efo ra hi po tan sif ya nıt, cid di sep tal hi per tro fi (≥ 30
mm) ve genç yaş gi bi kli nik özel lik ler ani ölüm ris -
ki nin yük sek ol du ğu nu gös te rir.

Arit mo je nik Sağ Ven tri kül Disp la zi si (ARVD):
Oto zo mal do mi nant ka lıt sal ge çiş özel li ği olan bu
has ta lık sağ ven tri kü lün fib roz ve yağ lı in fil tras yo -
nu ile ka rak te ri ze dir. Na di ren sol ven tri kül de de tu-
 tu lum gö rü le bi lir. Yıl lık akut kar di yak ölüm
in si den si % 2 ci va rın da olup, baş lı ca ven tri kü ler ta -
şi kar di ye bağ lı dır. EK G’ de ki ep si lon dal ga sı ve
man ye tik re zo nans gö rün tü le me de özel lik le sağ
ven tri kül du va rın da sap ta nan yağ lı in fil tras yon ta -
nı koy mak ta kul la nı lan ka rak te ris tik bul gu lar dır.

Pri mer Elek trik sel Bo zuk luk lar

Kon je ni tal Uzun QT Sen dro mu (LQTS): Ai le vi
ge çiş özel li ği olan LQTS er ken ard de po la ri zas -
yon la rın te tik le di ği po li mor fik ven tri kü ler ta şi -
kar di ve ven tri kü ler fib ri las yon ile ani ölü me
ne den ola bi lir. İyon ka nal la rı nı kod la yan gen ler -
de ki mu tas yon lar fark lı tip ler de uzun QT sen -
drom la rı na ne den olur. Hem sod yum, hem de
po tas yum ka nal la rı nın tu tu lu mu hüc re içi ne sod -
yum akı şın da ar tış, po tas yum çı kı şın da ise azal -
ma ile so nuç la nır. Bu du rum de po la ri zas yon ve
re po la ri zas yon sü re le ri ni uza ta rak “tor sa des de po -
in te s” için uy gun ze min ha zır lar. Bir çok epi zod
stres ile iliş ki li dir. Oto zo mal do mi nant form (Ro -
ma no-Ward sen dro mu) da ha sık gö rü lür ken,
kon je ni tal sa ğır lık la iliş ki li olan re se sif for mu (Jer -
vell-Lan ge-Ni el sen sen dro mu) da ha sey rek tir.
Gü nü müz de 10 fark lı ge ne tik mu tas yon ta nım -
lan mış tır. LQT1 sen dro mu va ka la rın % 30-35’i ile
en sık rast la nan ti pi dir ve bir po tas yum ka nal de-
 fek ti so nu cu ge li şir. EK G’ de T dal ga la rı ge niş tir
ve arit mi ler eg zer siz (özel lik le yüz me) ile te tik le -
nir. LQT2 sen dro mu va ka la rın % 25-30’nu et ki ler
ve EK G’ de dü şük amp li tüd lü T dal ga la rı gö rü lür.
İşit sel uya ran lar ile arit mi nin in dük len me si ti pik
özel lik le rin den dir. LQT3 sen dro mu ise özel lik le
uy ku da akut kar di yak ölüm ile ka rak te ri ze dir.
LQTS yıl lık % 1 ci va rın da ölüm ora nı na sa hip tir.
Dü zel til miş QT in ter va li nin 500 msn’ den uzun ol-
 ma sı, sen kop ve ya akut kar di yak ölüm öy kü sü -
nün bu lun ma sı, ka dın cin si yet ve LQT2 ve ya
LQT3 ge no tip le ri nin bu lun ma sı yük sek risk gös -
ter ge le ri dir. Has ta lar ge nel lik le be ta-blo ker ler ile

te da vi edi lir ler. Semp to ma tik ve ya akut kar di yak
ölüm için yük sek ris ke sa hip has ta lar da kar di yak
de fib ri la tör imp lan tas yo nu dü şü nül me li dir.

Bru ga da Sen dro mu: Sağ ven tri kül epi kar di yu -
mun da ki sod yum ka nal la rı nın bir ge ne tik mu ta-
s yo nu (SCNA5) so nu cu or ta ya çı kan bu he re di ter
has ta lık, ge nel lik le is ti ra hat ve ya uy ku da po li -
mor fik ven tri kü ler ta şi kar di ve ya ven tri kü ler fib-
 ri las yon ile akut kar di yak ölü me ne den ola bi lir.
Te da vi edil me miş has ta lar da 3 yıl da akut kar di -
yak ölüm ris ki % 30 ci va rın da dır. EK G’ de komp -
let ve ya in komp let sağ dal blo ku pa ter ni ile
bir lik te V1-V2’de ST ele vas yo nu nun ol ma sı ta nı
koy du ru cu ti pik bul gu su dur.

Wolff-Par kin son-Whi te (WPW) Sen dro mu: Ak-
 se su ar yol an teg ra de ref rak ter pe ri yo du nun 250
msn al tın da ol du ğu WPW sen dro mun da at ri yal
fib ri las yon ge liş me si ha lin de ritm spon tan ola rak
ve ya AV dü ğü mü bas kı la yan ilaç la rın ve ril me si ni
ta ki ben ven tri kü ler fib ri las yo na de je ne re ola bi lir.
Tüm WPW sen drom lu has ta lar ele alın dı ğın da
akut kar di yak ölüm ris ki % 0.1-0.3 ara sın da dır.

Di ğer le ri: Da ha na dir se bep ler için de cid di aort
ste no zu, mit ral ka pak pro lap su su, sol ven tri kül
hi per tro fi si, ko ro ner ar ter çı kış ano ma li le ri, mi yo -
kar di yal köp rü leş me (“b rid gin g”) ve mi yo kar dit
gi bi du rum lar da sey rek de ol sa akut kar di yak
ölüm ris ki nin ol du ğu akıl da tu tul ma lı dır.

AAkkuutt  KKaarr  ddii  yyaakk  ÖÖllüümm  RRiisskk  llii  OOllaann
HHaass  ttaa  llaa  rrıınn  BBee  lliirr  lleenn  mmee  ssii

Ya pı sal kalp has ta lı ğı mev cu di ye ti, sol ven tri kü lün
sis to lik per for man sı (ejek si yon frak si yo nu) ve
fonk si yo nel ka pa si te gi bi kli nik bul gu lar ile 24-48
sa at sü rek li ritm ta ki bi (Hol ter mo ni to ring), eg zer -
siz tes ti, sin yal or ta la ma lı EKG, T dal ga al ter nan sı,
QT dis per si yo nu, kalp hı zı de ğiş ken li ği, ba ro ref -
leks du yar lı lı ğı ve elek tro fiz yo lo jik in ce le me gi bi
la bo ra tu ar tet kik le ri akut kar di yak ölüm ris ki nin
be lir len me sin de fay da la nı lan yön tem ler dir.

Fonk si yo nel Ka pa si te ve Ejek si yon
Frak si yo nu (EF)

Kla sik bil gi le ri mi ze gö re kon jes tif kalp ye ter siz li -
ğin de fonk si yo nel sı nıf art tık ça top lam mor ta li te de
art ma, akut kar di yak ölüm de azal ma olur. Bir baş -
ka de yiş le fonk si yo nel ka pa si te si sı nıf II I-IV has ta -
lar da ge nel mor ta li te faz la iken; ka pa si te si sı nıf I-II
has ta lar da ise akut kar di yak ölüm sık ola rak sap-
 ta nır. Bu nun la bir lik te son yıl lar da so nuç la rı açık la -
nan bü yük öl çek li ça lış ma lar dü şük EF’ si olan kalp
ye ter siz li ği has ta la rın da fonk si yo nel ka pa si te nin sı -
nıf II ve ya III ol ma sı nın ven tri kü ler arit mi ve akut
kar di yak ölüm ris ki ni art tır dı ğı nı gös ter miş tir.
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Bir çok kli nik ça lış ma is ke mik ol sun ve ya ol ma -
sın sol ven tri kül dis fonk si yo nu nun akut kar di yak
ölüm için ba ğım sız bir risk fak tö rü ol du ğu nu gös -
ter mek te dir. Di la te kar di yo mi yo pa ti li has ta lar da
EF’ de her % 10 azal ma, arit mik olay ris ki ni yak la -
şık 2 kat ar tı rır ken, Hol te r’ in de sü rek siz ven tri kü -
ler ta şi kar di si olan ve EF’ si <%30 has ta lar da risk 8
kat art mak ta dır. EF’ de ki dü şüş ven tri kü lün sağ -
lam mi yo kard hüc re le ri nin aza lıp bun la rın ye ri ne
skar do ku su nun ge liş ti ği nin işa re ti dir. Skar do ku -
su elek trik sel açı dan inak tif ol mak la bir lik te için -
de ada cık lar ha lin de bu lu nan can lı ve kıs men can lı
hüc re ler bel li bir ya pı için de fark lı elek tro fiz yo lo jik
özel lik le ri olan yol la rı oluş tu rur. Bu du rum arit -
mik ola yın ge liş me si için ze min ha zır lar (arit mik
subs trat) ve EF’ si dü şük has ta lar da ris kin ne den
yük sek ol du ğu nu izah eder. Di ğer yan dan, bir çok
ça lış ma ile kalp ye ter siz li ğin de sol ven tri kül fonk -
si yon la rı nı ko ru du ğu hat ta iyi leş tir di ği gös te ril miş
ACE in hi bi tö rü, be ta-blo ker ve al dos te ron an ta go -
nis ti gi bi ilaç la rın to tal mor ta li te ya nın da arit mik
mor ta li te yi de azalt ma la rı nın an la şı lır ol ma sı nı
sağ la mak ta dır.

Hol ter ve Sin yal Or ta la ma lı EKG

Hol ter de tes pit edi len sü rek siz ven tri kü ler ta şi kar -
di atak la rı, EF’ si dü şük ko ro ner ar ter has ta la rı ile
hi per tro fik kar di yo mi yo pa tide akut kar di yak ölüm
için bir risk fak tö rü ol mak la bir lik te di ğer kalp has -
ta lık la rı ve ya pı sal kalp has ta lı ğı ol ma yan lar da risk
oluş tur du ğu na da ir ye ter li ka nıt yok tur.

Or ta la ma QRS komp lek si nin son 40 msn’ lik
bö lü mün de ki dü şük amp li tüd, yük sek fre kans lı
geç po tan si yel le rin araş tı rıl dı ğı sin yal or ta la ma lı
EKG; mi yo kard hüc re le ri ara sın da fib roz ol du ğu,
ile tim hı zı nın ya vaş la dı ğı ve ya ek si tas yon yo lu -
nun uza dı ğı du rum lar da po zi tif so nuç ve rir.
Özel lik le mi yo kard in fark tü sü ge çir miş ve EF’ si
% 40’ın al tın da olan has ta lar da geç po tan si yel le -
rin tes pit edil me si akut kar di yak ölüm için bir
risk ol du ğu nu dü şün dür me li dir.

T Dal ga Al ter nan sı ve QT Dis per si yo nu

T dal ga sı nın her atım da mik ro volt dü ze yin de al-
 ter nan sı nın gös te ril me si ak si yon po tan si ye li nin
re po la ri zas yon dö ne min de ki dal ga lan ma ve de -
ğiş ken lik le ri yan sı tır. Kal bin için de re po la ri zas -
yon dö ne min de ki he te ro je ni te; ile ti hı zın da
fonk si yo nel blok, re en tri ve ta şi kar di ile iliş ki li -
dir. T dal ga al ter nan sı nın po zi tif ol ma sı özel lik le
ya pı sal kalp has ta lı ğı olan, dü şük EF’ li ve kalp ye -
ter siz li ği has ta la rın da akut kar di yak ölü mü ön -
gör dü re bi lir. Bu nun la bir lik te nor mal EF’ si olan
has ta lar da et kin li ği ile il gi li ye ter li ka nıt yok tur. 

12-de ri vas yon lu EK G’ de ki mak si mal ve mi ni -
mal QT me sa fe le ri nin far kı ola rak ifa de edi len QT

dis per si yo nu nun mi yo kard in fark tü sü son ra sın -
da akut kar di yak ölüm ris ki ni ön gör me de de ğer -
li ol du ğu nu gös te ren ça lış ma lar ol mak la bir lik te
tüm has ta grup la rı ele alın dı ğın da bu tes tin du-
 yar lı lı ğı ile il gi li so nuç lar ol duk ça çe liş ki li dir.

Kalp Hı zı De ğiş ken li ği ve Ba ro ref leks
Du yar lı lı ğı

Oto nom si nir sis te mi nin kar di yo vas kü ler sis tem
üze rin de ki et ki le ri ni yan sı tan bu test le rin bas kı lan -
mış ola rak sap tan ma sı sem pa tik sis te min ha kim ol -
du ğu nu gös te rir. Sem pa tik sis tem ha ki mi ye ti nin ise
ge rek ven tri kü ler arit mi ler, ge rek se de kalp ye ter -
siz li ğin de kö tü kli nik gi diş ile iliş ki si öte den be ri iyi
bi lin mek te dir.

Kalp hı zı de ğiş ken li ği ve ba ro ref leks du yar lı -
lı ğı, in fark tüs ge çir miş ve ya kalp ye ter siz li ği olan
has ta lar da arit mik ölü mü tah min et me de et kin -
lik le ri gös te ril miş tet kik ler dir.

Elek tro fiz yo lo jik Ça lış ma

Elek tro fiz yo lo jik ça lış ma da ven tri kü ler arit mi in-
 dük le ne bil me si ge le cek te ki arit mik olay ris ki hak -
kın da ol duk ça de ğer li bil gi ler ve rir. Özel lik le
mi yo kard in fark tü sü ge çir miş, EF’ si<% 40 ve sü -
rek siz ven tri kü ler ta şi kar di si olan has ta lar da
elek tro fiz yo lo jik tet kik ile ven tri kü ler arit mi in-
 dük le ne bil me si o ki şi nin yük sek akut kar di yak
ölüm ris ki ne sa hip ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bu -
na rağ men non-is ke mik di la te kar di yo mi yo pa ti
ve hi per tro fik kar di yo mi yo pa ti ile pri mer elek-
 trik sel bo zuk luk lar da elek tro fiz yo lo jik tet ki k in ta -
nı sal de ğe ri yok tur.

TTee  ddaa  vvii

Akut Te da vi

Kar diy opul mo ner Re süs si tas yon (CPR): Re süs -
si tas yo na er ken baş lan ma sı ha ya ti dir. Has ta ne dı -
şı kar di yak ar rest ge çi ren ler den şa hit li olan ve
er ken CPR baş la nan lar da sağ ka lım şan sı da ha
yük sek tir. Re süs si tas yo na baş lar ken mut la ka acil
sağ lık bi rim le ri aran ma lı ve ya çev re de baş ka la rı
da var sa ara tıl ma lı dır. Bu ra da ki amaç ola bil di -
ğin ce ça buk eks ter nal de fib ri la tör uy gu la na bil -
me si dir. Kalp ma sa jı te mel ya şam des te ği nin en
önem li par ça sı olup, bir an ön ce baş lan ma lı dır.
Bu nu ha va yo lu nun açıl ma sı ve su ni so lu num ta -
kip et me li dir. CPR tek ki şi ta ra fın dan ya pı lı yor -
sa; 30 kalp ma sa jı, 2 su ni so lu num, iki ki şi
ya pı yor sa; ara ver mek si zin or ta la ma 100/da ki ka
hı zın da kalp ma sa jı ve 10-15/da ki ka hı zın da su ni
so lu num ya pıl ma lı dır. Sağ lık gö rev li le ri dı şın da
po lis, it fa iye ci, öğ ren ci ler gi bi top lum sal hiz met
ve ren ki şi le re te mel ya şam des te ği ve de fib ri las -
yon tek nik le ri nin öğ re til me si akut kar di yak ölüm
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sür vi si ni iyi leş ti re ce ği için bir halk sağ lı ğı po li ti -
ka sı ola rak ele alın ma lı dır.

İle ri Ya şam Des te ği: Er ken de fib ri las yon sağ ka -
lım şan sı nı art tı ran çok önem li bir uy gu la ma dır.
Akut kar di yak ölüm va ka la rı nın yak la şık % 40’ın -
da sağ lık gö rev li le ri ula şıl dı ğın da tes pit edi len ri -
tim ven tri kü ler fib ri las yon dur. Kol laps dan son ra ki
ilk 7 da ki ka da ise bu rit mi tes pit et me ora nı %
80’ler ci va rın da dır. Tüm re süs si tas yon uy gu la ma -
la rı için de sağ ka lı mı et ki le yen en önem li si er ken
de fib ri las yon dur. Ola yın baş lan gı cın dan de fib ri -
las yo na ka dar ge çen her 1 da ki ka lık ge cik me mor-
 ta li te yi % 10 art tır mak ta dır. Has ta lar ilk 3 da ki ka
için de de fib ri le edil di ğin de % 74’ü ha yat ta ka la bi -
lir ken, bu nok ta dan son ra sağ ka lım şan sı % 40’ın
al tı na in mek te dir. Bu aşa ma da an ti- arit mik le ri de -
ğer len di ren ça lış ma lar, şo ka di renç li ven tri kü ler
fib ri las yon da ami oda ro ne ’nun li do ca in den da ha
et ki li ol du ğu nu gös ter miş tir.

Oto ma tik Eks ter nal De fib ri las yon: Oto ma tik ek-
s ter nal de fib ri la tör ler sağ lık per so ne li ve eği tim al -
mış ki şi le rin özel lik le has ta ne dı şı akut kar di yak
ölüm de kul lan ma la rı için ta sar lan mış ci haz lar dır.
Has ta nın gö ğüs du va rı na ya pış tı rı lan de fib ri las -
yon elek trod la rı ay nı za man da rit mi ta kip im ka nı
da ve rir. Ci ha zın ven tri kü ler fib ri las yon al gı la ma
al go rit ma sı olup, böy le bir ri tim mev cu di ye tin de
alarm ve rir ve uy gu la ya nın şok tu şu na bas ma sı ile
iş lem ger çek le şir. Böy le lik le pro fes yo nel ol ma yan
ve kı sa sü re li eği tim al mış ki şi le rin kon van si yo nel
de fib ri la tör le re kı yas la da ha kı sa sü re de de fib ri -
las yon yap ma la rı na ola nak sağ lan mış olur. Ge liş -
miş ül ke ler de uçak, ha va ala nı, met ro, tren
is tas yo nu ve alış ve riş mer ke zi gi bi top lum sal alan-
 lar da oto ma tik eks ter nal de fib ri la tör le rin bu lun -
du rul ma sı, has ta ne dı şı kar di yak resüs si tas yon
ba şa rı sı nı an lam lı dü zey de art tır mış tır. 

Pri mer ve Se kon der Ko run ma

He nüz ya şa mı teh dit eden bir ven tri kü ler arit mi
ge çir me miş, an cak bu tür bir arit mi açı sın dan
yük sek risk al tın da ki has ta lar da ani ölüm ge liş -
me si ni ön le mek ama cıy la uy gu la nan te da vi “p ri -
mer prof ilak si ” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. Da ha
ön ce bir kar di yak ar rest ve ya sen ko pal/hi po tan -
sif ven tri kü ler ta şi kar di ge çir miş olan has ta lar da
öne ri len ben zer profi lak tik te da vi ise “se kon der
profi lak si ” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.

Akut mi yo kard in fark tü sü ilk 48 saa ti, pro- arit -
mik ilaç et ki si, elek tro lit ve ya asit-baz den ge si bo -
zuk lu ğu gi bi ge çi ci ve ya dü ze le bi len bir ne de ne
bağ lı ol ma dan de vam lı ven tri kü ler ta şi kar di/ven tri -
kü ler fib ri las yo na se kon der kar di yak ar rest ge çi ren
ve kur ta rı la bi len has ta lar, ken di hal le ri ne bı ra kıl -
dık la rın da tek rar böy le bir olay ya şa ma ih ti mal le ri
2 yıl için de % 50 ci va rın da dır.

Eriş kin po pü las yon da % 0.1 ci va rın da olan
akut kar di yak ölüm ris ki, bir mi yo kard in fark tü sü
son ra sı yıl lık % 5’le re çı kar ken, ila ve ten EF’ nin %
40’nın al tı na in me si ve sü rek siz ven tri kü ler ta şi kar -
di ler ge liş me si ha lin de risk 5 yıl için % 24 ol mak -
ta dır. Ben zer ola rak hiç ven tri kü ler ta şi kar di si
ol ma yan es ki mi yo kard in fark tüs lü bir has ta da tek
ba şı na EF’ nin % 30’un al tı na düş me si bile akut kar -
di yak ölüm ris ki ni % 30’la ra çı kar mak ta dır. No nis -
ke mik di la te kar di yo mi yo pa ti de de ben zer ola rak
EF’ nin < % 35 ve fonk si yo nel ka pa si te nin sı nıf II-III
ol ma sı ha lin de % 20’ler ci va rın da bir akut kar di -
yak ölüm in si densi gö rül mek te dir.

Bru ga da ve uzun QT sen dro mu gi bi pri mer
elek trik sel bo zuk luk lar da ai le de ani ölüm hi ka -
ye si ve sen kop gi bi kli nik bul gu la rın ol ma sı ani
ölüm ris ki hak kın da çok iyi fi kir ve rir. Yi ne hi per -
tro fik kar di yo mi yo pa ti de sen kop, ai le öy kü sü dı -
şın da sep tum ka lın lı ğı nın 3 cm’ den faz la ol ma sı,
sü rek siz ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı ve ba zı ge -
ne tik mu tas yon tip le ri gi bi özel du rum lar da; bu
ki şi le rin da ha ön ce hiç kar di yak ar rest ve ya sü -
rek li ven tri kü ler ta şi kar di ya şa ma mış ol sa lar da -
hi akut kar di yak ölüm için yük sek risk al tın da
ol duk la rı akıl da tu tul ma lı dır.

Ani Kar di yak Ölüm den Ko ru yu cu Te da vi

Far ma ko lo jik Te da vi: Ven tri kü ler ta şiarit mi le rin
te da vi sin de baş lı ca iki amaç; semp tom la rı azalt mak
ve ya şam sü re si ni uzat mak tır. An ti-arit mik ilaç lar
semp tom la rı kıs men de ol sa azalt mak ta dır. Bu na
kar şı lık son yıl lar da ya pı lan bü yük çap lı ran do mi -
ze ça lış ma la rın so nuç la rı, an ti -arit mik ilaç la rın ya -
şam sü re si ni uzat ma la rı açı sın dan ha yal kı rık lı ğı
ya rat mış tır. Özel lik le sı nıf I an ti-arit mik le rin (qui ni -
dine, pro pa fe none, fle ka inide gi bi) dü şü nü le nin ak-
 si ne arit mik ölüm ris ki ni pla se bo ya gö re da ha faz la
ar tır ma la rı bü yük yan kı uyan dır mış tır. D-so ta lol ile
ya pı lan ça lış ma lar da da ben zer so nuç lar bu lun -
muş tur. Bu ilaç la rın pro-arit mik et ki le ri özel lik le
mi yo kard in fark tü sü ge çir miş, sol ven tri kül fonk si -
yon bo zuk lu ğu ve kalp ye ter siz li ği olan has ta lar da
da ha be lir gin dir.

An ti-arit mik ler için de so nuç la rı olum suz çık ma -
yan sa de ce iki grup ilaç var dır; ami oda ro ne ve be -
ta-b lo ker ler. Ami oda ro ne, mi yo kard in fark tü sü
ge çir miş ve sol ven tri kül fonk si yon bo zuk lu ğu
olan lar da sa de ce arit mik ölüm le ri azalt mak ta, to tal
mor ta li te ye ise et ki et me mek te dir. Be ta-b lo ker ler,
ko ro ner ar ter has ta lı ğı ve kalp ye ter siz li ğin de sol
ven tri kül fonk si yon la rı nı iyi leş ti ri ci, an ti-is ke mik ve
oto nom sis te mi dü zen le yi ci et ki le ri ile to tal ve arit -
mik mor ta li te yi azalt tık la rı gös te ril miş ilaç lar dır.

So nuç ola rak ya pı sal kalp has ta lı ğı ile bir lik te
akut kar di yak ölüm ris ki ta şı yan bi rey ler de ter cih
edi le cek ajan lar be ta-b lo kerler ve ami oda ro -
ne’dur.
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İmp lan te Edi le bi lir Kar di over ter-de fib ri la tör
(ICD): ICD ci haz la rı de fib ri las yon dı şın da an tib -
ra di kar dik “pa cin g”, dü şük ve yük sek ener ji li kar-
 di over si yon ve prog ram lı an ti- ta şi kar dik “pa cin g”
yap ma özel lik le ri de ta şı mak ta dır. Böy le lik le ICD
ci ha zı ven tri kü ler ta şi kar di oluş tu ğun da an ti ta şi -
kar dik “pa cin g”, et ki li ol maz sa dü şük ener ji ile
kar di yover si yon, ven tri kü ler fib ri las yon oluş tu -
ğun da ise sa ni ye ler içer sin de de fib ri las yon (mak-
simal 40 Jou le) ile si nus rit mi ni sağ la mak ta dır. 

Gü nü müz de yük sek risk gru bun da ki has ta -
lar da is ter pri mer, is ter se de se kon der ko ru ma
amaç lı ol sun tüm ilaç lar la kı yas lan dı ğın da akut
kar di yak ölüm ve to tal mor ta li te yi azalt tı ğı gös-
 te ril miş ye ga ne te da vi me to du IC D’ dir. (Ay rın tı -
lı bil gi için bö lüm 57’ye ba kı nız).  
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TTaa  nnıımmllaammaa

Akut semp tom la rın baş la ma sın dan iti ba ren 1 sa at
için de ani şu ur kay bı ile be li ren, kar di yak se bep ler -
le kar di yak me ka nik ak ti vi te nin ke sil me si ne bağ lı
do ğal ölü me “a ni kar di yak ölüm” de nil mek te dir.
Ani kar di yak ölüm de, ön ce den mev cut kalp has ta -
lı ğı bi li ni yor ola bi lir ve ya bi lin me mek te dir, fa kat
ölü mün şek li ve za ma nı bek len me dik tarz da dır.  

EEtt  yyoo  lloo  jjii

Ani kar di yak ölüm se bep le ri ara sın da en sık ko-
 roner kalp has ta lı ğı ve bu ze min de ge liş miş mi -
yokard in fark tü sü var dır. Muh te mel kalp durması
(“kar di yak ar res t”) se bep le ri ara sın da mi yo kard in-
 fark tü sü dı şın da pri mer arit mi ler, pul mo ner em-
 bo li ve di ğer olaylar (kalp tam po na dı vb)
gel mek te dir.

Kar di yak ar rest du ru mun da gö rü len ri tim ler
pa to fiz yo lo ji ve te da vi yak la şım la rı na gö re iki ana
kol da in ce le nir ler; (1) na bız sız ven tri kü ler ta şi kar -
di ve ven tri kü ler fib ri las yon, (2) asis to li ve na bız -
sız elek trik sel ak ti vi te.

Bi rin ci kol da yer alan “ven tri kü ler fib ri las yon ve
na bız sız ven tri kü ler ta şi kar di” özel lik le has ta ne dı -
şın da ger çek le şen ani kar di yak ar rest ol gu la rı nın
% 90’ı na ya kı nın dan so rum lu dur. Sık lık la alt ta is -
ke mik kalp has ta lı ğı ya tar, an cak kar di yak ar res -
tin oluş ma sın dan ön ce ço ğun luk la is ke mik
semp tom lar bu lun ma ya bi lir. Ani or ta ya çı kan ri -
tim bo zuk lu ğu kalp kan akı mı nın dur ma sı na ve
ge çen her anın kal bin ya şam şan sı nı git gi de azalt-
 ma sı na ne den olur, an cak kalp he nüz is ke mi, hi -
pok si ve asi doz gi bi ağır yük ler al tın da kal ma dan
kı sa za man da mü da ha le edi lir se nor mal do la şı -
mın sağ lan ma ola sı lı ğı ol duk ça yük sek tir. 

Di ğer kol da yer alan “asis to li” kal bin elek trik -
sel ak ti vi te sin de tam yok luk ha li dir; elek tro kar -
di yog ra mın düz bir çiz gi ha lin de gö rül dü ğü
du rum dur. Elek tro kar di yog ram da di ğer her han -
gi bir ri tim gö rül me si ne (si nüs rit mi, at ri yal fib ri -
las yon, ya vaş ka çış ri tim le ri vb.) kar şın na bız

oluş tu ra bi le cek et kin kalp ka sıl ma sı ol ma dı ğı du-
 ru ma ise “na bız sız elek trik sel ak ti vi te” de nir. Bu ar-
 rest ko lu has ta ne içe ri sin de baş ka ne den ler den
kay be di len has ta lar da da ha yük sek bir sık lık ta
gö rü lür, an cak yi ne de ani kar di yak ar rest et yo -
lo ji sin de ikin ci sı ra da dır.

KKaallpp  AAkk  ccii  ğğeerr  CCaann  llaann  ddıı  rrııll  mmaa  ssıı
((““KKaarr  ddii  yyoo  ppuull  mmoo  nneerr  RRee  ssüüss  ssii  ttaass  yyoo  nn””))
NNaa  ssııll  YYaa  ppııll  mmaa  llıı  ddıırr??

Re süs si tas yon, kar di yak ar rest du ru mun da ya -
şam sal or gan la ra (kalp ve be yin) per füz yo nun sağ -
lan ma sı ve ka rar lı bir he mo di na mik du ru mun
ye ni den oluş tu rul ma sı için acil ola rak uy gu la nan
te da vi gi ri şim le ri nin tü mü nü ifa de eder. Ani kalp
dur ma sı ger çek leş ti ğin de, has ta nın sağ ka lı mı nı
sağ la ya bi le cek ça ba la rın her bi ri, 1990 yı lın da
Ame ri kan Kalp Ce mi ye ti ta ra fın dan ta nım la nan
sağ ka lım zin ci ri fik ri uya rın ca bir bi ri ni ta mam la -
yı cı ve her bi ri bir di ğer ka dar önem li bir di zi oluş-
 tu rur. 1. Er ken acil tıb bi sis tem ak ti vas yo nu, 2.
er ken te mel ya şam des te ği, 3. er ken de fib ri las yon
ve 4. er ken ile ri ya şam des te ği baş lık la rın dan olu -
şan sağ ka lım zin ci ri nin et kin bi çim de ça lış tı rı la bil -
me si için sağ lık per so ne li dı şın da ka lan top lu mun
da için de bu lun du ğu bir ta kım ça lış ma sı nın or ga -
ni zas yo nu ge rek mek te dir. 

Ge nel ola rak ya şam des te ği ça ba la rı nın iki ama -
cı var dır: (1) Kal bin ye ni den ça lış ma sı için kal be kan
akı mı sağ la mak, (2) kalp ça lış ma ya baş la yın ca ya
ka dar baş ta be yin ol mak üze re ge ri dö nü şüm süz
or gan ha sa rı nı ön le mek için do la şı mı de vam et tir -
mek. Bu ne den le te mel ya şam des te ği, sa de ce tek
ba şı na bir te da vi yön te mi ola rak de ğil, alt ta ya tan
ne de nin te da vi si ya pı la na ka dar kal bin gö re vi nin
ye ri ne konul ma sı ola rak da al gı lan ma lı dır.

Kar di yo pul mo ner Ar res tin Ta nın ma sı

Kalp dur ma sın dan şüp he le ni len has ta da ilk ya pı -
la cak şey ce vap sız lı ğın de ğer len di ril me si dir. Has-
 ta yı ha fif çe sar sa rak “İ yi mi si niz ?” şek lin de so ru
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so ru lur. Has ta nın ce vap ver me si ve ya her han gi
bir ha re ke ti nin gö rül me si du ru mun da uy gun po -
zis yon ve ri le rek du ru mu sık sık ye ni den de ğer -
len di ri lir. Eğer ce vap alı na mı yor sa kar di yak
ar rest var lı ğı dü şü nü le rek ile ri adım la ra ge çil me -
li dir. Ba zen kalp dur ma sı nı ta kip eden sü reç içe -
ri sin de has ta bir sü re da ha “gas pin g” tar zın da
ne fes al ma yı sür dü re bi lir ya da nö bet ge çi ri yor -
muş ça sı na ka sıl ma ben ze ri ha re ket ler gös te re bi -
lir. Bu du rum da do la şı mın de vam et ti ği
ya nıl gı sı na dü şül me me li dir. Na bız kon tro lü de
sık lık la de ne yim li sağ lık per so nel le ri ni da hi ya -
nılt tı ğın dan, na bız kon tro lü için 10 sa ni ye den faz -
la za man ay rıl ma ma lı, nab zın var lı ğı şüp he li ise
yok ka bul edi le rek ile ri adım la ra  ge çil me li dir. 

İlk de ğer len dir me sı ra sın da has ta nın ce vap
ver me me si du ru mun da he men yar dım ça ğı rıl -
ma lı dır. Has ta ne dı şın da ki kalp dur ma la rı nın en
sık se be bi ven tri kü ler fib ri las yon dur ve bu rit min
de fib ri las yon ol ma dan ken di li ğin den nor ma le
dön me si ola sı lı ğı son derece düşüktür. Bu ne den -
le kalp dur ma sı du rum da has ta ya ola bi le cek en
kı sa za man da de fib ri la tör ulaş tı rıl ma lı dır. Eğer
kur ta rı cı tek ba şı na ise has ta yı bı ra kıp yar dım ça -
ğır ma lı (112 aran ma lı), bu nu en kı sa za man da ya-
 pa rak ge ri dönül me li ve te mel ya şam des te ği ne
baş la ma lı dır. Eğer iki kur ta rı cı mev cut sa bi ri yar -
dım ça ğır ma lı, di ğe ri te mel ya şam des te ği ne baş -
la ma lı dır. 

Has ta ne için de ki kalp dur ma sı tab lo la rın da
ge nel lik le bir den faz la ki şi bu lun du ğun dan bir
kur ta rı cı ta ra fın dan te mel ya şam des te ği ne baş la -
nır ken, de fib ri la tör da hil ol mak üze re acil yar dım
ilaç la rı nın bu lun du ğu a cil ara ba sının te min edil -
me si sağ lan ma lı dır.

Kalp dur ma sın dan şüp he le ni len has ta da de -
ğer len dir me ve te mel ya şam des te ği iş lem le ri ni
öğ ren me yi ko lay laş tır mak için, bu ev re de ya pı -
lan iş lem ler A, B, C, ve D harf le ri ile gös te ri lir:
A: “A ir wa y” (ha va yo lu açık lı ğı nın sağ lan ma sı)
B: “B re at hin g” (so lu nu mun sağ lan ma sı)
C: “Cir cu la ti on” (do la şı mın sağ lan ma sı)
D: “De fib ri las yo n” (ve ya Drugs: İV yol, epi nef -

rin, at ro pine bi kar bo nat, sı vı)

Ani kar di yak ar rest sü re cin de bu adım lar dan
en önem li si, en ne dene yö ne lik ola nı ve sağ ka lı ma
et ki ede ni do la şım ol du ğun dan ar tık ‘AB C’ şek lin -
de ki iler le me sı ra sı ye ri ne ‘CA B’ (ya ni; do la şım,
ha va yo lu ve so lu num şek lin de) öne ril mek te dir. Bu
ne den le, te mel ya şam des te ği ma nev ra la rı na baş la -
yan ki şi, ön ce gö ğüs ma sa jı na baş la ma lı dır. Ar tık
30 gö ğüs ma sa jı son ra sın da 2 so luk ver mek için ara
ve ril di ğin de ha va yo lu  açıl ma lı ve so lu num sağ lan-
 ma lıdır. 

A: Ha va yo lu Açık lı ğı nın Sağ lan ma sı (“Air-
way”): Ha va yo lu nun açık tu tul ma sın da en

önem li nok ta has ta nın po zis yo nu dur. Kalp dur-
 ma sı ne de niy le şu ur kay bı ge li şen has ta da kas to -
nu su nun ye ter li ol ma ma sı ne de niy le ge nel lik le
dil ge ri ye ka çar ve ha va yo lu nu ka pa tır. Bu du-
 rum da, ba şı ar ka ya eği lip, çe ne kal dı rı lır (‘he ad
tilt-chin lif t’), ya ni baş hi pereks tan si yo na ge ti ri lir;
bu po zis yon ha va yo lu nun en açık ol du ğu po zis -
yon dur. Bo yun trav ma sı şüp he sin de ba şa po zis -
yon ver me tek ni ği ola rak, en se yi sa bit tu tar ken
çe ne ke nar la rı nı yu ka rı kal dı ra rak öne it mek
(“jaw-thrus t”) kul la nı la bi lir. Has ta nın ağ zın da ya-
 ban cı ci sim, kus muk ve ya sek res yon sap ta nır sa
çı ka rıl ma lı dır. Sı vı ve ya rı sı vı olan lar, işa ret ve
or ta par ma ğa bir bez sa rı la rak, ka tı olan lar ise di-
 rekt işa ret par ma ğı ile çı ka rı lır. As pi ra tör var sa
ya rar la nıl ma lı dır. Tak ma diş ler ye rin de sa bit dur-
 mu yor sa çı ka rıl ma lı dır.

B: So lu nu mun Sağ lan ma sı (“Breathing”): So lu -
nu mun sağ lan ma sın da, eğer mev cut sa, ile ri ya -
şam des te ği nin yar dım cı ci haz la rı kul la nı la bi lir;
eğer bun lar mev cut de ğil se ağız dan ağ za so lu -
num da ka bul edi le bi lir bir yön tem dir. Ki şi ağız-
 dan ağ za so lu num uy gu la ma sı yap mak tan
çe ki ni yor sa, özel lik le re süs si tas yo nun ilk da ki ka -
la rın da, sa de ce gö ğüs ma sa jı ile re süs si tas yo na da
ge çe bi lir. 

Su ni so lu num da so luk ver me fre kan sı 8-
10/da ki ka ve so lu nu mun amp li tü dü 700-1000 ml
ol ma lı dır. Has ta ya so lu num des te ği sı ra sın da to -
raks içi ba sınç ar tar ve kal be ve nöz dö nüş zor
olur. Bu ne den le faz la dan ve ri le cek her so lu num
ve yük sek amp li tüd lü so lu num ve nöz dö nü şü
azal tır ve gö ğüs ma sa jı sı ra sın da dü şük de bi ye
ne den olur. 

C: Do la şı mın Sağ lan ma sı (“Circulation”): Kar di -
yo pul mo ner re süs si tas yo nun ana bi le şe ni “gö ğüs
ma sa jı ”dır. Gö ğüs kom pres yo nu, ster nu mun alt
ya rı sı na da ki ka da 100 ba sı ci va rın da bir hız ve ster-
 nu mu en az ~5 cm çök tü re cek kuv vet le ya pı lır.
Müm kün se 2 da ki ka da bir ma saj ya pan de ğiş me -
li dir.  Ma saj sı ra sın da gö ğü se bas tır mak (kom pres -
yon) ka dar eli mi zi gev şet mek  de (de kom pres yon)
önem li dir. Kom pres yon sı ra sın da kan aor ta atı lır -
ken, de kom pres yon sı ra sın da ve nöz dö nü şe izin
ve ri lir ve kal bin do lu şu sağ la nır. Bu şe kil de, hem
in tra to ra sik ba sın cın art ma sı, hem de kal bin doğ -
ru dan kom pres yo nu ya şa mı sür dür me ye ye te cek
ka dar bir do la şı mın oluş ma sı nı sağ lar. İyi bir eks -
ter nal kalp ma sa jı ile, has ta nın sağ ka lım ola sı lı ğı -
nı iki-üç kat art tır mak müm kün dür.

Eks ter nal kalp ma sa jı ya par ken, bir el aya sı -
nın ar ka ya rı sı ster nu mun alt ya rı sı nın or ta sı na
ko nu lur. El par mak la rı el ler bir bi ri ne pa ra lel ola-
 cak şe kil de ke net le nir. Re süs si tas yo nu ya pan ki -
şi omuz la rın dan güç ala rak dir sek le ri ni kır ma dan
kol lar dik ve düz ko num da gö ğüs ba sı sı nı ger çek-

962



 leş ti rir. Kom pres yon lar ara sın da göğ sün elas tik
to par lan ma sı na izin ve ril me li dir. Et ki li bir ma saj
için has ta düz ve sert bir ze min de ya tı yor ol ma lı -
dır. Bu ne den le, eğer has ta ya tak ta ya tı yor sa al tı -
na bir tah ta kon ma lı dır (Şe kil 60-1). 

Gü ven li ha va yo lu sağ la nın ca ya ka dar (ör ne -
ğin, en dot ra ke al en tü bas yon), 30 kom pres yo na 2
ven ti las yon (30:2) şek lin de re süs si tas yon ya pıl -
ma sı öne ril mek te dir. Ya ni yak la şık da ki ka da 100
kom pres yon ve 8-10 ven ti las yon uy gu lan ma lı dır.
Has ta en tü be edil dik ten son ra gö ğüs ma sa jı ya -
pan ki şi ile ven ti las yo nu sağ la yan ki şi ko or di ne
ça lış mak zo run da de ğil ler dir. Gü ven li ha va yo lu
var lı ğın da ven ti las yon sı ra sın da gö ğüs ma sa jı na
ara ver me ye ge rek yok tur.

Peş pe şe ya pı lan gö ğüs ma sa jı ile aort için de ki
ba sınç gi de rek yük se lir. Ye ter li ko ro ner per füz -
yon ba sın cı nı sağ la ya cak ba sınç la ra an cak ara lık -
sız kom pres yon dan son ra ula şı la bil mek te dir.
Kom pres yo na ve ri len kı sa bir ara da ise ba sınç lar
hız lı ca baş lan gıç de ğer le ri ne ka dar dü şer ler.

Özel lik le so lu num için ve ri len ara lar ko ro ner per-
 füz yon ba sın cın da is ten me yen ka yıp la ra ne den
ol mak ta dır. Kan da ye ter li ok si je nin bu lun du ğu
ven tri kü ler fib ri las yo nun ilk da ki ka la rın da ven-
 ti las yo nun ya pıl ma sı kom pres yon lar ka dar
önem li de ğil dir. Bu ne den le özel lik le re süs si tas -
yon uy gu la ma sı ko nu sun da de ne yi mi faz la ol ma -
yan uy gu la yı cı la rın sa de ce gö ğüs ma sa jı ile
re süs si tas yo nu seç me le ri öne ril mek te dir. 

D: De fib ri las yo n: Eriş kin de kalp dur ma sı nın en
sık ne de ni ven tri kü ler fib ri las yon ol du ğun dan
de fib ri las yon te mel ya şam des te ği nin bir bi le şe ni
ola rak ka bul edil mek te dir. Ven tri kü ler fib ri las yon
ge çi ren bir has ta nın ha yat ta kal ma şan sı, kol laps
anın dan de fib ri las yo na ka dar ge çen sü re ye bağ lı -
dır; ha yat ta kal ma şan sı, de fib ri las yon suz ge çen
her da ki ka da yak la şık % 7-10 ora nın da aza lır. Ani
kar di yak ölü mün ilk 3-5 da ki ka sı içe ri sin de uy -
gu la na cak de fib ri las yon da sağ ka lım % 50-75 ara -
sın da dır. Bu ne den le müm kün olan en kı sa
za man da has ta nın rit mi nin de fib ri las yon ge rek -
ti rip ge rek tir me di ğin den emin olun ma lı dır (Şe kil
60-2).  Ge liş miş ül ke ler de ani kar di yak ölü me
bağ lı sağ ka lım % 5 ve üze ri iken ge ri kal mış ül -
ke ler de % 1’in al tın da dır. Bu far kın se be bi ge liş -
miş ül ke le rin yo ğun ve ka la ba lık böl ge ler de
(stad yum, ha va ala nı, yo ğun cad de ler vb.) oto ma -
tik eks ter nal de fib ri la tör  bu lun dur ma la rı dır.

De fib ri la tör kul la nı mı için de fib ri la tör elek trot -
la rın dan bir ta ne si ster nu mun üst kıs mı nın he men
sağ ta ra fı na ve kla vi ku la nın bi raz aşa ğı sı na, di ğe -
ri ise sol me me ba şı nın so lu na, me me ba şı ile or ta
ak sil ler çiz gi ara sı na yer leş ti ri lir. Elek trod lar hız lı -
ca jel len me li; jel, iki elek trod ara sı nı bir leş ti re cek
şe kil de sü rül me me li ve elek trod lar gö ğü se tam te -
mas et me li dir. De fib ri las yon da ilk şok için öne ri len
ener ji mik ta rı mo no fa zik de fib ri la tör ler de 360 Jou -
le, bi fa zik de fib ri la tör ler de 120-200 Jo ule’ dür. De-
 fib ri la tör ci ha zı asen kron mo du na ge ti ril me li. Eğer
sen kron mo dun da ça lışır sa ci haz de fib ri le et mez
(şok ver mez).  Eğer ci ha zın han gi doz ile kul la nıl -
ma sı ge rek ti ğin den emin olu na mı yor sa ci ha zın
mev cut en yük sek ener ji se vi ye si de se çi le bi lir (Şe -
kil 60-3). 
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Kar di yak ar rest anı na şa hit olu nan (ar res tin ilk
5 da ki ka sı) ve hız lı ca de fib ri la tö re ula şı la bi len has -
ta lar da (ör ne ğin; ko ro ner yo ğun ba kım ta ki bi sı ra -
sın da or ta ya çı kan ven tri kü ler fib ri las yon)
ven tri kü ler fib ri las yon için de fib ri las yon uy gu lan -
dı ğın da sık lık la has ta nın şuu ru kı sa sü re için de
yeni den sağ la nır. Bu has ta lar da has ta ya ma saj baş -
la nır, fa kat de fib ri la tör ci ha zı ge lir gel mez de fib rile
edi lir ve ritm si nü se dö nüp dön me di ği kon trol edi -
lir. Si nus rit mi sağ lan mış sa gö ğüs ma sa jı son lan dı -
rı lır. An cak, ço ğun luk la ar rest anı na şa hit
olu na maz ya da de fib ri la tö rün has ta ya ulaş tı rıl ma -
sın da ge cik me mev cut tur (ör ne ğin; has ta ne dı şı
kar di yak ar rest). Şa hit siz ar rest le rin ço ğu ölüm ger -
çek leş tik ten 5 da ki ka son ra kalp ak ci ğer can lan dı -
rıl ma sı na baş la nır. Bu has ta lar da ge nel lik le asis to li,
na bız sız elek trik sel ak ti vi te ve ya ven tri kü ler fib ri -
las yon (de fib ri le edil se da hi et kin kon trak si yon lar
ge nel lik le he men baş la maz) var dır. Bu ne den le dı -
şa rı dan ge len ve ya şa hit siz ar rest ler de de fib ri la tör
ci ha zı  ol sa bi le ön ce 5 dön gü kalp ma sa jı ya pıl ma -
lı son ra de fib ri la tö rün pad le ri has ta nın göğ sü ne
yer leş ti ri lip ven tri kü ler fib ri las yon sap ta nır sa de-
 fib ri le edil me li dir. De fib ri le edil dik ten son ra rit me
ba kıl ma dan 5 dön gü (bir dön gü 30 gö ğüs ma sa jı 2
ne fes=30/2) kalp-ak ci ğer can lan dı rıl ma sı ya pıl ma lı
ve son ra na bız ve do la şım kon trol edil me li dir. Na -
bız var sa ile ri ba kı ma ge çi lir. Na bız yok sa na bız sız
elek trik sel ak ti vi te al go rit ma sı (5 dön gü kalp ak ci -
ğer can lan dı rıl ma sı yap, son ra ven tri kü ler fib ri las -
yon var sa de fib ri las yon yap) iz le nir. Eğer
per füz yon sağ la ya ma ya cak ve şok ve ril me si ge re -
ken bir ri tim iz le nir se (ven tri kü ler fib ri las yon/na -
bız sız ven tri kü ler ta şi kar di) tek rar de fib ri las yon
uy gu la nır. Na bız oluş tur ma yan ven tri kü ler ta şi kar -
di ler de ven tri kü ler fib ri las yon gi bi ka bul edil me li
ve ay nı doz ener ji ler ile asen kron de fib ri las yon ya -
pıl ma lı dır. 

Re süs si tas yon ça ba la rı de vam eder ken has ta -
ya hız la İV yol da sağ lan ma lı dır. Ven tri kü ler fib-
 ri las yon ne de niy le de fib ri las yon ya pıl mış olan
has ta lar da ikin ci de fib ri las yon şo ku ba şa rı sız
olur sa ilaç kul la nı mı na baş la na bi lir. İlk se çe nek
ad re na lin dir. Ad re na lin, in tra ve nöz yol dan 1 mg
do zun da ya pı lır. Re süs si tas yon bo yun ca ay nı doz
her 3-5 da ki ka da bir tek rar la nır. Her adrenalin ve -
ri li şin den son ra 20 ml sı vı bo lus tar zın da ve ri le -
rek ila cın san tral do la şı ma ulaş ma sı hız lan dı rı lır;
bu ara da de fib ri las yo na de vam edi lir. Ad re na li -
nin üst doz sı nı rı yok tur. 

Ad re na li ne al ter na tif va zop res sör ilaç ola rak,
ad re na li nin bir do zu ye ri ne va zop res sin de (40 Ü)
kul la nı la bi lir. Do zun tek rar lan ma sı ge rek mez.
Va zop res sör ilaç lar ven tri kü ler fib ri las yon/na bız -
sız ven tri kü ler ta şi kar di kul la nı la bi lir.

Va zop res sör le re rağ men ven tri kü ler fib ri las -
yon/na bız sız ven tri kü ler ta şi kar di de fib ri las yo na

di renç gös te ri yor sa, an ti-arit mik ilaç uy gu la ma sı -
na ge çi le bi lir. İlk ter cih edi le cek an ti-arit mik ilaç
ami oda ro ne ’dur. Baş lan gıç do zu ola rak, ilk epi nef -
rin do zun dan he men son ra, 300 mg, ce vap alı na -
maz sa 150 mg’ lık ikin ci bir ek doz in tra ve nöz
yol dan ve ri le bi lir. Al ter na tif ola rak li do ka in, baş -
lan gıç ta 1-1.5 mg/kg bo lus tar zın da ve ri lir; ven tri -
kü ler fib ri las yon/ven tri kü ler ta şi kar di ref rak ter ise
0.5-0.75 mg/kg ek bo lus ya pı la bi lir. Na bız sız elek-
 trik sel ak ti vi te ve asis to li de an ti -arit mik ler ve di ğer
hiç bir ilaç te da vi si nin ye ri yok tur. Bu has ta lar da,
at ro pine, ad re na lin, sod yum bi kar bo nat, kal si yum
ve mag nez yum gi bi ilaç la rın ru tin kul la nı mı da
öne ril me mek te dir. Asis to li ve na bız sız elek trik sel
ak ti vi te nin tek te da vi si ma saj yap mak ve has ta da
rit mi ven tri kü ler fib ri las yo na çe vir mek tir. Böy le ce
ven tri kü ler fib ri las yo na dö nen rit me de fib ri las yon
uy gu la nır ve ge re kir se an ti-arit mik ilaç lar kul la nı -
la bi lir. Asis to li ve na bız sız elek trik sel ak ti vi te de
kalp ak ci ğer can lan dı rıl ma sı ya pı lır ken mut la ka
kar di yak tam po nad vb. se kon der se bep ler araş tı -
rıl ma lı dır. Ak si du rum da kalp ak ci ğer can lan dı rıl -
ma sı ba şa rı lı ol ma ya cak tır.  

Far ma ko te ra pi

İlaç uy gu la ma yo lu ola rak et kin yol pe ri fe rik ven-
 ler ol ma lı dır. Pe ri fe rik da mar yo lu açar ken ma sa -
ja ara ve ril me me li dir. Ven ler den ve ri le cek her
ila çın san tral do la şı ma ulaş ma sı 1-2 da ki ka yı bu -
lur. İV bo lus ya pıl dık tan son ra her ila çın ar ka sın -
dan 10-20 ml sı vı ve ril me li dir, ak si hal de ilaç
do la şı ma ka tı la ma dan da mar da ka la cak tır. 

Ve nöz da mar yo lu açı la ma yan has ta lar da ise
tra ke al ilaç uy gu la ma sı ya pı lır. Tra ke al yol la ve -
ri le cek ilaç lar ve nöz yol la ve ri len do zun iki ka tı
ol ma lı ve en az 10 ml izo to nik se rum ile di lü e
edil dik ten son ra ve ril me li dir. İn tra te kal yol la epi -
nef rin, li do ka in, at ro pine, na lo xo ne ve va sop res -
sin kul la nıl ma lı dır.  

Mag nez yum, “tor sa des de po in te s” ve bu na bağ -
lı ven tri kü ler fib ri las yon/na bız sız ven tri kü ler ta şi -
kar di de 1-2 mg MgSO4 ola rak kul la nı lır. Di renç li
tek rar la yan ven tri kü ler fib ri las yon da mag nez yum
ya pı la bi lir. Sod yum bi kar bo na tın mut lak in di kas -
yo nu has ta da hi per ka le mi nin ol ma sı dır. Ay rı ca,
ön ce den bi kar bo na ta ce vap lı meta bo lik asi doz, tri -
sik lik an ti dep re san ve fe no bar bi tal ze hir len me sin -
de, as pi rin ve ba zı ilaç ze hir len me le rin de id ra rı
al ka li yap mak için ve ri le bi lir. Uza mış re süs si -
tasyon da bi kar bo nat tav si ye edil mek te dir.  Bi kar -
bo nat la rın kul la nıl ma sı hi per kar bik asi doz da
kon trin di ke dir. Sı vı te da vi si nin hi po vo le mi ile be-
 ra ber olan kar di yak ar rest ler dı şın da fay da sı gös-
 te ri le me miş tir. Yum ruk uy gu la ma nın kalp ak ci ğer
can lan dı rıl ma sın da ye ri yok tur. Asis to li ve na bız -
sız elek trik sel ak ti vi te de kar di yak “pa cin g” yap-
 ma nın fay da sı yok tur. 
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Se be be Yö ne lik Özel Te da vi ler

Kalp ak ci ğer can lan dı rıl ma sı sü re ci de vam eder -
ken, kalp dur ma sı na yol açan alt ta ya tan has ta lı -
ğa iliş kin ne den ler sı ray la göz den ge çi ril me li ve
müm kün se dü zel til me li dir. Bu ne den ler den sık
olan lar, ko lay akıl da tu tu la bil me si için 6H, 6T
şek lin de özet len miş tir (Tab lo 60-1).

Re sü ssi tas yo nu Ne Za man Son lan dı rılmalıdır?

Kar di yo pul mo ner re süs si tas yon sı ra sın da re süs si -
tas yo nun ba şa rı sız lık la son la na ca ğı na da ir ön gö rü
sağ la yan bir bul gu yok tur. Has ta nın ya şı, kalp dur-
 ma sın dan be ri ge çen sü re, pu pil ler ışık ve kor ne al
ref leksleri gi bi de ğiş ken le re ba ka rak re süs si tas yo nu
dur dur ma ka ra rı ve ril me me li dir. Ge nel lik le re süs -
si tas yo nun 30 da ki ka yı aş tı ğı du rum lar da re süs si -

tas yo nu son lan dır ma ya yö ne lik bir eği lim mev cut -
tur. Ger çek ten, bu sü re yi aşan re süs si tas yon gi ri -
şim le ri sı ra sın da çe şit li ne den ler den eks ter nal kalp
ma sa jı nın et kin li ği be lir gin bi çim de dü şer ve et kin
bir do la şım sağ la ma şan sı git gi de aza lır. Di ğer yan-
 dan, re süs si tas yon sü re ci içe ri sin de, ge çi ci ol sa da,
en az bir kez do la şı mı sağ lan mış, re süs si tas yo nun
ba şa rı lı yön de iler le di ği ne da ir be lir ti ler iz len miş
has ta lar da re süs si tas yon gi ri şim le ri nin uzat mak ta
fay da var dır. İla ve ola rak özel lik le genç has ta lar, hi -
po ter mik olan lar, ar rest anı na şa hit olun muş ve he -
men kar di yo pul mo ner re süs si tas yon baş lan mış sa,
ilaç ze hir len me le ri ne bağ lı kalp dur ma la rın da kar -
di yo pul mo ner re süs si tas yon uzun sü re de vam
edil me li dir. Bu has ta lar da sa at ler sü ren re süs si tas -
yon lar dan son ra nö ro lo jik ola rak ha sar sız sağ ka lım
sağ la na bil mek te dir. Ven tri kü ler fib ri las yon da ki
has ta lar da da re süs si tas yon gi ri şi mi da ha uzun sür -
dü rü le bi lir.

Kay nak lar

1. Ame ri can He art As so ia ti on Gu ide li nes for Car di opul -
mo nary Re sus ci ta ti on and Emer gency Car di ovas cu lar
Ca re. Cir cu la ti on 2010;122: 640-656.

2. Ame ri can He art As so ci ati on Gu ide li nes for Car di -
opul mo nary Re sus ci ta ti on and Emer gency Car di ovas -
cu lar Ca re Cir cu la ti on 2005; 112 [Suppl I].

3. Eu ro pe an Re sus ci ta ti on Co un cil Gu ide li nes for Re sus -
ci ta ti on Re sus ci ta ti on 2005; 67.

Hipoksi Tromboz koroner
(Akut koroner sendromlar)

Hipotermi Tromboz pulmoner
(pulmoner emboli)

Hipoglisemi Tansiyon pnömotoraks
Hipokalemi/hiperkalemi Tamponad (Perikardiyal)
H+ iyonları (asidoz) Tabletler (İntoksikasyon)
Hipovolemi Travma

Tablo 60-1. Kalp Akciğer Canlandırılması Esnasında
Sebebe Yönelik Tedavi
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TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

Pul mo ner hi per tan si yon, pul mo ner ar ter de ki ba -
sın cın yük sek sey ret ti ği, sağ ven tri kül iş yü kü nün
art tı ğı he mo di na mik pa to lo jik du rum dur. Pul mo -
ner ar ter or ta la ma ba sın cı nın is ti ra hat du ru mun da
25 mmHg ol ma sı pul mo ner hi per tan si yon ola rak
ka bul edi lir. Or ta la ma pul mo ner ar ter ba sın cı nın
21-24 mmHg ara sın da ol ma sı sı nır da (“bor der li ne”)
pul mo ner hi per tan si yon ola rak ad lan dı rı lır. 

Nor mal pul mo ner ar ter ba sın cı sis to lik 20-30
mmHg, or ta la ma 12-16 mmHg, di yas to lik 8-12
mmHg ve pul mo ner ka pi ler tı ka lı ba sın cı (PCWP)
8-12 mmHg ara lı ğın da dır. Eriş kin ler de nor mal
de ğer ler de niz se vi ye sin de ta nım lan mış tır ve
yük sek lik art tık ça ba sın cın art ma sı bek le nir. Or ta-
 la ma pul mo ner ar ter ba sın cı nın 25-40 mmHg ol-
 ma sı ha fif, 41-55 mmHg ol ma sı or ta ve 55
mmHg’ dan yük sek ol ma sı cid di pul mo ner hi per -
tan si yon ola rak ka bul edi lir.

Pul mo ner do la şı mın he mo di na mik du ru mu -
nu de ğer len dir mek ama cıy la kul la nı lan pra tik bir
pa ra met re pul mo ner vas kü ler di renç tir. Pul mo -
ner vas kü ler ya ta ğın iki ucu ara sın da ki ba sınç far -
kı nın kalp debisine bö lün me si ile el de edi lir. Ohm
ka nu nu na gö re  

Pul mo ner vas kü ler di renç =(or ta la ma pul mo ner ar -
te r– PAWP)/kalp de bi si 
For mü lü ile he sap la nır.  

Pul mo ner vas kü ler di rencin 3 Wo od üni te si
ve ya 240 dyne.s.cm-5’den yük sek ol ma sı pa to lo jik
sı nır ka bul edi lir. Pul mo ner vas kü ler di renç, nor -
mal de sis te mik vas kü ler di renç ten yak la şık 10 ka -
ta ya kın da ha dü şük tür. Nor mal şart lar da
pul mo ner do la şı mın yük sek akım lı, dü şük ba -
sınç lı ve dü şük di renç li bir sis tem ol ma sı ak ci -
ğer ler de ki ka nın gaz de ği şi mi ni sağ la ma sı nı
müm kün kıl mak ta dır.

SSıı  nnııff  llaa  mmaa  vvee  PPaa  ttoo  ggee  nneezz

Kli nik be lir ti ler, do ğal se yir ve pul mo ner hi per -
tan si yo nun ge ri le me po tan si ye li alt ta ya tan et yo -

lo ji ye ve he mo di na mik bo zuk lu ğun de re ce si ne
bağ lı dır. Bir çok fark lı et yo lo jik fak tö re bağ lı ola -
rak ve de ği şik me ka niz ma lar la pul mo ner hi per -
tan si yon ge li şir. Da ha ön ce le ri muh te lif
sı nıf la ma lar ya pıl mış ol mak la bir lik te son ola rak
2008 yı lın da 4. Dün ya Pul mo ner Hi per tan si yon
Sem poz yu mu ’n da ya pı lan kli nik sı nıf la ma ge nel
ola rak ka bul gör mek te dir (Tab lo 61-1). Ön ce ki sı -
nıf la ma lar da pul mo ner hi per tan si yon, se kon der
ve pri mer ola rak ay rıl mak tay ken ar tık bu te rim -
ler bı ra kıl mış tır. Pri mer pul mo ner hi per tan si yon
te ri mi ye ri ne “i di yo pa tik pul mo ner ar ter hi per tan si -
yo nu ” te ri mi ka bul edil miş tir.

He mo di na mik özel lik le ri ne gö re pul mo ner hi -
per tan si yon, dört ay rı baş lık ta sı nıf la na bi lir:
a. Pre ka pil ler pul mo ner hi per tan si yon,
b. Post ka pil ler pul mo ner hi per tan si yon,
c. Pa sif pul mo ner hi per tan si yon
d. Re ak tif pul mo ner hi per tan si yon.

Or ta la ma pul mo ner ar ter ba sın cı ≥ 25 mmHg
ol mak üze re, PCWP ≤ 5 mmHg ve kalp de bi si nor-
 mal ve ya azal mış ol du ğun da pre ka pil ler pul mo ner
hi per tan si yon söz ko nu su dur. Bu grup ta pul mo ner
ar te ri yel hi per tan si yon, ak ci ğer has ta lık la rı na bağ -
lı pul mo ner hi per tan si yon, kro nik trom bo em bo lik
pul mo ner hi per tan si yon ve me ka niz ma la rı be lir siz
pul mo ner hi per tan si yon yer alır. Or ta la ma pul mo -
ner ar ter ba sın cı ≥ 25 mmHg ol mak üze re PCWP >
15 mmHg ve kalp de bi si nor mal ve ya azal mış ol -
du ğun da post ka pil ler pul mo ner hi per tan si yon ola -
rak ta nım la nır. Bu baş lık ta sol kalp has ta lı ğı na bağ lı
pul mo ner hi per tan si yon yer alır. Trans pul mo ner
ba sınç gradienti ≤ 12 mmHg ise pa sif pul mo ner hi -
per tan si yon, > 12 mmHg ise re ak tif pul mo ner hi -
per tan si yon ola rak ta nım la nır. 

Pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon te ri mi, ak ci -
ğer has ta lık la rı na, kro nik trom bo em bo li ve di ğer
has ta lık la ra bağ lı olan pul mo ner hi per tan si yon
dı şın da ka lan pre ka pil ler pul mo ner hi per tan si -
yon du ru mu nu ifa de eden he te ro jen bir gru bu ta -
nım la mak ta dır. Pul mo ner ve nöz hi per tan si yon
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te ri mi ise ge nel lik le sol ven tri kül ye ter siz li ği ve ya
mit ral ka pak has ta lı ğı na bağ lı pul mo ner hi per -
tan si yon va ka la rı nı ifa de et mek te dir. Bu nun dı -
şın da çok na dir du rum lar dan fib röz me di as ti nit
ve pul mo ner ve no-ok lü zif has ta lık di ğer ör nek le -
ri oluş tu rur. Bu du rum da pul mo ner hi per tan si -
yon baş lan gıç ta ven ler de or ta ya çı kar, fa kat er geç
pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon da tab lo ya ek le -
nir. Pul mo ner ven ba sın cı nın 15 mmHg üze ri ne
çık ma sı du ru mun da pul mo ner ve nöz hi per tan si -
yon dan bah se di le bi lir.

So lu num sis te mi has ta lık la rın da pul mo ner hi -
per tan si yo nun ön de ge len me ka niz ma sı pe ri vas -
kü ler pa ren ki mal de ği şik lik ler ve hi pok si ye
ce va ben ge li şen pul mo ner va zokons trik si yon dur.
Pul mo ner trom bo em bo lik has ta lık ta ise me ka niz -
ma, de ği şik bü yük lük ve or ga ni zas yon ev re sin -
de ki pıh tı nın pul mo ner da mar la rı tı ka ya rak
oluş tur du ğu akış di ren ci dir.

Pul mo ner Ar te ri yel Hi per tan si yon

Pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon, pul mo ner ar -
ter ba sın cı ve vas kü ler di ren cin prog re sif ve de-
 vam lı yük sek li ği ile sey re den, bir di zi et yo lo jik

fak tö re bağ lı son or tak yol ola rak ge li şen in tren -
sek pul mo ner ar te ri yel has ta lık ola rak ta nım la nır
(or ta la ma pul mo ner ar ter ba sın cı ≥ 25 mmHg,
PCWP ≤ 15 mmHg ve Pul mo ner vas kü ler di renç
≥ 3 Wo od üni te si). Pul mo ner ar te ri yel hi per tan si -
yon iler le yi ci kar di yo pul mo ner bo zuk luk lar, sağ
kalp ye ter siz li ği ve ölü me ne den olur. Prog no zu
alt ta ya tan et yo lo jik fak tö re bağ lı ol mak la bir lik -
te ge nel ola rak kö tü dür.

Pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon da üç me ka -
niz ma ile pul mo ner ar ter da ral ma sı ger çek le şir: va-
 zo kons trik si yon, ar te ri yel “re mo de lin g” (ye ni den
şe kil len me) ve in-si tu trom boz. Has ta lı ğı te tik le yi ci
et ke ne bağ lı ola rak ge li şen vas kü ler ha sar en do tel
hüc re si ve vas kü ler düz kas hüc re le rin de dis fonk -
si yo na yol açar. Va zo kons trik tif ve pro-pro li fe ra tif
me di ya tör ler de (en do te lin-1, se ro to nin ve trom box-
ane) ar tış, va zo di la ta tör ve an ti-pro li fe ra tif me di -
yatör ler de (nit rik ok sid, pros ta sik lin) azal ma
ger çek le şir. Vol ta ja bağ lı po tas yum ka nal la rın da
bo zul ma so nu cun da vas kü ler düz kas hüc re dis-
 fonk si yo nu tab lo ya  eş lik eder. Pul mo ner ar ter sis-
 te min de nor mal de bu lu nan ho me os ta tik den ge,
pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon da bo zul muş tur.
Va zo kons trik si yon ve vas kü ler ha sar, da mar sis te -
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Pulmoner arteriyel hipertansiyon • İdiyopatik
• Kalıtsal
• BMPR2 (Kemik morfogenetik protein reseptörü tip 2)
• ALK1 (Aktivin reseptörü benzeri kinaz tip 1 geni), endoglin (kalıtsal

hemorajik telenjiyektazi ile birlikte veya tek başına)
• Bilinmeyen
• İlaçlara ve toksinlere bağlı (metamfetamin, fenfluramin gibi)
• Diğer hastalıklarla bağlantılı

- Bağ dokusu hastalıkları
- HIV infeksiyonu
- Portal hipertansiyon
- Doğumsal kalp hastalığı
- Şistozomiazis
- Kronik hemolitik anemi

• Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu
• Pulmoner veno-oklüzif hastalık ve/veya pulmoner kapiller hemanjiyomatöz

Sol kalp hastalığına bağlı • Sistolik fonksiyon bozukluğu
pulmoner hipertansiyon • Diyastolik fonksiyon bozukluğu

• Kalp kapak hastalığı

Akciğer hastalıkları ve/veya • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
hipoksemiye bağlı pulmoner • İnterstisyel akciğer hastalığı
hipertansiyon • Uyku-solunum bozuklukları

• Alveoler hipoventilasyon
• Kronik yüksek rakım hastalığı
• Gelişimsel anomaliler

Kronik tromboembolik
pulmoner hipertansiyon

Mekanizmaları bilinmeyen • Hematolojik bozukluklar (miyeloproliferatif hastalık, splenektomi)
ve/veya çok faktörlü pulmoner • Sistemik hastalıklar (sarkoidoz, pulmoner histiyositoz, lenfanjiyoleiomiyomatöz,
hipertansiyon nörofibromatöz, vaskülit)

• Metabolik bozukluklar (glikojen depo hastalığı, tiroid hastalıkları)
• Diğerleri (tümoral obstrüksiyon, fibröz mediyastinit, diyalize bağlı kronik

böbrek yetersizliği)
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min de ye ni den şe kil len me ve in-si tu trom boz la ra
ne den olur. Trom bo sit ak ti vas yo nu nun art mış ol-
 ma sı, staz, plaz mi no jen ak ti va tör in hi bi tör ar tı şı ve
fib ri no li tik ak ti vi te nin azal ma sı da in-si tu trom boz
ge liş me sin de et ken rol oy nar. 

Pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon has ta la rın da
500 µm’ nin al tın da ça pı olan dis tal pul mo ner ar -
ter ler de lez yon sap ta nır. Pa to lo jik de ği şik lik ler
damar du va rın da bir ve ya da ha faz la ta ba ka yı içi -
ne ala bi lir. Me dial hi per tro fi, in ti mal pro li fe ras yon
fib roz, pe ri vas kü ler inf la mas yon bul gu la rı nın eşlik
et ti ği ad ven tis yal ka lın laş ma, plek si form lez yonlar,
anjiy oma to id lez yon lar, kon san trik in ti mal fib roz,
nek ro ti zan ar te rit ve or ga ni ze trom büs ler ta rif edi -
len bul gu lar ara sın da dır.

Pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon alt grup la -
rın dan ilk sı ra da yer alan idi yo pa tik pul mo ner ar-
 te ri yel hi per tan si yon ve fa mil yal pul mo ner
ar te ri yel hi per tan si yon la bir lik te da ha ön ce ki sı nıf -
la ma lar da yer alan pri mer pul mo ner hi per tan si -
yo na kar şı lık ge lir.  Ge nel lik le otuz lu yaş la rın da ki
ka dın la rı et ki le yen ve ta nı ko nul du ğun da or ta la -
ma ya şam bek len ti si 2.8 yıl olan bir has ta lık gru -
bu dur. Pre va lan sı ABD is ta tis tik le rin de 50-100.000,
in si den si mil yon da 1-2,  Fran sa ka yıt la rın da ise mi-
l yon da 15 ola rak bil di ril mek te dir. Tab lo 61-1’de ki
tüm se bep ler ekar te edil di ğin de idi yo pa tik pul mo -
ner ar te ri yel hi per tan si yon ta nı sı na va rı la bi lir. Te-
 da vi yak la şı mı nı de ğiş tir me ye ce ği için idi yo pa tik
ve ka lıt sal pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yo nun ay -
rı mı için de tay lı ge ne tik test le rin ya pıl ma sı ge nel -
lik le öne ril me mek te dir. Fa mil yal pul mo ner
ar te ri yel hi per tan si yon lu has ta la rı nın ya rı sın da ke -
mik mor fo ge ne tik pro te in re sep tö rü-2’de (BMPR-
2) mu tas yon lar sap ta nır. Mu tas yon sap ta nan la rın
% 10’un da pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon ge li -
şir. Pe net ran sı tam ol ma yan oto zo mal do mi nant
ka lı tım pa ter ni gös te rir. Bir di ğer mu tas yon ak ti -
vin re sep tö rü ben ze ri ki naz tip-1 (ALK) ge nin de
iz le nir. Söz ko nu su her iki gen, dö nüş tü rü cü bü -
yü me fak tö rü β (TGF-β) üst ai le sin den olan re sep -
tör le ri kod la mak ta dır.

Pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon, bağ do ku su
has ta lık la rı nın önem li komp li kas yon la rın dan bi -
ri si dir ve ön plan da sis te mik skle roz, sis te mik lu -
pus eri te ma to zus  ve kar ma (mikst) bağ do ku
has ta lı ğın da gö rü lür. Sis te mik skle roz has ta la rı -
nın % 10’un da pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon
ge liş mek te dir. Bağ do ku has ta lık la rın da ge li şen
pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon da prog noz kö -
tü ve bek le nen ya şam sü re si kı sa dır.

Kon je ni tal sis te mik-pul mo ner şant lar, pul mo ner
ar te ri yel hi per tan si yon ne den le rin den bi ri dir. At ri -
yal ve ven tri kü ler sep tal de fek ler, pul mo ner ve nöz
dö nüş ano ma li si, pa tent duk tus ar te ri ozus ve aor-
 to pul mo ner pen ce re eriş kin de gö rü len ör nek le ri dir.
Sis te mik-pul mo ner şant lar da de vam lı yük sek akı -

ma ma ruz ka lan pul mo ner er ter sis te min de en do -
tel dis fonk si yo nu, me di ya tör ak ti vas yo nu ve re ak tif
va zo kons trik si yon ge li şir. Da ha son ra vas kü ler “re -
mo de lin g” mey da na ge lir. İler le yen du rum da şant
ters dö ne rek hi pok se mi yi da ha da ağır laş tı rır ve
pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon da ha da iler ler.

Por tal hi per tan si yon has ta la rı nın % 5-10’un da
pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yon ge li şir. Pul mo -
ner ar te ri yel hi per tan si yon ge liş me si pe ri -ope ra -
tif mor ta li te yi ar tı ra ca ğın dan bu has ta la rın
ka ra ci ğer trans plan tas yo nu şan sı nı azal ta bi lir.

Pul mo ner ar te ri yel hi per tan si yo na yol açan
fark lı ne den le rin et ki le ri so nu cun da or tak bir pa to -
fiz yo lo jik sü reç ge li şir. Bu sü reç te pul mo ner en do -
tel yal ve vas kü ler düz kas hüc re dis fonk si yo nu nu
ma la dap tif ar te ri yel “re mo de lin g” ve vas kü ler di -
renç ar tı şı ta kip eder. Alt ta ya tan et ke ne bağ lı ola -
rak prog noz de ği şe bi lir se de pul mo ner ar ter
hipertansiyonu ge li şi mi tüm du rum lar da mor bi -
di te ve mor ta li te ar tı şı na yol açar.

Sol Kalp Has ta lı ğı na Bağ lı Pul mo ner
Hi per tan si yon

Sol kalp do luş ba sın cı nın ar tı şı pa sif kon jes yon ve
ba sın cın ret rog rad ola rak ile til me si ile pul mo ner ar -
ter ağa cın da ba sınç yük sel me si ne ne den olur. Bu
du rum post-ka pil ler pul mo ner hi per tan si yon ola -
rak ad lan dı rı lır. Baş la tı cı ne den ler ara sın da aort ve
mit ral ka pak has ta lık la rı, mi yo kard ve pe ri kard
has ta lık la rı, sis to lik ve di yas to lik fonk si yon bo zuk -
luk la rı yer alır. Pul mo ner ve nöz ba sın cın sü rek li
yük sek sey ret me si, inf la ma tu ar si to kin le rin, va zo -
kons trik tif ve pro-pro li fe ra tif me di a tör le rin “up- re -
gu la ti on”una ne den olur. Bu du rum da re ak tif
va zo kons trik si yon or ta ya çı kar. Sol kalp do luş ba -
sın cı ar tı şı nın pa sif et ki si ne gö re da ha yük sek bir
pul mo ner ar ter ba sın cı yer le şir. Bu du rum mikst
pul mo ner hi per tan si yon ola rak ad lan dı rı lır. Post-
ka pil ler pul mo ner hi per tan si yon da sol kalp do luş
ba sın cı nın di üre tik ve va zo di la tör ilaç lar ile dü şü -
rül me si pul mo ner ar ter ba sın cı nın nor mal leş me si -
ni sağ la ya bi lir. Va zo di la tör te da vi ile ba zı va ka lar da
re ak tif va zo kons triksi yo nu iyi leş tir mek müm kün
ola bilr. Eğer pul mo ner vas kü ler “re mo de lin g” ge liş -
miş ise sa bit (“fi xe d”) mikst pul mo ner hi per tan si -
yon or ta ya çı kar ki bu va ka lar va zo di la tör te da vi ye
di renç li dir. Hat ta kalp trans plan tas yo nu ya pı lan
has ta lar da bi le ma la dap tif ar te ri yel “re mo de ling” ge -
liş tik ten son ra ir re ver sibl ola rak yük sek olan pul-
 mo ner vas kü ler di renç ne de niy le akut sağ kalp
ye ter siz li ği ile kar şı la şı la bi lir. 

Ak ci ğer Has ta lık la rı ve Hi pok se mi ye Bağ lı
Pul mo ner Hi per tan si yon

Ak ci ğer pa ran ki mi ne bağ lı pul mo ner hi per tan si -
yon pre ka pil ler ori jin li dir. Pul mo ner hi per tan si -
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yon ge li şi mi ne bir kaç fak tör kat kı da bu lu nur. Pa -
ran kim has ta lı ğı na bağ lı ola rak ka pil ler ağın tah -
rip ol ma sı pul mo ner vas kü ler di renç ar tı şı na yol
açar. Hi pok se mi pul mo ner va zo kons trik si yo nu
te tik le ye rek pro-pro li fe ra tif me di a tör le rin “up- re -
gu la ti on”una ne den olur ve pul mo ner vas kü ler re-
 mo de lin gi baş la tır. Hi pok si nin yol aç tı ğı
erit ro si toz, vis ko zi te ar tı şı yo luy la pul mo ner hi -
per tan si yo na kat kı da bu lu nur.

Kro nik Trom bo tik ve ya Em bo lik Has ta lık la ra
Bağ lı Pul mo ner Hi per tan si yon

Ma sif ve ani pul mo ner em bo li, akut pul mo ner ba -
sınç ar tı şı nın yol aç tı ğı akut sağ ven tri kül ye ter -
siz li ği ne bağ lı he mo di na mik kol laps ile % 20-40
has ta da ölü me ne den olur. Has ta la rın ço ğun da 30
gün için de trom bo em bo li tam re zo lüs yo na uğ rar.
Kü çük bir oran da (% 0.1-3.8) has ta da kro nik
trom bo em bo lik pul mo ner hi per tan si yon ge li şir.
Bu has ta lar da trom büs re zo lüs yo nu tam ol maz,
trom büs or ga ni ze olur ve in komp let re ka na li zas -
yon sağ la nır. Kü çük da mar ar te ri yo pa ti si ve in si -
tu trom boz lar ek le ne rek ya vaş ve iler le yi ci se yir
gös te ren bir tab lo gö rü lür.

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Ted ri cen ar tan efor disp ne si en sık semp tom dur.
Yor gun luk, hal siz lik, baş dön me si ve çar pın tı ilk
semp tom lar ola bi lir. Da ha son ra ki dö nem ler de
sağ ven tri kül is ke mi si ne bağ lı an gi na pek to ris
ben ze ri gö ğüs ağ rı sı, pre sen kop, sen kop; geç dö -
nem de ise sağ kalp ye ter siz li ği ne ait semp tom lar
gö rü lür. Semp tom la rın baş lan gı cın dan ta nı ya ka -
dar ge çen sü re or ta la ma 2.5 yıl dır.

Fi zik Muayene

İns pek si yon da ju gu ler ven ler de ba riz a dal ga la rı ve
sol ster nal ke nar da sağ ven tri kül hi per tro fi si ne bağ -
lı vu ruş, pal pas yon da pul mo ner alan da pal pabl sis-

 to lik im puls, os kül tas yon da ikin ci se sin pul mo ner
kom po nen tin de şid det len me, ikin ci se sin dar çift -
leş me si, pul mo ner alan da ejek si yon kli ği, ins pi ras -
yon la şid det le nen tri küs pid ye ter siz li ği üfü rü mü ve
pul mo ner ye ter siz li ğe bağ lı di yas to lik üfü rüm bel -
li baş lıca mu aye ne bul gu la rı nı oluş tu rur. Sağ ven-
 tri kül ye ter siz li ği ge li şir se jü gü ler ven dis tan si yo nu,
sağ ven tri kü le ait S3, he pa to me ga li, he pa to jü gü ler
ref lü, hid ro to raks ve asit bul gu la ra ek le ne bi lir.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Ak ci ğer Gra fi si

Baş lan gıç ta nor mal ken, da ha son ra la rı sağ ven tri -
kül ve sağ at ri yum ge niş le me si, ana pul mo ner ar-
 ter de ge niş le me, pe ri fe rik pul mo ner da mar lar da
azal ma (pe ri fe rik oli ge mi) ve ani çap da ral ma la rı
(bu dan mış ağaç gö rü nü mü) dik ka ti çe ker (Şe kil
61-1).

La te ral gra fi de hi per tro fik sağ ven tri kü lün ret-
 ros ter nal me sa fe yi dol dur du ğu sap ta na bi lir. Sağ
pul mo ner ar ter ça pı nın 16 mm, sol pul mo ner ar -
ter ça pı nın 18 mm’ den ge niş ol ma sı an lam lı ka -
bul edi lir. Or ta-ile ri de re ce de ak ci ğer pa ran kim
has ta lı ğı olup ol ma dı ğı ve sol kalp has ta lı ğı na
bağ lı pul mo ner ve nöz hi per tan si yon var lı ğı bu
tet kik ile ayır de di le bi lir. Kro nik trom bo em bo lik
pul mo ner hi per tan si yon da fo kal oli ge mi ala nı
(Wes ter mark işa re ti) san tral em bo lik ok lüz yo nu
işa ret eder. Di yaf rag ma nın üs tün de gö rü len ka -
ma şek lin de dan si te ar tı şı (Hamp ton bul gu su) pul-
 mo ner in fark tüs ala nı nı gös te rir. Sar ko idoz da
me di as ti nal ge niş le me ye yol açan len fa de no pa ti -
le rin gö rül me si ti pik tir.

Elek tro kar di yog rafi

Ti pik ola rak sağ ven tri kül hi per tro fi si bul gu la rı
gö rü lür. Sağ ek sen sap ma sı ve sağ at ri yal ge niş le -
me bul gu la rı ge nel lik le mev cut tur (Şe kil 61-2).
Komp let ya da in komp let sağ dal blo ku gö rü le bi -
lir. V1’de R amp li tü dü ile pul mo ner hi per tan si yon
cid di ye ti ara sın da ge nel lik le ko re las yon var dır.

Eko kar di yog rafi

Pul mo ner hi per tan si yon şüp he si olan has ta lar da
no nin va zif de ğer len dir me ve ta nı da iki bo yut lu ve
Dopp ler eko kar di yog ra fi te mel yön tem dir. Ta nı da
al tın stan dart ola rak kar di yak ka te te ri zas yon ka bul
edil mek le bir lik te gün lük uy gu la ma da pul mo ner
hi per tan si yon ta nı sı nın ko nul du ğu ilk in ce le me
yön te mi eko kar di yog ra fi dir. Sağ ven tri kül ve sağ
at ri yum ge niş le me si, sağ ven tri kül hi per tro fi si, pul-
 mo ner ar ter kök ça pın da ge niş le me, in ter ven tri kü -
ler sep tu mun düz leş me si ve ya so la kay ma sı ve
pe ri kar di yal sı vı ar tı şı iki bo yut lu eko kar di yog ra fi -
de ön plan da rast la nan bul gu lar dır (Şe kil 61-3).
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Şekil 61-1. Pulmoner arteriyel hipertansiyon vakasında
göğüs röntgenogramı. Kardiyomegali, pulmoner konus ve
her iki pulmoner arterde genişleme, üst ve orta zonlarda
periferik oligemi görülmektedir.



Renkli Dopp ler eko kar di yog ra fi de tri küs pid
ve pul mo ner re gür ji tas yon sap ta na bi lir (Şe kil 61-
4). Tri küs pid ve pul mo ner ka pak akım la rı nın
“pul sed wa ve ” ve “con ti nu ous wa ve ” Dopp ler in ce -
le me si ile el de edi len ör nek le ri de ğer len di ri le rek
sağ ven tri kül fonk si yon la rı ta yin edi le bi lir, tah-
 mi ni pul mo ner ar ter ba sın cı ta yin edi le bi lir. 

Sağ Ven tri kül Fonk si yon la rı nın De ğer len di ril me -
si: Tek ba şı na bir yön tem ya da pa ra met re ile ye ter -
li de ğer len dir me ya pıl ma sı müm kün ol ma mak la
bir lik te ba zı pa ra met re le rin kom bi nas yo nu bu
amaç la kul la nı la bi lir. 

Sağ Ven tri kül Tei İn dek si (mi yo kar di yal per for -
mans in dek si: İzo vo lu met rik kon trak si yon za ma -
nı ve izo vo lü met rik re lak sas yon za ma nı nın
top la mı nın pul mo ner ejek si yon za ma nı na ora nı)
sağ ven tri kül gi riş ve çı kış yo lu akım la rın dan he -
sap la nır. Nor mal de ğe ri 0.28±0.04 olan bu in deks
sağ ven tri kül dis fonk si yo nun da ar tar.

Tri küs pid anu lu su nun sis tol de api ka le doğ ru
yer de ğiş tir me si (tri cus pid an nu lus pla ne systo lic ex-
 cur si on: TAP SE), sağ ven tri kül sis to lik fonk si yo -
nu nu de ğer len dir me de yar dım cı ola bi lir. Nor mal

de ğe ri 15-20 mm’ dir ve 15 mm’ nin al tın da ol ma -
sı sis to lik dis fonk si yo nu dü şün dü rür. 

Pul mo ner Ar ter Ba sın cı nın He sap lan ma sı: Pul-
 mo ner dar lık bu lun ma dı ğı tak dir de sis to lik pul-
 mo ner ar ter ba sın cı nın sağ ven tri kül ba sın cı na
eşit ol du ğu ka bul edi lir  Dopp ler yön te mi ile tri -
küs pid re gür ji tas yon je tin den Ber no ul li denk le mi
yar dı mıy la tri küs pid ka pak gradienti ve bu na
tah mi ni sağ at ri yum ba sın cı ek le ne rek sağ ven tri -
kül pik sis to lik ba sın cı he sap la nır: 

[P = (4. V2) + RA ba sın cı] (Şe kil 61-5). 

Sağ at ri yum ba sın cı in fe ri or ve na ka va nın ça -
pı ve ins pi ra tu ar kol lap sı na gö re tah min edi lir. İn-
 fe ri or ve na ka va ça pı nor mal de 1.2–2.3 cm’ dir ve
ins pi r yum da % 50’den faz la kü çü lür. Sağ at ri yum
ça pı nor mal se ba sın cı 5 mm, in fe ri or ve na ka va
ge niş se ve in spir yum da ye ter li kol laps ol mu yor -
sa sağ atriyum ba sın cı 10-15 mmHg, hiç kol la be
ol mu yor sa 20 mmHg ola rak ka bul edi lir.

Pra tik ola rak tri küs pid jet hı zı 2.8 m/sn‘ den az
ol du ğun da (pul mo ner ar ter sis to lik ba sın cı ≤ 36
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Şekil 61-2. Pulmoner arteriyel hipertansiyonlu genç hastanın EKG örneği. Sağ eksen sapması, P pulmonale, sağ ventri-
kül hipertrofisi ve sağ ventrikülün sistolik yüklenme bulguları görülmektedir

Şekil 61-3. Pulmoner hipertansiyonda iki boyutlu ekokar-
diyogram. Parasternal kısa eksen incelemede sağ ventrikül
genişlemesi ve interventriküler septumun sistolik paradoks
hareketi görülmektedir.

Şekil 61-4. Pulmoner hipertansiyonda renkli Doppler eko-
kardiyografide ileri derecede triküspid yetersizliği görül-
mektedir. Ayrıca sağ ventrikül ve sağ atriyumun  geniş, sağ
ventrikülün  hipertrofik olduğu izlenmektedir. 



mmHg) pul mo ner hi per tan si yon ta nı sı muh te mel
de ğil dir. Zir ve jet hı zı 3.4 m/sn’ den bü yük ol du -
ğun da ise (pul mo ner ar ter sis to lik ba sın cı ≥ 50
mmHg) pul mo ner hi per tan si yon ola sı dır. Ara de -
ğer ler de ise (akım hı zı 2.9–3.4 m/sn ve pul mo ner
ar ter sis to lik ba sın cı 37–50 mmHg) pul mo ner hi -
per tan si yon müm kün dür ve pul mo ner hi per tan si -
yo nu dü şün dü ren ek bul gu lar var sa ola sı lık ar tar.  

Pul mo ner ye ter siz lik akı mı üze rin den Ber no -
ul li denk le mi yar dı mıy la or ta la ma ve di yas to lik
pul mo ner ar ter ba sın cı he sap la na bi lir. Denk lem -
de pul mo ner ye ter siz lik akı mı nın pik hı zı nın ka -
re si kul la nı lır sa or ta la ma pul mo ner ar ter ba sın cı,
di yas tol so nu akım hı zı nın ka re si kul la nı lır sa di -
yas to lik pul mo ner ar ter ba sın cı el de edi lir.

Or ta la ma pul mo ner ar ter ba sın cı, sis to lik pul-
 mo ner ar ter ba sın cı de ğe rin den (0.61xsis to lik pul-
 mo ner ar ter ba sın cı +2 mmHg) for mü lü üze rin den
de he sap la na bi lir.

Ay rı ca pul mo ner hız ak se le ras yon za ma nı
kul la nı la rak da or ta la ma pul mo ner ar ter ba sın cı
he sap la na bi lir. For mü lü,

P =79–(0.45xpul mo ner hız ak se le ras yon za ma nı)
şek lin de dir.

Pul mo ner hız ak se le ras yon za ma nı nor mal de
130 msn’ den bü yük tür.

Pul mo ner hi per tan si yon ta nı sı nı ke sin leş tir mek
ve prog no zu be lir le mek ama cıy la ek eko kar di yog -
ra fik kri ter le rin kul la nıl ma sı öne ril mek te dir. Bun-
 lar; pul mo ner ak se le ras yon za ma nı, sağ at ri yum
bü yük lü ğü, tri küs pid anu lar plan sis to lik yer de -
ğiş tir me si (TAP SE), pe ri kard sı vı sı nın var lı ğı, sol
ven tri kül ek zan tri si te in dek si ve mi yo kar di yal per-
 for mans in dek si dir. Kon je ni tal ano ma li le rin ke sin
ta nı sı için tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi (TEE) ge -
re ke bi lir.

Ven ti las yon-Per füz yon Sin tig ra fi si

Kro nik trom bo em bo lik pul mo ner hi per tan si yon
ayı rı cı ta nı sı için önem li bir in ce le me dir. Nor mal
ve ya dü şük ola sı lık lı bir ven ti las yon-per füz yon
sin tig ra fi si çok yük sek du yar lı lık ve öz gül lük ile
kro nik trom bo em bo lik has ta lık ta nı sın dan uzak-
laş tı rır. Pa ran ki mal ak ci ğer has ta lık la rın da per-
 füzyon de fek le ri gö rü le bi lir, fa kat bu du rum
ge nel lik le ven ti las yon anor mal lik le ri ile bir lik te dir.
Ven ti las yon nor mal ken per füz yon de fekt le ri nin
gö rül me si trom bo em bo lik has ta lı ğı dü şün dü rür.
Bu du rum da bil gi sa yar lı to mog ra fi (BT) ve ya pul-
 mo ner an ji yog ra fi ile ile ri in ce le me ge re kir.

Bil gi sa yar lı To mog ra fi (BT) ve Man ye tik
Re zo nans (MR) Gö rün tü le me

Yük sek çö zü nür lük lü BT ile ak ci ğer pa ran ki mi
hak kın da de tay lı bil gi sağ la nır. İn ters tis yel ak ci ğer
has ta lı ğı, pul mo ner ve no-ok lü zif has ta lık, pul mo -
ner ka pil ler he man ji yo ma töz, in fil tra tif ve gra nü -
lo ma töz has ta lık lar da ka rak te ris tik bul gu lar
sap ta nır. Spi ral BT ile san tral pul mo ner ar ter ler de
ge niş le me, me di yas ti nal kol la te ral da mar lar da ge -
niş le me ve kon trast mad de ve ril di ğin de bo yan -
ma yan alan lar şek lin de trom büs le rin gö rül me si
pul mo ner trom bo em bo lik has ta lıkta gö rü len bul-
 gu lar dır. Trom bo em bo lik has ta lık ta al tın stan dart
olan ta nı yön te mi pul mo ner an ji yog ra fi dir. Özel-
 lik le cer ra hi te da vi ka ra rın da yol gös te ri ci dir.

Kar di yak MR gö rün tü le me ile sağ ven tri kül
bü yük lü ğü ve fonk si yo nu, sol ven tri kül atım hac -
mi ve pul mo ner ar ter ler in ce le ne bi lir. Pul mo ner
ar ter hi per tan si yon lu has ta la rı nın ta ki bin de sağ
ven tri kül fonk si yon la rı nın iz len me sin de özel lik le
ya rar lı olur. Kon je ni tal kalp has ta lık la rın da de-
 fekt le rin be lir len me sin de de önem li ye ri var dır.
Özel lik le eko kar di yog ra fi nin ye ter li ol ma dı ğı
has ta lar da ya rar lı bil gi ler sağ lar.

Kalp Ka te te ri zas yo nu ve Pul mo ner An ji yog ra fi

Sağ kalp ka te te ri zas yo nu pul mo ner hi per tan si -
yon ta nı sın da al tın stan dart test ola rak ka bul edi -
lir. Has ta lı ğın et yo lo ji si nin ta yi nin de, cid di ye ti nin
ta yi nin de, prog no zun ön gö rül me sin de, va zo re -
ak ti vi te nin öl çül me sin de ve te da vi nin yön len di -
ril me sin de ge rek li olur.

Sağ kalp ka te te ri zas yo nun da sağ at ri yum, sağ
ven tri kül, pul mo ner ar ter ba sınç la rı ve pul mo ner
ka pil ler tı ka lı ba sınç kay de di lir. Kalp de bi si he sa-
p la nır.

Pul mo ner vas kü ler di renç= (or ta la ma Pul mo ner
ar te r–PKTB)/ kalp de bi si

for mü lü ile pul mo ner vas kü ler di renç he sap -
la nır. Ar te ri yel ve ve nöz ok si jen sa tü ras yon la rı öl -
çü le rek şant la rın var lı ğı ve de re ce si ta yin edi lir. 
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Şekil 61-5. Doppler ekokardiyografide triküspid yetersizliği
akımından sağ ventrikül sistolik basıncı ve pulmoner arter
basıncının hesaplanması. Triküspid yetersizliğine ait akım
hızı 5.2 metre ölçülmüş, modifiye Bernoulli denklemine
gore P=4 V2 formülüne gore P=109.4 bulunmuştur. Bu ba-
sınç sistolde sağ atriyum ile sağ ventrikül arasındaki ba-
sınç farkıdır. Tahmini sağ atriyum basıncı eklendiğinde sağ
ventrikül sistolik basıncı elde edilir, pratik olarak bu basınç
sistolik pulmoner arter basıncına eşittir.



Va zo re ak ti vi te Tes ti

Pul mo ner ar ter hipertansiyonlu has ta la r da sağ
kalp ka te te ri zas yo nu nun önem li bir kom po nen -
ti dir. Nit rik ok sid in ha las yo nu ve ya in tra ve nöz
pros ta sik lin ve ya ade nosine ve ri le rek ba sınç öl çü -
mü tek rar la nır. Or ta la ma pul mo ner ar ter ba sın cı -
nı nın >10 mmHg düş me si ve or ta la ma pul mo ner
ar ter ba sın cı nın ≤40 mmHg ol ma sı re ver sibl va-
 zo kons trük si yon var lı ğı nı gös te rir, fiks vas kü ler
“re mo de lin g” ekar te edi lir. İdi yo pa tik pul mo ner
ar ter hipertansiyonlu has ta la rı nın % 15’in den
azın da akut va zo re ak ti vi te tes ti po zi tif  bu lun -
mak ta dır. Po zi tif re ak ti vi te sap ta nan has ta lar da
prog noz da ha iyi dir ve bu has ta lar kal si yum ka -
nal blo ke ri te da vi sin den ya rar gö rür.

Pul mo ner an ji yog ra fi pul mo ner hi per tan si yon
has ta la rın da ru tin bir test de ğil dir. Ven ti las yon-
per füz yon sin tig ra fi sin de ve ya spi ral ya da çok
ke sit li BT’ de kro nik trom bo em bo lik has ta lık bul-
 gu su sap tan dı ğın da trom bo em bo lik ola yın ye ri -
ni ve yay gın lı ğı nı gös ter mek ama cıy la ya pı la bi lir.
Ge nel lik le bu grup has ta la rın ope re edil me si gün-
 de me gel di ğin de pre -ope ra tif bir de ğer len dir me
ola rak ge rek li olur.

Kan Test le ri ve İm mü no lo jik Test ler

Tüm has ta lar da ru tin bi yo kim ya sal test ler, he ma -
to lo jik test ler ve ti ro id fonk si yon test le ri ne ba kıl-
ma lı dır. Bağ do ku has ta lık la rı, he pa tit  ve AIDS
ayı rı cı ta nı sı için se ro lo jik test ler ge rek li dir. İdi yo -
pa tik pul mo ner ar ter hi per tan si yon lu has ta la rı nın
% 40’ın da dü şük tit re ler de an ti nük le er an ti kor
(ANA) po zi tif li ği gö rü le bi lir.

Ba zı bi yo kim ya sal pa ra met re ler pul mo ner ar -
ter hi per tan si yon da prog no zun de ğer len di ril me -
sin de kul la nı la bi lir. Bun lar ara sın da ürik asid,
be yin nat ri üre tik pep tid (BNP),  kar di yak tro po -
nin T ve tro po nin I sa yı la bi lir.

So lu num Fonk si yon Test le ri ve Ar ter Kan
Ga zı Öl çü mü

Pul mo ner hi per tan si yon et yo lo ji sin de yer alan obs -
trük tif ve res trik tif ak ci ğer has ta lık la rı nın ta nı sı için

so lu num fonk si yon test le ri ve ar ter kan ga zı öl çü -
mü yar dım cı olur. To tal ak ci ğer ka pa si te si nin bek-
 le nen de ğe rin % 70’i nin al tı na in miş ol du ğu
du rum lar da yük sek re zo lüs yon lu BT ile in ters tis yel
ak ci ğer has ta lı ğı ba kı mın dan in ce le me ya rar lı olur.
Uy ku ça lış ma sı, uy ku-ap ne sen dro mu nun ta nı sı ve
te da vi si nin yön len di ril me si için ge rek li dir. 

Fonk si yo nel Ka pa si te nin Ta yi ni ve
Eg zer siz Tes ti

Dün ya Sağ lık Ör gü tü ve New York Kalp Ce mi ye -
ti’nin fonk si yo nel ka pa si te sı nıf la ma sı pul mo ner hi -
per tan si yon has ta la rı nın de ğer len dir me sin de çok
ya rar lı dır. Fonk si yo nel ka pa si te nin da ha ob jek tif
ta yi ni için eg zer siz tes ti kul la nı la bi lir. Özel lik le 6
da ki ka yü rü me tes ti, bu has ta la rın semp tom la rı nın
ob jek tif de ğer len dir me si için sık kul la nı lır. Te da vi -
ye baş la ma dan ön ce öl çül me si ve te da vi sü re cin de
de tek rar lan ma sı öne ril mek te dir. Bu test mor ta li te -
yi ön gör me de de yar dım cı ola bi lir.

Ak ci ğer Bi yop si si

Pul mo ner hi per tan si yon ta nı sın da na di ren ge rek li
olur. Pul mo ner ve no-ok lü zif has ta lık, in ters tis yel
ak ci ğer has ta lı ğı ve in tra ve nöz ilaç ba ğım lı la rın da
bi yop si ya pıl ma sı ge re ke bi lir. İler le miş pul mo ner
ar ter hi per tan si yo nu  va ka la rın da bi yop si ya pıl mış
ise en do tel hüc re pro li fe ras yo nu, düz kas hüc re hi -
per tro fi si, plek si form lez yon lar, nek ro ti zan ar te rit
ve in-si tu trom boz lar gö rü lür.

AAyyıı  rrıı  ccıı  TTaa  nnıı

Pul mo ner hi per tan si yon ayı rı cı ta nı sın da pul mo -
ner hi per tan si yo na yol açan bir di zi has ta lık göz-
 den ge çi ril me li dir (Tab lo 61-1). Pul mo ner ar ter
hi per tan si yon hız la iler le yen, mor bi di te ve mor-
 tali te si yük sek bir du rum ol du ğu için ta nı sal iş -
lem ler ge cik me den ta mam lan ma lı dır. Ta nı sal
yak la şım lar sı ra lı ola rak uy gu lan ma lı dır: 

Anam nez ve fi zik mu aye ne bul gu la rı pul mo -
ner hi per tan si yon dü şün dür dü ğün de ilk ola rak
EKG, gö ğüs rönt ge ni ve eko kar di yog ra fi ya pıl ma -
lı dır. Pul mo ner ar ter ba sın cı nın non-in va zif ola rak
he sap lan ma sın dan son ra pul mo ner hi per tan si yon
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İlaç adı İlaç grubu Verilme yolu

Nifedipin, amlodipine, diltiazem Kalsiyum kanal blokeri Oral
Bosentan Endotelin A ve B reseptör antagonisti İV
Ambrisentan Selektif endotelin-A reseptör antagonisti İV
NO Nitrik oksid İnhalasyon
Sildenafil PDEI-5 inhibitörü Oral
Epoprostenol Prostasiklin analogu İV, SC, inhalasyon
Treprostinil Prostasiklin analogu İV, SC
İloprost Prostasiklin analogu İnhalasyon

İV: İntravenöz, SC: Subkütan

Tablo 61-2. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar



ne den le ri araş tı rıl ma lı dır. Renk li Dopp ler ve aji te
se rum fiz yo lo jik in jek si yo nu yar dı mıy la in tra kar -
di yak ve in tra pul mo ner şant la rın olup ol ma dı ğı
araş tı rıl ma lı dır. Bir son ra ki aşa ma da kro nik pul-
 mo ner trom bo em bo lik has ta lı ğın araş tı rıl ma sı için
ak ci ğer sin tig ra fi si, spi ral BT ve ge re kir se pul mo -
ner an ji yog ra fi ya pı lır. Kol la jen do ku has ta lık la rı,
ka ra ci ğer has ta lık la rı, ti ro id has ta lık la rı ve HIV
için se ro lo jik test ler kli nik bul gu la rın yön len dir -
me si ile se çi le rek plan lan ma lı dır. Pul mo ner hi per -
tan si yon et yo lo ji sin de yer ala bi le cek ne den le rin
ekar te edil me si du ru mun da idi yo pa tik pul mo ner
ar ter hi per tan si yo nu dü şü nü lür. Pul mo ner ar ter
hi per tan si yo nu ta nı sı na va rı lan has ta lar da fonk si -
yo nel ka pa si te ta yi ni ama cıy la 6 da ki ka yü rü me
tes ti ve he mo di na mik bul gu la rı el de et mek üze re
sağ kalp ka te te ri zas yo nu ya pı lır.

TTee  ddaa  vvii

Pul mo ner Ar te ri yel Hi per tan si yon

Pul mo ner ar ter hi per tan si yon te da vi sin de amaç -
lar; kar di yo pul mo ner he mo di na mik bul gu la rın,
eg zer siz ka pa si te si nin ve sür vi nin iyi leş ti ril me si
ve kli nik kö tü leş me le rin ön len me si dir. Ge nel te-
 da vi yak la şım la rı ola rak; semp tom sı nır lı dü zen -
li eg zer siz le is ke let kas la rı nın kon düs yo nu nun
ida me et ti ril me si, ağır eg zer siz ve yük sek ra kım -
dan ka çı nıl ma sı, inf lu en za ve pnö mo kok aşı la rı -
nın dü zen li uy gu lan ma sı, ge be lik ten yük sek risk
ne de niy le ka çı nıl ma sı, sup le men tal ok si jen ve ril -
me si, oral an ti ko agü lan te da vi uy gu lan ma sı, di -
üre tik ve digi tal uy gu la ma la rı sa yı la bi lir. Vo lüm
faz la sı olan has ta lar da di üre tik te da vi ve ril me li -
dir. Sağ kalp ye ter siz li ği olan has ta lar da ve at ri yal
ta şi arit mi ler de di gok sin ve ri le bi lir. Hi pok sik has -
ta lar da digi ta le du yar lık ar ta ca ğın dan in tok si -
kas yon ba kı mın dan dik kat li olun ma lı dır.

De kom pan se sağ kalp ye ter siz li ği ge li şen has -
ta lar da kli nik du ru mu iyi leş ti re bi le cek yak la şım -
lar;

• Ard yü kün (“af ter lo ad”) azal tıl ma sı (pul mo -
ner va zo di la tör ler ola rak ok si jen, in ha le nit rik
ok sid, pros ta no id ler, en do te lin re sep tör an ta -
go nist le ri, fos fo di es te raz in hi bi tör le ri),

• Ön yü kün (“p re lo ad”) azal tıl ma sı (di üre tik te-
 da vi ve ul tra fil tras yon),

• İnot ro pik ajan lar (do bu ta mine, do pa mine) ve -
ril me si.

Va zo di la tör Te da vi (Tab lo 61-2): 1996 yı lı na ka dar
pul mo ner ar ter hi per tan si yon te da vi sin de kul la nı -
la bi le cek tek va zo di la tör te da vi kal si yum ka nal
bloker le ri idi. Kal si yum ka nal blo ker le ri, pul mo ner
ar ter ba sın cı nı ve sağ ven tri kül “af ter lo ad”ı nı azalta-
 bi lir, kalp de bi si ni ar tı ra bi lir. Va zo re ak ti vi te tes ti,

kal si yum ka nal blo ker le rin den ya rar gö re bi le cek
has ta la rın be lir len me si için ge liş ti ril miş tir. Eğer akut
va zo di la tör tes tin de po zi tif so nuç alı nır sa, ni fe di pin,
am lo di pine ve ya dil ti azem te da vi si baş la na bi lir. Ve-
 ra pa mil ne ga tif inot ro pik özel lik le ri ne de niy le
kon trin di ke dir. Di ğer yan dan cid di sağ kalp ye ter -
siz li ği ve ya hi po tan si yo nu olan has ta la ra kal si yum
ka nal blo ker le ri ve ril me me li dir. Kal si yum ka nal
blo ker le ri ile te da vi nin akut va zo re ak ti vi te tes ti ya -
pıl ma dan am pi rik ola rak uy gu lan ma ma sı ge re kir.
Akut va zo re ak ti vi te so nuç la rı olum lu ol ma sı na rağ-
 men uzun va de de ha la iyi ce vap ver me yi sür dü ren
has ta lar kü çük bir gru bu oluş tur mak ta dır.

Pul mo ner ar ter hi per tan si yo nu te da vi sin de
son yıl lar da al ter na tif te da vi se çe nek le ri ka bul
edil miş tir. Bun lar vas kü ler to nu su ve ar te ri yel
“re mo de lin g”i dü zen le yen en dot he lin, nit rik ok sid
ve pros ta sik lin yol la rı üze rin den et ki gös te ren te-
 da vi ler ola rak sı nıf la na bi lir. 

En dot he lin-1 vas kü ler en do tel hüc re le rin den
sa lı nan kuv vet li va zo kons trik tör ve düz kas hücre
pro li fe ras yo nu uya rı cı sı dır. Ay rı ca vas kü ler fib ro -
zu, trom bo sit ag re gas yo nu nu, kar di yak mi yo sit hi -
per tro fi si ni ve al dos te ron üre ti mi ni ar tı rır.
Hi pok se mi, en do te li yal “s he ar” ve pul sa til stres, nö -
ro hor mo nal ak ti vas yon ve pul mo ner hi per tan si yon
ile iliş ki li bü yü me fak tör le ri ve si to kin le re ce va ben
sal gı la nır. Bo sen tan, fonk si yo nel ka pa si te sı nı fı III
ve IV olan pul mo ner ar ter hipertansiyonlu has ta la -
rda kul la nı mı onay lan mış olan bir en do telin-A ve
en do te li n–B re sep tör an ta go nis ti dir. İdi yo pa tik
pul mo ner ar ter hipertansiyon ve skle ro der ma ya
bağ lı pul mo ner ar ter hipertansiyon has ta la rın da
semp tom la rı azalt tı ğı ve kli nik kö tü leş me yi ge cik -
tir di ği gös te ril miş tir. Semp to ma tik kon je ni tal kalp
has ta lı ğı ve Ei sen men ger sen dro mu olan has ta -
larda da ya rar lı ola bi lir. Am bri sen tan, se lek tif bir
en do te lin-A re sep tör an ta go nis ti dir. AB D’ de fonk -
si yo nel sı nı fı II ve III olan has ta lar da kul la nıl mak
üze re onay lı dır.

Pul mo ner ar ter hi per tan si yonlu has ta la rda ni-
t rik ok si din (NO) bi yo ya rar la nı mın da an lam lı bir
azal ma var dır. En do tel den sa lı nan NO, sik lik
gua nil mo no fos fat (cGMP) yo lu nu ak ti ve ede rek
va zo di la tör ve an tip ro li fe ra tif et ki ler gös te rir. NO
dü ze yi ni ar tır mak ama cıy la ek zo jen ola rak in ha -
las yon yo luy la NO ve ri le bi lir ve ya cGMP deg ra -
das yo nun dan so rum lu fos fo di es te raz izo form-5
en zi mi ni (PDE I-5) in hi be ede rek bu et ki sağ la na -
bi lir. Sil de na fil bir oral PDE I-5 in hi bi tö rü dür ve
fonk si yo nel sı nı fı II-III olan has ta lar da kul la nı mı
onay lan mış tır. Uzun sü re li kul la nım da eg zer siz
ka pa si te si ni ar tır dı ğı, semp tom la rı azalt tı ğı ve
kar di yo pul mo ner he mo di na mik bul gu la rı iyi leş -
tir di ği bi lin mek te dir. 

Pros ta sik lin (PGI2) pul mo ner ve sis te mik va-
 zo di la tör et ki le ri olan, vas kü ler “re mo de lin g”i ve
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trom bo sit ag re gas yo nu nu in hi be eden bir pros -
tag lan din dir. En do tel hüc re le rin den sa lı nır ve et -
ki le ri ni sik lik ade no zin mo no fos fa tı (cAMP)
ar tı ra rak gös te rir. Pul mo ner ar ter  hipertansiyon -
da PGI2 yo lu nun iş ler li ği nin azal dı ğı bi lin mek te -
dir. Ek zo jen ola rak sen tez le nen pros ta sik lin
epop ros te nol ve di ğer pros ta no id le rin dı şar dan
ve ril me si ile bu yo lun iş ler li ği ni ar tır mak
mümkün dür. Bu amaç la in tra ve nöz, sub ku tan ve -
ya in ha las yon yo luy la uy gu la nan pre pa rat lar bu-
 lun mak ta dır. Trep ros ti nil, ya rı öm rü da ha uzun,
sub kü tan ve ya in tra ve nöz kul la nı lan, ilop rost ise
in ha las yon la uy gu la nan di ğer pros task lin ana log -
la rı dır. Ana log la rın epop ros te no le üs tün lük le ri
ol mak la bir lik te mor ta li te yi azalt tı ğı gös te ri len
tek pros ta no id epop ros te nol dür.

Pul mo ner ar ter hi per tan si yon has ta la rın da uy -
gun te da vi se çi min de kli nik, la bo ra tu ar ve he mo di -
na mik pa ra met re ler ile de ğer len di ri len has ta lık
cid di ye ti ya nın da eş lik eden has ta lık lar ve bir lik te
kul la nıl ma sı ge re ken ilaç lar da göz önün de bu lun -
du rul ma lı dır. Yük sek risk li ve te da vi ye ya nıt alı na -
ma yan has ta lar da in va zif te da vi se çe nek le ri at ri yal
sep tos to mi, ak ci ğer trans plan tas yo nu ve kom bi ne
kalp-ak ci ğer trans plan tas yo nu dur. Trans plan tasyon
kalp ye ter siz li ği bu lu nan ve ya şam ka li te si dü şük,
mak si mal me di kal te da vi ye rağ men kö tü leş me ye
de vam eden has ta lar için dü şü nül me li dir.

Sol Kalp Has ta lı ğı na Bağ lı Pul mo ner
Hi per tan si yon

Sol kal be ait has ta lık la rın % 25-30’un da pul mo -
ner hi per tan si yon ge liş mek te ve bu grup has ta la -
rın so nuç la rı nı kö tü leş tir mek te dir. Te da vi alt ta
ya tan has ta lı ğa gö re be lir len me li dir. Aort ve mit -
ral ka pak has ta lık la rın da cer ra hi ya da per kü tan
te da vi ler, ko ro ner ar ter has ta la rın da ki uy gun te-
 da vi ler ve kalp ye ter siz li ği nin stan dart te da vi si
ile sol kalp do luş ba sınç la rı nı ve pul mo ner ar ter
ba sın cı nı dü şür mek ve böy le ce semp tom la rın dü -
zel me si müm kün dür. Kal si yum ka nal blo ker le ri,
ba zı du rum lar da am lo di pine is tis na ol mak üze re
ge nel ola rak kul la nıl ma ma lı dır. En do te lin re sep -
tör an ta go nist le ri ve in tra ve nöz epop ros te nol
mor ta li te yi ar tı ra ca ğın dan kul la nıl ma ma lı dır.

Ak ci ğer Has ta lık la rı ve ya Hi pok se mi ile
İliş ki li Pul mo ner Hi per tan si yon
Bu grup has ta lar da ön önem li te da vi, alt ta ya tan
has ta lı ğa yö ne lik te da vi dir. Hi pok se mi nin dü zel -
til me si çok önem li dir. Obs trük tif ak ci ğer has ta -
lığın da bron ko di la tör te da vi ve ge re ki yor sa sü rek li
dü şük ha cim li ok si jen te da vi si ve uy ku ap ne
sendro mun da de vam lı po zi tif ha va yo lu ba sın cı te-
 da vi si ve ki lo ve ril me si te da vi nin ana ele man la rı -
dır. Spe si fik pul mo ner va zo di la tör te da vi
ko nu sun da ye ter li ka nıt bu lun ma mak ta dır.

Kro nik Trom bo em bo lik Has ta lı ğa Bağ lı
Pul mo ner Hi per tan si yon

Prok si mal pul mo ner ar ter de or ga ni ze trom büs sap-
 ta nan has ta lar da pul mo ner trom bo-en dar te rek to -
mi uy gu la na bi lir. Has ta la rın ço ğun da pul mo ner
ar ter ba sın cı nor mal le şir ve sağ ven tri kül fonk si -
yon la rı iyi le şir. Ope ras yon mor ta li te si yük sek tir.
Has ta la rın % 10’un da re zi dü el pul mo ner hi per tan -
si yon sap ta nır. Bu du ru mun kü çük da mar ar te ri -
yo pa ti si ne bağ lı ol du ğu dü şü nü lür. Bu has ta lar da
fiz yo pa to lo ji nin pul mo ner ar ter hipertansiyonu ile
ben zer lik ler gös ter me si ne de niy le pul mo ner va zo -
di la tör te da vi ya rar lı ola bi lir. Bu ko nu da ye ni bul -
gu ve ka nıt la ra ih ti yaç bu lun mak ta dır.

PPrroogg  nnoozz

Pul mo ner hi per tan si yon, mor ta li te ora nı yük sek
olan iler le yi ci bir has ta lık tır. Pul mo ner hi per tan si -
yo na ne den olan has ta lık prog no zu ve do ğal sey ri
be lir le yen en önem li fak tör dür. Bağ do ku has ta -
lık la rı ve HI V’ e bağ lı pul mo ner ar ter hi per tan si -
yon, prog no zu en kö tü olan alt grup tur. Kon je ni tal
kalp has ta lı ğı na bağ lı olan va ka lar da ise gö re ce li
ola rak prog noz en iyi dir. Ak ci ğer has ta lık la rı na
bağ lı olan pul mo ner hi per tan si yon da am fi ze mi
olan has ta lar da prog noz da ha iyiy ken in ters tis yel
ak ci ğer has ta lı ğı na bağ lı olan lar da kö tü dür.

Kli nik ve he mo di na mik pa ra met re ler den ba -
zı la rı ya şam sü re si ile ya kın iliş ki gös te rir. Fonk -
si yo nel ka pa si te nin III ve IV gi bi bo zuk ol ma sı,
egzer siz ka pa si te si nin dü şük ol ma sı, is ti ra hat te
sağ kalp ye ter siz li ği ne ait he mo di na mik özel lik ler
(yük sek sağ at ri yum ba sın cı, dü şük kalp de bi si
gi bi), B-ti pi nat ri üre tik pep tid yük sek li ği, eko kar -
di yog ra fi de pe ri kard efüz yo nu ve ya ba riz sağ
ven tri kül dis fonk si yo nu bu lun ma sı kö tü prog noz
gös ter ge le ri dir.
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TTaa  nnıımmllaammaa

Ve nöz trom bo em bo lizm pul mo ner em bo li ve de rin
ve nöz trom bo zunu içe ren bir ta nım la ma dır.
Amerikan Birleşik Devletleri’nde her yıl 250.000’den
faz la has ta ne ya tı şı ve en az 50.000 ölüm den so rum-
 lu dur. Mor ta li te si yak la şık %15 do lay la rın da dır.
Pul mo ner em bo li den sağ ka lan lar da kro nik pul mo -
ner hi per tan si yon ve ya kro nik ve nöz ye ter siz lik ge -
li şe bi lir. Ve nöz trom bo em bo lizm ola yı son ra sı; giz li
bir kar si nom var lı ğı, an ti ko agü lan te da vi ke sil dik -
ten son ra ki dö nem de re kür ren pul mo ner em bo li
ris ki ve has ta ya kın la rı nın ve nöz trom bo em bo lizm
ris kin de olup ol ma dı ğı be lir len me li dir.

EEtt  yyoo  lloo  jjii

Pri mer pul mo ner em bo li cer ra hi mü da he le ve ya
trav ma yok lu ğun da mey da na ge len em bo li le ri ta -
nım lar. Bu has ta lar da, spe si fik trom bo fi lik ne den
or ta ya çı ka rı la ma sa bi le, sık lık la alt ta ya tan hi per -
ko agü labl bir du rum mev cut tur. Sık ola rak; kli -

nik ola rak ses siz trom bo za eği lim var lı ğı, uzun
sü re ha re ket siz kal ma, oral kon tra sep tif kul la nı -
mı, ge be lik ve ya hor mon rep las man te da vi si gi bi
du rum lar pul mo ner em bo li ge li şi mi ni te tik le ye -
bi lir. Kan ser, kon jes tif kalp ye ter siz li ği ve kro nik
obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğı gi bi ba zı has ta lık lar -
da da ve nöz trom bo em bo lizm ris ki art mış tır. 

Se kon der pul mo ner em bo li pre va lan sı; özel lik -
le kal ça, diz gi bi or to pe dik, ji ne ko lo jik kan ser, ma -
jör trav ma ve be yin tü mö rü için kra ni yo to mi gi bi
ba zı cer ra hi gi ri şim uy gu la nan has ta lar da yük sek -
tir. Bu has ta lar da pul mo ner em bo li has ta ne çı kı şı
son ra sı geç dö nem de de (1 ay içe ri sin de) da or ta ya
çı ka bi lir. Tab lo 62-1’de pul mo ner em bo li ile ilgili
ma jör edin sel risk fak tör le ri gö rül mek te dir.  

1856 yı lın da Ru dolf Virc how in tra vas kü ler ko -
agü las yo na eği lim fak tör le ri ni tri ad ola rak açık-
 la mış tır: da mar du va rı na lo kal trav ma, staz ve
hi per ko agü la bi li te. Ve nöz trom bo em bo lizm için
baş lı ca trom bo fi lik risk fak tör le ri Tab lo 62-2’ de
gös te ril miş tir. Fak tör V Lei den ve prot rom bin gen
mu tas yon la rı ve nöz trom bo em bo liz me yol açan
en yay gın ge ne tik mu tas yon lar dır ve her iki si de
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PULMONER EMBOLİ

Prof. Dr. Mustafa Özcan

• İleri yaş
• Hipertansiyon                                                  
• Kalp yetersizliği 
• Diabetes mellitus
• Carotis ve koroner hastalığını kapsayan arteriyel has-

talık        
• Pelvis, femur, tibia kırığı     
• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
• Obezite (reversibl)                              
• Venöz tromboembolizm kişisel veya aile öyküsü
• Sigara içimi                                         
• Yeni cerrahi, travma, veya immobilite (stroke dahil) 
• Akut infeksiyon
• Gebelik, oral kontraseptif kullanımı, hormon replas-

man tedavisi  
• Kanser, kanser kemoterapisi                          
• Pacemaker, implantable kardiyak defibrilatör
• Santral venöz kateter
• Trombofili 
• Uzun mesafeli uçuşlar

Tablo 62-1. Venöz Tromboembolizm Majör Edinsel 
Risk Faktörleri

Yaygın • Aktive protein C rezistansına neden olan 
Faktör V Leiden  

• Protrombin gen mutasyonu 20210
• Antifosfolipid antikor sendromunun bir 

parçası olarak antikardiyolipin antikorları 
(lupus antikoagülanını da kapsayan) – 
edinsel

• Hiperhomosisteinemi (genellikle folat
eksikliğine bağlı) – edinsel

Yaygın • Antitrombin III eksikliği 
olmayan • Protein C eksikliği 

• Protein S eksikliği
• Cystathionine �-synthase veya methylene 

tetrahydrofolat reductase (MTHFR)
mutasyonları

• Faktör VIII veya XI (veya her ikisi) yüksek 
konsantrasyonları

Tablo 62-2. Venöz Tromboembolizm için Risk
Faktörleri
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oto so mal do mi nant tır. An ti ko agü lan ke sil dik ten
son ra ve nöz trom bo em bo lizm re kür ren si ge liş me
ih ti ma li, fak tör V Lei den mu tas yo nun da tar tış -
ma lı ol ma sı na kar şın, prot rom bin gen mu tas yo -
nun da art mış tır.   

Hi per ho mo sis te ine mi ge nel lik le fo lat ile ko-
 lay ca te da vi edi lir. An ti kar di yo li pin an ti kor la rı
var lı ğı uzun sü re li ve yo ğun an ti ko agü lan te da vi
ge rek ti rir. 

An tit rom bin II I, pro te in C ve pro te in S ek sik -
lik le ri has ta la rın % 5’in den azın da gö rül mek te -
dir. He pa rin an tit rom bin II I dü ze yi ni; war fa rin,
ge be lik ve oral kon tra sep tif ler ise pro te in C ve
pro te in S dü zey le ri ni azalt mak ta dır.   

Oral kon tra sep tif kul la nı mı, ge be lik ve hor mon
rep las man te da vi si ve nöz trom bo em bo lizme yol
açabildiğinden pul mo ner em bo li ka dın lar için özel
teh dit oluş tur mak ta dır. Ge be lik le iliş ki li ve nöz
trom bo em bo liz min üç te bi ri post par tum dö nem -
de ge liş mek te dir. De rin ven trom bo zu ris ki ge be -
lik bo yun ca var dır ve 3. tri mes ter de art mak ta dır.
Do ğum son ra sı ve nöz trom bo em bo lizm için en
önem li risk fak tör le ri an ne ya şı ve se zar yan uy gu -
lan ma sı dır. Acil se zer yan da ve nöz trom bo em bo -
lizm ris ki yak la şık % 50 art tır mak ta dır. Trom bo fi li
ge be lik es na sın da ve do ğum da ve nöz trom bo em -
bo lizm ris ki ni ar tı rır. Bir ça lış ma da, ge be lik es na -
sın da ve do ğum da ve nöz trom bo em bo lizm olan
has ta lar da, fak tör V Lei den pre va lan sı % 44 ve pro-
t rom bin gen mu tas yo nu pre va lan sı % 17 bu lun -
muş tur. Ve nöz trom bo em bo lizm ris ki ni, Lei den
mu tas yo nu 9 kez ve prot rom bin gen mu tas yo nu
da 15 kat ar tır mak ta dır. Lei den ve prot rom bin gen
mu tas yo nu kom bi nas yo nu ve nöz trom bo em bo -
lizm ris ki ni 100 kat tan faz la ar tır mak ta dır. Fak tör
V Lei den mu tas yo nu na bak mak sı zın, ge be li ğin
ken di si ak ti ve pro te in C di ren ci oluş tu ra rak hi per -
ko agü la bi li te ye ne den ol mak ta dır. Hor mon rep -
las man te da vi si ke za ve nöz trom bo em bo liz me
pre dis po zis yon ha zır la mak ta dır. Ve nöz trom bo -
em bo lizm ris ki oral kon tra sep tif kul la nı mı nın ilk
yı lın da zir ve yap mak ta dır. 

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Pul mo ner em bo li semp tom ve bul gu la rı; disp ne,
ta şip ne, gö ğüs ağ rı sı ve ya ta şi kar di gi bi non-spe si -
fik bul gu lar dır. Cid di disp ne, sen kop ve ya si ya noz,
ya şa mı teh dit eden ma jör pul mo ner em bo li de gö -
rü lür. Cid di gö ğüs ağ rı sı ve ya he mop ti zi li has ta -
lar da, ge nel lik le ak ci ğer pe ri fe rin de, ana to mik
ola rak kü çük pul mo ner em bo li mev cut tur. 

Fi zik Muayene

Pul mo ner em bo li li has ta la rın üç te bi rin den azın -
da de rin ven trom bo zu semp tom la rı mev cut tur.

Ve nöz trom boz ve bo yun ven le rin de dol gun luk,
S3 gal lop, sağ ven tri kü ler kal kış, ta şi kar di ve ya
ta şip ne gi bi akut kor pul mo na le kli nik bul gu la rı
olan hi po tan sif has ta lar da ma sif pul mo ner em bo -
li den şüp he le nil me li dir. Ta şi kar di, ha fif ateş, tri -
küs pit ye ter siz li ği ne bağ lı pan sis to lik üfü rüm ve
2. kalp sesinin  pulmoner komponentinin (P2)
sertleşmesi di ğer fi zik mu aye ne bul gu la rı dır.

Pul mo ner Em bo li Kli nik Sen drom la rı

Te da vi yi yön len dir mek için pul mo ner em bo li
“ma si f”, “sub ma sif (or ta-ge niş)” ve “non ma sif (kü -
çük-or ta)” ol mak üze re alt grup la ra ay rıl mak ta dır.
An cak has ta nın ko mor bi di te le ri de önem li dir. Ör -
ne ğin kro nik ak ci ğer has ta lı ğı ve ya kon jes tif kalp
ye ter siz li ği var lı ğın da non ma sif akut pul mo ner
em bo li dahi yük sek risk ta şı mak ta dır. 

Ma sif Pul mo ner Em bo li: Hi po tan si yon (arit mi,
hi po vo le mi, sep sis ve ya sol ven tri kül sis to lik dis-
 fonk si yo nu gi bi pul mo ner em bo li dı şın da baş ka
bir ne de ne bağ lı ol ma dan, en az 15 da ki ka sü ren
ve ya inot ro pik des tek ge rek ti ren sis to lik kan ba -
sın cı<90 mmHg), na bız sız lık ve ya per sis tan be lir -
gin bra di kar di (şok semp tom ve ya bul gu la rı ile
bir lik te kalp hı zı <40 vu ru/da ki ka) ile ka rak te ri -
ze dir. Ma sif pul mo ner em bo li li has ta lar kar di yo -
je nik şok ve mul ti sis tem or gan ye ter siz lik le ri ne
eği lim li dir. Trom büs ge nel lik le pul mo ner ar ter
sis te mi nin en az ya rı sı nı et ki le miş tir ve ti pik ola -
rak iki ta raf lı dır.  

Sub ma sif (or ta-ge niş) Pul mo ner Em bo li: Sağ
ven tri kül di la tas yo nu ve hi po ki ne zi si ile bir lik te
tro po nin, pro-BNP ve ya BNP se rum de ğer le ri
yük sel miş tir, an cak sis te mik kan ba sın cı nor mal -
dir. Ge nel lik le pul mo ner ar ter ya pı sı nın üç te bi ri
ve ya da ha faz la sı pıh tı ile tı ka lı dır. Ön ce sin de
kar di yo pul mo ner has ta lık yok sa kli nik ola rak iyi
gö rü nür ler, fa kat bu inis yal iz le nim ya nıl tı cı dır.
Ye ter li an ti ko agü las yo na rağ men re kür ren ve
muh te me len fa tal pul mo ner em bo li ris ki mev cut -
tur. Bu ne den le bu has ta lar da trom bo li tik te da vi
ve ya em bo lek to mi dü şü nül me li dir. 

Non ma sif (kü çük-or ta) Pul mo ner Em bo li: Sis te -
mik kan ba sın cı, se rum kar di yak bi yo mar ker de -
ğer le ri ve sağ ven tri kül fonk si yon la rı nor mal dir.
Kli nik ola rak sta bil dir ler ve ye ter li an ti ko agü lan
te da vi ile alınan kli nik so nuç lar mü kem mel dir.
Kı sa dö nem mor ta li te si ~1%’dir.

Pul mo ner İn fark tüs: Kü çük, pe ri fe rik pul mo ner
em bo li nin ne den ol du ğu, plö re tik gö ğüs ağ rı sı,
plev ra frot ma nı, ba zen he mop ti zi nin eş lik et ti ği plö -
re zi, ateş, lö ko si toz, se di man tas yon yük sek li ği ve
in fark tü sün rad yo lo jik bul gu ları ile ka rak te ri ze dir. 
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Pa ra doks Em bo li: Ani stro ke ve bir lik te ve nöz
trom bo em bo lizm ile or ta ya çı ka bi lir. Kü çük de -
rin ven trom bo zu, ge nel lik le pa tent fo ra men ova -
le yo luy la ar te ri yel sis te me em bo li ze olur. 

Non trom bo tik Pul mo ner Em bo li: Pıh tı dı şın da
ha va, yağ, tü mör ve ya am ni yo tik sı vı em bo li si de
ge li şe bi lir. 

LLaa  bboo  rraa  ttuu  vvaarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

EK G’ de, si nüs ta şi kar di si, at ri yal arit mi ler, dü şük
vol taj, II I ve AV F’ de Q dal ga sı (psö do in fark tüs
pa ter ni), ye ni S1Q3T3 pa ter ni, V1’de Qr pa ter ni, P
pul mo na le, ye ni komp let ve ya in komp let sağ dal
blo ku, sağ ek sen sap ma sı, sağ pre kor di yal de ri -
vas yon lar da ST-seg ment dep res yo nu ve ya ele -
vas yo nu, T dal ga ne ga tif li ği ola bi lir.  

Gö ğüs Rönt ge ni

Pnö mo ni, pnö mo to raks ve ya kar di yo je nik pul-
 mo ner ödem gi bi, akut pul mo ner em bo li ye ben-
 zer kli nik pre zen tas yon lar dan ayır ma ya yar dım cı
ola bi lir. An cak pul mo ner em bo li bu has ta lık lar ile
bir lik te de ola bi lir. Cid di res pi ra tu var sı kın tı sı
olan bir has ta da nor ma le ya kın rad yog ra fi ma sif
pul mo ner em bo li dü şün dü rmelidir.  

Gö ğüs rönt ge nin de, pul mo ner hi per tan si yon
bul gu su ola rak pul mo ner ar ter ler de, özel lik le sağ
inen pul mo ner ar ter de ge niş le me, “pla te-li ke” ate -
lek ta zi, plev ral efüz yon ve di yaf rag ma ele vas yo -
nu gö rü le bi lir. Fo kal oli ge mi (Wes ter mark
be lir ti si) ma sif san tral em bo lik ok lüz yo nu, pe ri -
fe rik ka ma şek lin de dan si te (Hamp ton hör gü cü)
ge nel lik le ak ci ğer in fark tü sü nü gös te rir. 

Eko kar di yog ra fi

Pul mo ner em bo li ge li şen has ta la rın ço ğun da eko -
kar di yog ra fi in ce le me nor mal dir. An cak risk ayı -
rı mı ve prog noz be lir le me de eko kar di yog ra fik
in ce le me mü kem mel bir yön tem dir. Pe ri kard

tam po na dı, aort dis sek si yo nu, akut mi yo kard in-
 fark tü sü ve sağ ven tri kül in fark tü sü gi bi di ğer ka -
tas tro fik has ta lık lar dan ayı rı mın da çok ya rar lı dır. 

Sol ven tri kü lün nor mal ol ma sı na kar şın sağ
ven tri kü lün di la te ve hi po ki ne tik bu lun ma sı güç -
lü bir şe kil de pul mo ner em bo li ta nı sı nı des tek ler.
Apeks te be lir gin bir anor mal lik ol ma dan sağ ven-
 tri kü ler ser best du var or ta seg men tin de aki ne zi
(McCon nell be lir ti si) be lir len me si akut pul mo ner
em bo li için ol duk ça spe si fik tir. Pul mo ner em bo -
li de gö rü le bi le cek eko kar di yog ra fik bul gu lar Tab -
lo 62-3’de gös te ril miş tir.

Pul mo ner ar ter sis to lik ba sın cı tri küs pid ye -
ter siz li ğin den Dopp ler eko kar di yog ra fi ile he sap -
la na bi lir. Akut pul mo ner em bo li de dü şük,
nor mal ve ya ha fif çe yük sek ola bi lir. Cid di pul mo -
ner hi per tan si yon su ba kut ve ya kro nik pro çe si
gös te rir. Kro nik trom bo em bo lik pul mo ner hi per -
tan si yon in si den si (~%1) dü şük tür.

Pul mo ner em bo li ta nı sı ke sin olan has ta lar da
eko kar di yog ra fi risk be lir len me sin de de ya rar lı -
dır. Or ta ve ya cid di sağ ven tri kül hi po ki ne zi si,
pul mo ner hi per tan si yon, pa tent fo ra men ova le ve
sağ kalp te yü zen pıh tı la rın bu lun ma sı ölüm ve ya
tek rar la yan pul mo ner em bo li açı sın dan yük sek
risk ol du ğu nu gös te rir. 

Pul mo ner em bo li şüp he le ni len kri tik ola rak
kö tü has ta lar da tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi
(TE E) ya rar lı ola bi lir. Trom bü sün di rekt gö rün -
tü len me si, yay gın lı ğı ve cer ra hi ula şı la bi lir li ği
TEE ile de ğer len di ri le bi lir. 

Ar ter Kan Gaz la rı

Cid di pul mo ner em bo li de hi pok se mi, ven ti las -
yon/per füz yon den ge siz li ği (“mis matc h”), ate lek -
ta zi ve al ve olar he mo ra ji ye bağ lı ola rak hi pok si
or ta ya çık mak ta dır. Pul mo ner em bo li ta nı sı nı
ekar te et me de, ne oda ha va sın da ki ar ter kan ga zı
öl çü mü nün, ne de al ve oler-ar te ri yel ok si jen gra-
dienti nin ya ra rı yok tur. Pul mo ner em bo li şüp he -
sin de ar ter kan gaz la rı ta ra ma tes ti ola rak
kul la nıl ma ma lı dır.

Plas ma D-Di mer

En do jen fib ri no liz pul mo ner em bo li yi ön le me de
et kin ol ma sı na kar şın, pul mo ner em bo li var lı ğın -
da he men dai ma fib rin pıh tı dan D-di mer sa lı nı -
mı na ne den olur. Bu ne den le, pul mo ner em bo li
şüp he le ni len has ta lar da D-di mer enz yme-lin ked im-
 mu no sor bent as say (ELI SA) dü zey le rin de yük sel -
me ol duk ça yük sek du yar lı lı ğı olan bir ta ra ma
tes ti dir. An cak nons pe si fik tir; mi yo kard in fark -
tü sü, pnö mo ni, kan ser, sep sis ve ya post-ope ra tif
dö nem gi bi bir çok baş ka du rum da se rum D-di -
mer de ğer le ri yük se le bi lir. Di ğer yan dan akut
pul mo ner em bo li şüp he si olan has ta lar da D-di -
mer ELI SA dü zey le ri nin nor mal ol ma sı % 95 ora -
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• Sağ ventrikülde dilatasyon ve hipokinezi                                                                                                        
• Sağ ventrikül hipertrofisi                                                                                                                                        
• İnterventriküler septumda düzleşme ve paradoks ha-

reket                                                                                                      
• Düşük kalp debisi nedeniyle sol ventrikül diyastolik ve

sistolik alanları arasında farkın azalması
• Sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu                                                                                                                                                                    
• Direkt olarak pulmoner embolinin görüntülenmesi

(nadir)                         
• Triküspid yetersizliği                                                                                                                               
• Pulmoner arteryel hipertansiyon 
• Pulmoner arter dilatasyonu                                                                                                                                   
• Patent foramen ovale

Tablo 62-3. Pulmoner Embolide Görülebilecek
Ekokardiyografi Bulgular



nın da pul mo ner em bo li ih ti ma li ni dış lar, ya ni tes -
tin ne ga tif pre dik tif de ğe ri çok yük sek tir. Kli nik
ola rak ya pı lan skor la ma sis te mi ile pul mo ner em-
 bo li ih ti ma li dü şük olan has ta lar da D-di mer ELI -
SA de ğe ri de nor mal ise pul mo ner em bo li ta nı sı
gö zar dı edi le bi lir.  

Tro po nin Dü zey le ri

Kar di yak ha sar için tro po nin dü ze yi stan dart tesBir.
Do la şan kan da tro po nin bu lun ma sı ir re ver sib le
miyo kard hüc re ha sa rı nı gös te rir ve ol duk ça du-
 yarlı dır. Bu nun ya nın da, kar di yak tro po nin dü zey -
le rin de ki yük sel me akut pul mo ner em bo li de
prog no zun kö tü ol du ğu nu gös te rir. Mor ta li te ora nı,
inot ro pik des tek ve me ka nik ven ti las yon ge rek si ni -
mi bu has ta lar da be lir gin art mış tır. Tro po nin yük-
 sel me si ile EK G’ de sağ ven tri kül yük len mesi
bul gu la rı nın bu lun ma sı ko re las yon gös te rir. Tro po -
nin yük sel me sin den pul mo ner em bo li so nu cu olu -
şan ba sınç yük len me si, ko ro ner ar ter kan akı mı nın
bo zul ma sı ve ya hi pok se mi den do la yı olu şan akut
sağ ven tri kül mik ro-in fark tüs le ri so rum lu dur.

Ak ci ğer Sin tig ra fi si

Ak ci ğer sin tig ra fi si pul mo ner em bo li için baş lı ca
ta nı sal test ol ma sı na kar şın son za man lar da to -
raks BT ar tan sık lık ta ye ri ni al mak ta dır. Ak ci ğer
sin tig ra fi si uz man de ğer len dir me si ne da ya nır ve
uz man la rın gö rüş le ri ara sın da bi le bü yük oran da
de ğiş ken lik mev cut tur. An cak aşa ğı da be lir ti len
du rum lar da ak ci ğer sin tig ra fi si ter cih edi lir: a. Re -
nal ye ter siz lik, b. in tra ve nöz kon trast aja na ana fi -
lak si ve c. ge be lik (fe tu sun da ha az mik tar da
rad yas yo na ma ruz kal ma sı ne de niy le).    

Pul mo ner em bo li şüp he le ni len va ka la rın; yak-
 la şık % 25’in de ak ci ğer sin tig ra fi si nor mal dir ve
an tiko agü las yon em ni yet le ke si le bi lir. Has ta la rın
% 25’in de ise so nuç yük sek ola sı lık lı pul mo ner
em bo li ola rak ola rak gel mek te dir ve an tiko agü -
lan te da vi baş la na bi lir. Ge ri ka lan va ka lar da da -
ha ile ri ta nı sal test ler ge rek mek te dir. 

To rak sın Bil gi sa yar lı To mog ra fi si (BT)

Ter cih edi len yön tem dir. Özel lik le 1 mm re zo lüs -
yon lu 3. je ne ras yon ta ra yı cı lar kul la nıl ma lı dır. Ak-
 ci ğer sin tig ra fi si ne gö re iki önem li avan ta jı var dır:
a. Di rekt ola rak trom büs gö rün tü le ne bi lir, b. Gö -
ğüs rönt ge nin de be lir gin ol ma yan ak ci ğer pa ran ki -
mi nin al ter na tif has ta lık la rı nın ta nı la rı nı sağ lar.

Mul ti-de tec tor BT ta ra yı cı lar pul mo ner em bo -
li şüp he si olan has ta lar da tek no lo ji ha ri ka sı dır.
Re zo lüs yo nu 5 mm’ den 1.25 mm’ ye ka dar iyi leş -
tir miş olup, kon van si yo nel spi ral BT ile kar şı laş -
tı rıl dı ğın da akut pul mo ner em bo li ta nı sı için
tes tin du yar lı lı ğı % 70’den, % 80-90’a çı kar mış tır.
Sağ ven tri kül bo yu tu da de ğer len di ril me li dir.  

Mag ne tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me

“Ga do li ni um-en han ced mag ne tic re so nan ce an ji yog -
ra fi ” pul mo ner em bo li ta nı sın da BT ka dar du yar -
lı de ğil dir. An cak, BT’ den fark lı ola rak; iyo ni ze
rad yas yo na ma ruz ka lın ma ma sı, iyot lu kon trast
ajan ge rek tir me me si, re nal fonk si yon bo zuk lu ğu
olan lar da em ni yet le ya pı la bil me si, has ta ya risk
yük le me me si, ay rı ca sağ ve sol ven tri kül bo yut -
la rı nın kon trak si yon la rı nın de ğer len di ri le bil me -
si gi bi avan taj la rı var dır. 

Ve nöz Ul tra so nog ra fi

Ve nöz ul tra so nog ra fi nin renk li Dopp ler ile kom bi -
nas yo nu “dup lex so nog ra fi ” ola rak ad lan dı rı lır. Akut
de rin ven trom bo zu şüp he si olan lar da baş lı ca ta nı -
sal gö rün tü le me tes ti dir. Fe mo ral, pop li te al ve bal -
dır ven le ri bo yun ca kom pres yon ul tra so nog ra fi si
uy gu la nır ve nor mal de ha fif manu el kom pres yon -
la ven kol la be olur. De rin ven trom bo zu ta nı sı için
ana kri ter de rin ve nin kom pre se ol ma ma sı dır. Bu
ta nı ul tro so und ile trom bü sün di rekt gö rün tü len -
me si ve ya Dopp ler in ce le me de ve nöz akı mın anor-
 mal ol ma sı ile te yid edi lir. 

Dup lex so nog ra fi semp to ma tik has ta lar da yük-
 sek du yar lı lık ve öz gül lük ile ol duk ça yar dım cı dır.
Asemp to ma tik has ta lar da du yar lı lı ğı azal mak ta dır.
Ma jör kı sıt lı lık la rı; pel vik ven trom büs le ri ni di rekt
ola rak gös te re me me si, izo le bal dır de rin ven trom-
 bo zu ta nı sın da du yar lı lı ğı nın dü şük ol ma sı ve kro-
 nik bir olay üze ri ne akut de rin ven trom bo zu
ek len me si du ru mun da ta nı nın güç leş me si dir.

Pul mo ner em bo li li bir çok has ta da ven de ki
trom büs pul mo ner ar te re ya kın za man da em bo li ze
ol du ğu için, ba cak ven le rin de de rin ven trom bo zu
sap tan ma ya bi lir. Bu ne den le, kli nik şüp he yük sek -
se, dup lex so nog ra fi de de rin ven trom bo zu yok lu -
ğu ile pul mo ner em bo li ekar te edi le mez.

Pul mo ner An ji yog ra fi

Pul mo ner em bo li ta nı sın da “al tın stan dar t” dır.
An cak, ta nı prob le mi bü yük oran da ye ni je ne ras -
yon to raks BT ile çö zül dü ğün den, da ha çok “ka te -
ter le em bo lek to mi ” uy gu la mak gi bi te da vi ama cıy la
kul la nıl mak ta dır.  

Cid di pul mo ner hi per tan si yo nu olan has ta lar -
da ris kin art mış ol ma sı na kar şın, pul mo ner an ji -
yog ra fi em ni yet le ya pı la bi lir. Pul mo ner an ji yog ra fi
se lek tif ola rak ya pıl ma lı dır.

Pul mo ner em bo li ta nı sın da çağ daş stra te ji; kli -
nik bul gu lar ile çe şit li ta nı sal tek nik le rin bir leş ti -
ril di ği en teg re ta nı sal yak la şım dır (Şe kil 62-1).

He mo di na mik Bul gu lar

Pul mo ner vas kü ler tı ka nık lı ğın yay gın lı ğı ile alBa
ya tan kar di yo pul mo ner has ta lık sağ ven tri kül dis-
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 fonk si yo nu ge li şi mi ni be lir le yen en önem li fak tör-
ler dir. Pıh tı ile tı ka nan da mar ala nı art tık ça pul-
 moner ar ter ba sın cı yük se lir. Se ro to nin gi bi
va zo kons trik si yon ya pan mad de le rin sa lı nı mı, ref -
leks ola rak pul mo ner ar te rin va zo kons trik si yo nu ve
hi pok se mi pul mo ner vas kü ler di ren ci ve pul mo ner
hi per tan si yo nu da ha faz la ar tı rır. Aşı rı yük len miş
olan sağ ven tri kül den, “p ro-bra in nat ri ure tic pep ti de”,
“b ra in nat ri ure tic pep ti de ” ve “tro po ni n” sa lı nır. 

Pul mo ner ar ter ba sın cın da ani yük sel me sağ
ven tri kül ard yü kün de (“af terloa d”) ani ar tı şa ne den

olur ve so nu cun da sağ ven tri kül du var ge ri li min de
art ma, ta ki ben sağ ven tri kül di la tas yo nu ve dis fonk -
si yo nu ge li şir (Şe kil 62-2). Sağ ven tri kül di la te olun -
ca in ter ven tri kü ler sep tum so la ka yar, sol ven tri kül
ön yü kü (“p re lo ad”) aza lır. Sis te mik de bi ve sis to lik
ar te ri yel ba sınç aza lır. Ko ro ner per füz yon ba sın cı
dü şer ve mi yo kard is ke mi si olu şur. Sağ ven tri kül
du var ge ri li mi nin art ma sı sağ ven tri kül O2 is te mini,
do la yı sıy la is ke mi yi ar tı rır. So nuç ola rak sağ ven tri -
kü ler in fark tü sü, sir kü la tu ar kol laps ve ölü me gö -
tü re bi lir.
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Şekil 62-1. Entegre tanısal yaklaşım. FM: fizik muayene, BT: bilgisayarlı tomografi.

Şekil 62-2. Sağ ventrikül disfonksiyonu patofizyolojisi. RV: sağ ventrikül, SV: sol ventrikül, İV: İnterventriküler, PA: Pulmo-
ner arter

Pulmoner emboli şüphesi

Anamnez, FM, kan gazları, X-ray, EKG

Klinik karar

Klinik skor >4

Anatomik Nörohormonal etkiler

Klinik skor ≤4

D-dimer

Normal Yüksek

Toraks BT

Pulmoner
emboli yok

Normal Pozitif

Pulmoner emboli
tedavisi

Pulmoner emboli
yok

Pulmoner emboli

PA basıncı ↑
RV Afterload ↑

RV
iskemi/infarktüs

IV septumun
SV’e kayması

RV dilatasyonu
ve disfonksiyonu

RV duvar
tansiyonu ↑

RV O2 istemi ↑

RV O2 sunumu ↓

Koroner ↓
perfüzyon

RV debisi ↓

SV preload ↓

SV debisi ↓ Hipotansiyon



TTaa  nnıı

Pul mo ner em bo li ta nı sını koy mak güç tür. Ak ci ğer
sin tig ra fi si, gö ğüs bil gi sa yar lı to mog ra fi si (BT) ve
pul mo ner an ji yog ra fi ol ma sı na kar şın bir çok pul-
 mo ner em bo li post mor tem in ce le me ye ka dar ta nı -
na ma ya bi lir. Pul mo ner em bo li şüp he sin de en teg re
ta nı sal yak la şım öne ril mek te dir. Has ta da akut mi -
yo kard in fark tü sü, me tas ta tik kan ser, sep sis ve ya
ye ni cer ra hi gi bi akut ko mor bi di te yok sa plas ma
D-di mer dü ze yi ba kıl ma lı dır. Eğer D-di mer ELI -
SA nor mal ise (< 500 ng/ml) pul mo ner em bo li ta nı -
sı he men he men ke sin lik le ekar te edi lir. Pul mo ner
em bo li ta nı sı da ha son ra gö rün tü le me me tod la rı
ile ka nıt la ma ya ça lış ma lı dır. Gö ğüs BT’si çok
yarar lı bir test ol ma sı na kar şın, nor mal ak ci ğer sin -
tig ra fi si de ol duk ça gü ve ni lir dir. Gö ğüs BT ile ta nı
ke sin leş ti ri le me miş ise ba cak ven le ri ul tra so nog -
ra fi si ya pı la bi lir. Ul tra so nog ra fik tet ki kin ne ga tif
ol ma sı na kar şın kli nik şüp he yük sek se pul mo ner
an ji yog ra fi ya pıl ma lı dır.

Kli nik Skor la ma Sis tem le ri

Ge le nek sel ola rak pul mo ner em bo li kli nik ola sı lı -
ğı dü şük, or ta ve yük sek ola rak sı nıf lan dı rıl mak -
ta dır. Ot ta wa Skor la ma Sis te mi Tab lo 62-4’de
gös te ril miş tir. Eğer skor 4’ü aşar sa gö rün tü le me
yön tem le ri ne da ya nan test ler le pul mo ner em bo li
ola sı lı ğı % 41, skor 4’ün al tın da ise pul mo ner em-
 bo li ola sı lı ğı % 8 ola rak bil di ril miş tir. Ge no va
Skor la ma Sis te mi gi bi da ha ob jek tif, fa kat da ha
komp leks sis tem ler de var dır.

AAyyıı  rrıı  ccıı  TTaa  nnıı

Ayı rı cı ta nı, ba sit bir ank si ye te den, ya şa mı teh dit
eden akut mi yo kard in fark tü sü ne ka dar ge niş bir
yel pa ze yi kap sar. Pe ri kar dit, kon jes tif kalp ye ter -
siz li ği, idi yo pa tik pul mo ner hi per tan si yon, pnö-

 mo ni, plö re zi, bron şit ve kos to kon drit ayı rı cı ta nı -
da dü şü nül me li dir.    

TTee  ddaa  vvii

Pre van si yon

Pul mo ner em bo li nin ön len me si, ta nı ve ya te da vi -
sin den hem da ha ko lay, hem de da ha ucuz dur. 

Non-far ma ko lo jik Pre van si yon: En sık kul la nılan
non-far ma ko lo jik ted bir ler; vas kü ler kom pres yon
ço rap la rı, in ter mitan pnö ma tik kom pres yon, er ken
am bü las yon, in fe ri or ve na ka va fil tre le ri ve eks ter -
nal pnö ma tik plan tar kom pres yon dur.

Far ma ko lo jik Pre van si yon: Pul mo ner em bo li nin
far ma ko lo jik pre van si yo nun da; Dü şük mo le kül
ağır lık lı he pa rin (LMWH), war fa rin (or to pe dik,
ji ne ko lo jik kan ser cer ra hi si), deks tran, as pi rin,
fon da pa ri nux ve da bi gat ran gi bi ajan lar kul la nıl -
mak ta dır. Tab lo 62-5’de pro fi lak si de sık kul la nı -
lan an ti ko agü lan te da vi se çe nek le ri özet len miş tir.

Risk Ayı rı mı: Pul mo ner em bo li de risk her has ta -
da fark lı dır. Kü çük asemp to ma tik pul mo ner em-
 bo li den, -sağ ven tri kül ye ter siz li ği ne bağ lı
ka tas tro fik kar di yo vas kü ler kol laps ve ölü me gö -
tü ren- ma sif trom bo em bo li ye ka dar fark lı risk ka -
te go ri le ri var dır. Te da vi has ta nın ris ki ne gö re
plan lan mak ta dır. Dü şük risk li has ta lar da sa de ce
an ti ko agü lan ye ter li iken, yük sek risk li has ta lar -
da an ti ko agü la na ila ve ola rak trom bo liz ve ya em-
 bo lek to mi ge re ke bi lir (Şe kil 62-3). 

Risk ayı rı mın da; kli nik de ğer len dir me, kar di -
yak be lir teç ler ve sağ ven tri kül bo yut ve fonk si -
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Şekil 62-3. Akut pulmoner emboli (PE) tedavi stratejisi.

Akut pulmoner emboli

Risk belirlenmesi

• Klinik değerlendirme
• PE anatomik yaygınlığı
• Troponin, Pro-BNP, BNP
• Sağ ventrikül fonksiyonu

Düşük risk

Sadece
antikoagülasyon

Tromboliz veya
embolektomi ve
antikoagülasyon

Yüksek risk

Semptom veya Bulgular Puan

Derin ven trombozu semptom veya klinik 3
(derin venlerin palpasyonu, bacakta şişme ve
ağrı) bulguları

Pulmoner emboli dışında alternatif bir tanı ile 3
açıklama olasılığı daha az

Kalp hızı > 100 dakika/vuru 1.5

Son 4 hafta içinde immobilizasyon veya cerrahi 1.5

Daha önce derin ven trombozu veya pulmoner 1.5
emboli öyküsü

Hemoptizi 1

6 ay içinde tedavi edilmiş veya metastatik kanser 1

Skor >4 = yüksek olasılık, skor ≤4 olasılık yüksek değil. 

Tablo 62-4. Pulmoner Emboli Tanısında Ottawa
Skorlama Sistemi



yo nu nun de ğer len di ril me si ol mak üze re 3
anahtar kom po nent mev cut tur. Çe şit li kli nik risk
skor la rı ya nın da, hi pok se mi, sert P2 ve ya sol pa -
ras ter nal kal kış, bo yun ven le rin de dol gun luk gi -
bi pul mo ner hi per tan si yon fi zik mu aye ne
bul gu la rı kö tü prog noz gös ter ge le ri dir.  Yük sek
tro po nin dü ze yi sağ ven tri kü ler mik ro-in fark tü sü
ile il gi li olup, ris ki gös ter mek te dir. Sağ ven tri kül
ba sınç yük len me si ne bağ lı ola rak ge li şen mi yo -
kard ger gin li ği pro-BNP ve BNP ar tı şı na ne den
olur. Bu has ta lar da komp li kas yon ve re kür ren
pul mo ner em bo li ris ki art mış tır. Yük sek be lir teç -
ler ile bir lik te eko kar di yog ra fik ola rak be lir le nen
sağ ven tri kül dis fonk si yo nunun bu lun ma sı has-
 ta ne içi komp li kas yon ola sı lı ğı nı on kat ar Bırır.

Risk ayı rı mın da stan dart gö rün tü le me tes ti
eko kar di yog ra fi dir. İnis yal sis te mik kan ba sın cı
nor mal ol sa bi le, sağ ven tri kül dis fonk si yo nu olan
has ta lar da 24 sa at için de kar di yo je nik şok ge li şe -
bi lir ve bun la rın mor ta li te si yük sek tir. Pul mo ner
em bo li ta nı sı son ra sı 5 haf ta dan faz la de vam eden
pul mo ner hi per tan si yon da da uzun sü re li prog-
 noz kö tü dür. 

Un frak si yo ne He pa rin (UFH): Pul mo ner em bo li -
de un frak si yo ne he pa rin stan dart baş lan gıç te da -
vi si dir. İla ve trom büs olu şu mu nu en gel ler,
en do jen fib ri no li tik me ka niz ma la rı ha re ke te ge çi -
rir, an cak mev cut trom bü sü di rekt ola rak çöz mez.
Önem li kı sıt lı lık la rı mev cut tur. De ğiş ken pro te in

bağ lan ma sı ön gö rü le mez doz ya nı tı na ne den ol-
 mak ta dır. Sub te ra pö tik he pa rin dü zey le ri re kür -
ren pul mo ner em bo li ris ki ni ar tı rır ken, aşı rı
he pa rin dü zey le ri ma jor ka na ma ris ki ni art tır -
mak ta dır. Un frak si yo ne he pa rin 5.000-10.000 Uni -
te, in tra ve nöz bo lus (80 U/kg) uy gu la nır, da ha
son ra 1.250 U/sa at (18 U/kg/sa at) do zun da de vam -
lı in füz yo na ge çi lir. He def ak ti ve par si yel trom bo-
p las tin za ma nı (aPTT) 60-80 sa ni ye dir.  

He pa rin te da vi sin de ki has ta lar “he pa ri ne bağ lı
trom bo si to pe ni ” (HIT) ge li şi mi ris ki açı sın dan iz -
len me li dir. Trom bo sit ler he pa rin te da vi si son ra -
sın da sa at ler için de ve ya da ha yay gın ola rak 5-10
gün son ra aza lır. He pa ri ne bağ lı trom bo si to pe ni
ge li şen has ta lar di rekt trom bin in hi bi tör le ri (le pi -
ru din, ar gat ro ban ve ya bi va li ru din) ya da he pa ri -
no id ler (da na pa ro id) ile te da vi edil me li dir. Bi li nen
ve ya şüp he li he pa ri ne bağ lı trom bo si to pe ni de he-
 pa rin, LMWH ve war fa rin mo no te ra pi sin den ka -
çı nıl ma lı dır. 

Dü şük Mo le kül Ağır lık lı He pa rin (LMWH):
LMWH 1 mg/kg, SC, gün de 2 doz ve ya 1.5 mg/kg,
SC, gün de tek doz ola rak uy gu la nır. Un frak si yo -
ne he pa ri ne gö re, os te ope ni ve he pa ri ne bağ lı
trom bo si to pe nin da ha az sık lık ta ge liş me si ne de -
niy le LMWH da ha em ni yet li dir. Doz ya nı tı da ha
ön gö rü le bi lir ve doz mo di fi kas yo nu için kan tes -
ti ya pıl ma dan, sa de ce ki lo ya gö re do zu ayar la na -
bi lir. Re nal ye ter siz lik (kre ati nin kli ren si < 30
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Durum Profilaksi

Medikal hastalık nedeniyle • Unfraksiyone heparin (UFH) 5000 U, SC, 3 kez/gün veya
hospitalizasyon • Enoxaparin 40 mg/gün, SC veya                                                                

• Deltaparin 5000 U/gün, SC veya                                                  
• Fondaparinux 2.5 mg/gün, SC (HIT hastaları) veya                              
• Antikoagülan kontrindikasyonu olanlarda kademeli kompresyon çorapları ve

intermitan pnömatik kompresyon                                          
• Yüksek-riskli hastalarda farmakolojik ve mekanik profilaksi kombinasyonu 
• Yoğun bakım hastalarında alt ekstremite ultrasonografisi ile takip  

Genel cerrahi • UFH 5000 U, SC, 2 veya 3 kez/gün veya                                                           
• Enoxaparin 40 mg/gün, SC veya                                                                
• Deltaparin 2500 veya 5000 U/gün sc                                                

Major ortopedik cerrahi • Warfarin (hedef INR 2 ila 3) veya                                                                 
• Enoxaparin 30 mg/gün, SC, günde 2 kez veya                                      
• Enoxaparin 40 mg/gün, SC  veya                                                                
• Deltaparin 2500 veya 5000 U/gün, SC  veya                                                  
• Fondaparinux 2.5 mg/gün, SC

Beyin cerrahisi • UFH 5000 U, SC, 2 kez/gün veya                                                          
• Enoxaparin 40 mg/gün, SC ve                                                                                 
• Kademeli kompresyon çorapları/intermittan pnömatik kompresyon  Alt ekstremite

ultrasonografisi ile takip                                                              

Toraks cerrahisi • UFH 5000 U, SC, 3 kez/gün ve                                                                  
• Kademeli kompresyon çorapları/intermitan pnömatik kompresyon  

Onkolojik cerrahi • Enoxaparin 40 mg/gün, SC

SC: Cild altı.

Tablo 62-5. Venöz Tromboembolizmde Profilaksisi



mL/dk), dü şük vü cut ağır lı ğı, ma sif obe zi te, yaş -
lı lık ve ge be lik te aşı rı ve ya nor ma lin al tın da an ti -
ko agü las yon ola bi lir. Bu has ta lar da LMWH’ den
ka çın mak, doz aya rı ve ya an ti-fak tör Xa ak ti vi te
iz le mi ge re ke bi lir. Tab lo 62-6’da UFH ve LMWH
kar şı laş tı rıl ma sı gö rül mek te dir. 

Trom bo litik Tedavi: Pul mo ner em bo lide trom-
bolitik tedavi ile trom bo lizin sağ lan ma sı pul mo ner
ar te ri tı ka yan trom bü sü eri te rek sağ kalp ye ter siz -
li ği ni hız lı ca ve em ni yet le dü zel tir, kar di yo je nik şok
ge li şi mi ni ön ler. Bu su ret le trom bo liz ölüm ih ti ma -
li ni azal tır. Pul mo ner hi per tan si yo nun kö tü leş me -
si ne ne den olan se ro to nin ve di ğer nö ro hü mo ral
fak tör le rin sa lı nı mı nı önler. Trom bo liz pel vis ve ya
de rin ba cak ven le rin de ki trom büs le ri eri te rek geniş
pul mo ner em bo li le re yol aça cak nüks le ri en gel ler.
Ay rı ca trom bo liz kro nik pul mo ner hi per tan si yon
ge li şi mi ni ön le ye bi lir. Trom bo liz sa de ce yük sek
risk li pul mo ner em bo li has ta la rın da göz önün de
bu lun du rul ma lı dır. Ma sif pul mo ner em bo li ve
kardi yo je nik şok lu has ta lar da trom bo liz ha yat kur-
 ta rı cı dır. Tab lo 62-7’de kar di yo je nik şok ve hi po -

tan si yon dı şın da ki yük sek risk li pul mo ner em bo li
has ta la rı gö rül mek te dir. 

Trom bo li tik te da vi için kul la nı lan ilaç la rın do-
z la rı; tPA için 100 mg/2 sa at, strep to ki naz 250.000
U bo lus 30 dk, 100.000 U/sa at in füz yon, 24 sa at
şek lin de dir.

Em bo lek to mi: Kon trin di kas yon lar ne de niy le
trom bo li tik te da vi uy gu la na mı yor sa ve ya trom bo -
li tik te da vi ye ter siz kal mış sa, ka te ter la bo ra tu arın -
da ve ya cer ra hi ola rak “em bo lek to mi ” ya pıl ma lı dır. 

Da ha ön ce ki pul mo ner em bo li le re bağ lı cid di
kro nik trom bo em bo lik pul mo ner hi per tan si yon -
da tek nik ola rak da ha güç olan trom bo-en dar te -
rek to mi uy gu la na bi lir. Trom bo-en dar te rek to mi
için uy gun ol ma yan has ta lar da ise “pul mo ner ba -
lon an ji yop las ti ” dü şü nü le bi lir. 

Ve na Ca va İn fe ri or Fil tre le ri: Akut pul mo ner
em bo li de;  trans füz yon ge rek ti ren ma jör ka na ma
ve ya her han gi bir in trak ra ni yal he mo ra ji ve ya yo -
ğun an ti ko agü lan te da vi ye rağ men re kür ren pul-
 mo ner em bo li öy kü sü var sa ve na ka va fil tre si
ta kıl ma lı dır.
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Karakteristik Unfraksiyone Heparin Düşük Molekül Ağırlıklı
(UFH) Heparin (LMWH)

Molekül ağırlığı (dalton) 15.000 5.000
Anti-Xa / anti-IIa (thrombin) aktivitesi 1 > 1
Metabolizma Hepatik Renal
Biyoyararlılık Uygun Mükemmel
Heparine bağlı trombositopeni %1-2 %0.1-0.2
Osteoporoz (uzun uygulama sonrası) Nadir Çok nadir
Antikoagülan etki laboratuar tarihi Aktive parsiyal tromboplastin zamanı Anti-Xa düzeyi
Antikoagülan etki nötralizasyonu Protamine Protamine
Spinal veya epidural anestezi Uygun FDA uyarısı

FDA: Food and Drug Administration

Tablo 62-6. Unfraksiyone Heparin ile Low-Molecular Weight Heparin Karşılaştırılması

Fizik bulgular • Sağ ventrikül disfonksiyonu bulguları
- Jügüler dolgunluk
- Sert P2
- Triküspid yetersizliği üfürümü  

EKG bulguları • Sağ ventrikül yüklenmesi
- Yeni RBBB
- V1 - V4’ de yeni T negatifliği                                            

Ekokardiyografi bulguları • Sağ ventrikül dilatasyonu ve hipokinezi veya akinezisi                                                                           
• Patent foramen ovale                                                                                                                                           
• Sağ kalbde serbest-yüzen trombüs                                                                                                                     
• Pulmoner arter sistolik basıncı > 50 mmHg                                                                          

Biomarker’lar • Troponin düzeyinde yükselme                                                                                                                           

Birlikte olan hastalıklar-durumlar • Yaş> 70 yıl                                                                                                                                                      
• Kanser                                                                                                                                                                   
• Konjestif kalp yetersizliği                                                                                                                                          
• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Tablo 62-7. Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Hastaları



Şe kil 62-4‘de pul mo ner em bo li de öne ri len te-
 da vi al go rit ma sı gö rül mek te dir.

War fa rin: Vi ta min K an ta go nis ti dir ve tam an ti -
ko agü lan et ki 5 gün den son ra or ta ya çı kar. Ön ce -
sin de un frak si yo ne he pa rin, dü şük mo le kül
ağır lık lı he pa rin ve ya fon da pa ri nux kul lan mak -
sı zın di rekt mo no te ra pi ola rak war fa rin baş la nır -
sa pa ra doks ola rak hi per ko agü la bi li te ar tı şı
or ta ya çı ka bi lir. War fa rin mo no te ra pi si, en do jen
an ti ko agü lan lar olan pro te in C ve S dü zey le ri ni
dü şü re rek trom bo je nik po tan si ye li ar tı rır. Bu ne-
 den le stan dart ola rak 5 ila 7 gün he pa rin kul la nı -
mı son ra sın da oral an ti ko agü lan te da vi ye
ge çil me si dir. In ter na ti onal nor ma li zed ra ti o
(INR)’ye gö re doz ayar la nır ve he def INR, pul mo -
ner em bo li ve de rin ven trom bo zun da 2.0 ila 3.0
ara sın da dır. 

An ti ko agü lan Te da vi nin Op ti mal Sü re si: Son de -
re ce tar tış ma lı dır. Ame ri can Col le ge of Chest Physi-
 ci ans (ACCP) kı la vu zu an ti ko agü lan te da vi
sü re si ni; ge çi ci risk fak tör le ri ne (pos to pe ra tif du -

rum gi bi) bağ lı ve nöz trom bo em bo li de 3-6 ay ve
re kür ren ve nöz trom bo em bo li de >12 ay ve ya sü -
re siz ola rak öner mek te dir. Kan ser, cer ra hi, trav -
ma, oral kon tra sep tif kul la nı mı, ge be lik ve ya
hor mon rep las man te da vi si gi bi du rum lar dı şın -
da ge li şen ve nöz trom bo em bo li “i di yo pa tik ve nöz
trom bo em bo li ” ola rak sı nıf lan mak ta olup, bu has -
ta lar da op ti mal an ti ko agü lan te da vi sü re si bi lin -
me mek te dir (Tab lo 62-8).

İla ve Te da vi ler: Ba zen, so lu num ye ter siz li ği için
ven ti la tu ar yar dım ve ya op ti mal sı vı yö ne ti mi
için pul mo ner ar ter ka te te ri zas yo nu ge re ke bi lir.
Ek se ri sin de ok si jen te da vi si ya rar lı dır.

Ge be ler de Ve nöz Trom bo em bo lizm: Ge be ler de
ve nöz trom bo em bo li ris ki 5 kat art mış tır. Ges tas -
yo nun 6 ve 12. haf ta la rı ara sın da em bri yo pa ti yap-
 tı ğın dan war fa rin kul la nıl ma sın dan ka çı nıl ma lı dır.
Un frak si yo ne he pa rin ve dü şük mo le kül ağır lık lı
he pa rin pla sen ta ya geç me dik le rin den em bri yo pa -
ti yap ma mak ta dır. An cak uzun sü re li un frak si yo -
ne he pa rin kul la nı mı os te opo roz ya pa bi lir.
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Şekil 62-4. Akut pulmoner emboli önerilen tedavi algoritması. 

Klinik Durum Anti-koagülan Tedavi Süresi

İlk provoke pulmoner emboli/proksimal derin ven trombozu 6 ay
İlk provoke üst ekstremite derin ven trombozu veya izole baldır derin ven trombozu 3 ay
İkinci provoke venöz tromboemboli 12 ay veya süresiz
Üçüncü venöz tromboemboli Süresiz
Kanser 6 ay veya süresiz
İdiyopatik venöz tromboemboli Süresiz

Tablo 62-8. Antikoagülan Tedavinin Optimal Süreleri.

Pulmoner emboli

Şok var

Tromboliz veya
embolektomiAntikoagülasyon

BNP ↓
Troponin ↓

BNP ↑
Troponin ↑

Şok yok

Ekokardiyografi

Sağ ventrikül
disfonksiyonu

var

Sağ ventrikül
disfonksiyonu

yok
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TTaa  nnıımmllaammaa

Ak ci ğer pa ran ki mi ve da mar sal has ta lık la rı nın ne -
den ol du ğu pul mo ner hi per tan si yo na bağ lı ola rak
or ta ya çı kan sağ ven tri kül hi per tro fi si ve di la tas yo -
nu kor pul mo na le ola rak ta nım la nır. Kor pul mo -
na le için ta nı kri te ri ol ma mak la bir lik te ço ğu
va ka da tab lo ya sağ ven tri kül ye ter siz li ği ila ve olur.

Sol kalp ye ter siz li ği, ka pak has ta lık la rı ve ya
kon je ni tal kalp has ta lı ğı na bağ lı ola rak ge li şen
sağ kalp fonk si yon bo zuk lu ğu du rum la rı kor pul-
 mo na le ola rak ka bul edil mez. Kro nik kor pul mo -
na le te ri mi ge nel ola rak obs trük tif ve ya res trik tif
ak ci ğer has ta lık la rı na ve pul mo ner vas kü ler has -
ta lık la ra bağ lı ola rak or ta ya çı kan pul mo ner hi -
per tan si yon so nu cun da, akut kor pul mo na le ise
pul mo ner em bo li zas yo na bağ lı ola rak ge li şen
akut pul mo ner hi per tan si yon so nu cun da or ta ya
çı kan sağ kalp et ki len me le ri ni ifa de eder. Akut
ola rak ge li şen pul mo ner hi per tan si yon sağ ven-

 tri kül de ge niş le me ye yol açar ken, kro nik pul mo -
ner hi per tan si yon sağ ven tri kül de ön ce hi per tro -
fi ye ve da ha son ra ge niş le me ye yol açar.

İİnn  ssii  ddeennss  vvee  EEtt  yyoo  lloo  jjii

Kalp ye ter siz li ği semp tom la rı ile has ta ne le re baş -
vu ran has ta la rın % 20’si ni kor pul mo na le va ka la rı
oluş tur mak ta dır. Kor pul mo na le va ka la rı nın ya rı -
sın dan faz la sın da et yo lo jik fak tö rün am fi zem ve
kro nik bron şit ol du ğu bil di ril mek te dir. Kro nik kor
pul mo na le en sık lık la si ga ra içen eriş kin er kek ler -
de gö rül mek te dir. İn gil te re gi bi kro nik obs trük tif
ak ci ğer has ta lı ğı nın (KO AH) ve Me xi co City gi bi
ha va kir li li ği nin cid di so run ol du ğu böl ge ler de kor
pul mo na le kalp has ta lık la rı için de da ha bü yük bir
oran oluş tur mak ta dır. Kor pul mo na le ye ne den
olan has ta lık la rı pul mo ner hi per tan si yon oluş ma
me ka niz ma sı na gö re sı nıf la mak müm kün dür
(Tab lo 63-1).
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KRONİK KOR PULMONALE

Prof. Dr. Berrin Umman

Hipoksik vazokonstriksiyon • Kronik bronşit, amfizem, kistik fibroz
• Kronik hipovantilasyon

- Obezite
- Uyku-apne sendromu
- Nöromüsküler hastalıklar

• Kronik dağ hastalığı (Monge Hastalığı)

Pulmoner vasküler tıkanma • Pulmoner tromboembolizm, parazit veya tümör embolisi
ile seyreden durumlar • Primer pulmoner hipertansiyon

• Pulmoner veno-oklüzif hastalık
• Orak hücre anemisi, kemik iliği embolisi
• Fibröz mediastinit, mediastinal tümör
• Sistemik hastalıklara bağlı pulmoner arterit

- Kollajen vasküler hastalıklar
- İlaçlara bağlı akciğer hastalıkları
- Nekrotizan ve granülomatöz arterit

Damar yüzey alanında • Büllöz amfizem, hiperinflasyon, alfa-1 antitripsin eksikliği
kayıplara yol açan • Diffüz bronşiektazi, kistik fibroz
parenkimal hastalıklar • Diffüz interstisyel hastalık

- Pnömokonyoz
- Sarkoidoz
- Tüberküloz
- Erişkinin sıkıntılı solunum sendromu
- Oto-immun akciğer hastalığı
- Aşırı duyarlık pnömonisi

Tablo 63-1. Pulmoner Hipertansiyon Oluşma Mekanizmasına Göre Kronik Kor Pulmonaleye Nedenleri
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FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Kor pul mo na le va ka la rın da pul mo ner hi per tan si -
yon ve pul mo ner vas kü ler di ren cin ar tı şı te mel me -
ka niz ma yı oluş tu rur. Pul mo ner vas kü ler ya ta ğın
ke sit yü zey ala nı nın % 25-50 azal ma sı du ru mun da
is ti ra hat te pul mo ner ar ter ba sın cın da de ği şik lik ol -
maz. Fa kat eg zer siz du ru mun da pul mo ner kan akı -
mı nın ar tı şı na bağ lı ola rak pul mo ner ar ter ba sın cı
yük se lir. Tı ka yı cı vas kü ler has ta lık lar lu men da ral -
ma sı ile pul mo ner vas kü ler di ren ci ar tı rır ken dif füz
in ters tis yel ak ci ğer has ta lık la rın da kü çük da mar la -
rın kom pres yo nu ve ob li te ras yo nu söz ko nu su olur.
Kro nik obs trük tif ak ci ğer has ta lı ğın da hi pe rinf las -
yon, in tra-al ve oler da mar la ra ba sı ya pa rak pul mo -
ner vas kü ler di ren ci yük sel te bi lir. Bun lar la bir lik te
kro nik ha va yo lu has ta lık la rın da al ve oler hi pok si ye
bağ lı va zo kons trik si yon pul mo ner hi per tan si yo nun
en önem li se be bi dir. Al ve oler hi pok si lo kal va zo -
kons trik si yo na yol aça rak kan akı mı nın hi pok sik
böl ge den da ha iyi ven ti le olan böl ge ye yön len me -
si ni sağ lar, ya ni ven ti las yon-per füz yon den ge si ni
iyi leş ti rir. Hi pok si ye ve ri len bu ce va bın akut et ki -
le ri olum lu ol mak la be ra ber, kro nik hi pok se mi pul-
 mo ner ar ter ba sın cı nın sü rek li yük sek li ği ne,
vas kü ler “re mo de lin g” de ni len or ga nik de ği şik lik le -
re ve kor pul mo na le ge li şi mi ne se bep olur.

Hi pok sik va zo kons trik si yo nun de re ce si al ve -
oler PO2’ye bağ lı dır ve al ve oler PO2 55 mmHg’ nın
al tı na in di ğin de pul mo ner ar ter ba sın cı be lir gin
ola rak yük se lir. Hi pok sik va zo kons trik si yon asi doz
ile ar tar, al ka loz ile aza lır. Hi pok sik va zo kons trik -
si yon ge li şi min de ba zı lo kal ve do la şan me di ya tör -
ler ve vas kü ler en do tel yum mer ke zi bir rol oy nar.
Pul mo ner do la şı mın to nu su nun sağ lan ma sın da en-
 do tel den sa lı nan nit rik ok sid ve en do te lin ara sın -
da ki den ge çok önem li dir. Nit rik ok si din azal ma sı
ve en do te lin dü zey le ri nin art ma sı pul mo ner va zo -
kons trik si yo na yol açar. Hi pok si ye ce va ben ge li şen
pul mo ner vas kü ler de ği şik lik ler de ba zı bü yü me
fak tör le ri nin rol oy na dı ğı bi lin mek te dir. Bun lar
“pla te let de ri ved growth fac tor-A ve B” (PDGF-A ve
PDGF-B), “vas cu lar en dot he li al growth fac to r” (VEGF)
ve “en do tel hüc re le ri ne spe si fik mi to ge n” ola rak sa yı -
la bi lir. Hi pok sik pul mo ner hi per tan si yon da ge li şen
sağ ven tri kül hi per tro fi si pa to ge ne zin de anjiy-
otensin dönüştürücü enzimin önem li ro lü ol du ğu
dü şü nül mek te dir.

Pul mo ner da mar ya ta ğı nın ge niş le ye bil me ka p-
a si te si do la yı sıy la lo ka li ze hi pok sik va zo kons trik si -
yon pul mo ner hi per tan si yo na yol aç maz ken
ge ne ra li ze hi pok si de pul mo ner hi per tan si yon ge li -
şir. Dif füz am fi zem ve ya ki fos kol yoz da ol du ğu gi -
bi her han gi bir al ve oler hi po van ti las yon, hi pok sik
pul mo ner va zo kons trik si yon yo luy la kro nik kor
pul mo na le ye ne den ola bi lir. Hi pok si ve asi do zun
mi yo kard üze rin de ki et ki le ri de pul mo ner hi per -
tan si yon ge li şi min de rol oy na ya bi lir. Hi pok se mi ye

bağ lı ola rak ge li şen se kon der erit ro si toz ve kan vis -
ko zi te ar tı şı da pul mo ner hi per tan si yon ge li şi mi ne
kat kı da bu lu nur. Pul mo ner ar ter ba sın cın da ki ar tış
sü rek li ol du ğun da kü çük ar ter le rin du va rın da müs -
kü ler hi per tro fi ge li şe rek pul mo ner vas kü ler di renç
ve pul mo ner ar ter ba sın cı nı da ha da yük sel tir.

Pul mo ner hi per tan si yo na sağ ven tri kü lün ce v-
a bı ba sınç yü kü nün cid di ye ti ne ve ge liş me hı zı na
bağ lı dır. Akut kor pul mo na le de da ki ka lar ve ya sa -
at ler için de sağ ven tri kül di la tas yo nu ve ye ter siz -
li ği ge li şir. Kro nik kor pul mo na le de ise ya vaş
iler le yen pul mo ner hi per tan si yo na bağ lı ola rak sağ
ven tri kül hi per tro fi si ge li şir, sağ ven tri kül mi yo -
kar dı yük sek ba sınç yü kü ne kar şı ye ter siz kal dı -
ğın da ön ce di la tas yon ve ta ki ben sağ ven tri kül
ye ter siz li ği or ta ya çı kar.

Kro nik kor pul mo na le de sol ven tri kül fonk si -
yon la rın da bo zul ma da gö rü le bi lir, fa kat bu du rum
kor pul mo na le ye de ğil sis te mik hi per tan si yon ve ya
ko ro ner is ke mi gi bi eş lik eden di ğer se bep le re bağ -
lı ola rak mey da na ge lir. Kalp has ta lı ğı olan ki şi ler -
de, pul mo ner fonk si yon bo zuk lu ğu ve sol ven tri kül
ye ter siz li ği ni pre si pi te ede bi lir. Sağ ven tri kül ge niş -
le me si ve pay la şı lan ven tri kü ler sep tum do la yı sıy -
la sol ven tri kül komp li yan sı aza la rak di yas tol so nu
ba sınç yük se lir ve pul mo ner hi per tan si yon ar tar.
Kor pul mo na le de sol ven tri kül ye ter siz li ği ge li şir -
se bu du rum cid di bir so run oluş tu ra rak so lu num
ye ter siz li ği ile son la na bi lir.

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar
Kor pul mo na le de alt ta ya tan has ta lı ğa ait semp-
 tom ve bul gu lar ge nel lik le kli nik tab lo yu be lir ler.
Bu semp tom lar dan yo la çı ka rak ak ci ğer has ta lı ğı -
nın ti pi ni ve cid di ye ti ni ay dın lat mak ya nın da kor
pul mo na le nin ge li şip ge liş me di ği de araş tı rıl ma lı -
dır. Ba cak lar da ödem, ati pik gö ğüs ağ rı sı, eg zer siz
disp ne si, eg zer siz de or ta ya çı kan si ya noz ve gün -
düz sa at le rin de som no lans kor pul mo na le yi ak la
ge ti re bi le cek semp tom lar dır. Ök sü rük, ça buk yo -
rul ma ve ne fes dar lı ğı sık rast la nan semp tom lar -
dan dır. Sağ ven tri kül ye ter siz li ği ge liş ti ğin de
ka ra ci ğer ve bar sak kon jes yo nun dan kay nak la nan
ka rın ağ rı sı gö rü le bi lir.

Fi zik Muayene
En er ken bul gu lar uzun sü ren pul mo ner hi per -
tan si yo na ait bul gu lar dır. Bun lar ikin ci kalp se si -
nin pul mo ner alan da pal pabl ol ma sı, sol
pa ras ter nal alan da sağ ven tri kül sis to lü ne ait vu-
 ru şun gö rül me si, os kül tas yon da P2’nin sert leş -
me si dir. Da ha yük sek ba sınç lar da pul mo ner ve
tri küs pid ka pak re gür ji tas yo nu na ait di yas to lik
ve sis to lik üfü rüm ler ve sağ ven tri kü le ait ga lo
(S3) du yu lur. Sağ ven tri kül ye ter siz li ği ge liş ti ğin -
de bo yun ven le rin de dis tan si yon, he pa to me ga li
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ve pe ri fe rik ödem or ta ya çı kar. Am fi ze me bağ lı
ola rak ak ci ğer ler de hi pe rinf las yon ol du ğun dan
fi zik mu aye ne bul gu la rı ör tü le bi lir ve kalp ses le -
ri ve var sa S3 ge nel lik le epi gas tri um da du yu lur.
Hi per kap ni ge liş ti ğin de eks tre mi te ler pe ri fe rik
va zo di la tas yo na bağ lı ola rak sı cak tır. Hi pok se -
mi ye bağ lı ola rak si ya noz gö rü le bi lir.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di og rafi
Kro nik kor pul mo na le va ka la rın da EKG bul gu la -
rı nı pul mo ner ar ter ba sın cı, kal bin ak ci ğer vo lüm
ar tı şı na bağ lı de ği şen po zis yo nu, ar te ri yel kan ga-
z la rı, mi yo kard is ke mi si nin var lı ğı ve me ta bo lik
bo zuk luk lar et ki le ye bi lir. EK G’ nin nor mal ol ma -
sı ta nı yı reddet tir mez. Otop si de sağ ven tri kül hi -
per tro fi si gö rü len va ka la rın üç te iki sin de stan dart
sağ ven tri kül hi per tro fi si kri ter le ri gö rül me mek -
te dir (Ta blo 63-2). Stan dart sağ ven tri kül hi per tro -
fi si kri ter le ri gö rül me di ğin de, P pul mo na le, sağ
ek sen sap ma sı, aVR de ri vas yo nun da qR, V5 ve V6

de ri vas yon la rın da rS bul gu la rı nın kom bi nas yo -
nu nun ya rar lı bir ta nı kri te ri ol du ğu ka bul edil -
mek te dir. Va ka la rın % 15’in de sağ dal blo ku
gö rü lür. Arit mi ler komp li ke ol ma yan va ka lar da
sık ol ma mak la bir lik te gö rü len va ka lar da sık lık la
mul ti fo kal at ri yal ta şi kar di ve ya at ri yal fib ri las -
yon şek lin de dir. Ven tri kü ler arit mi ge li şi mi yük-
 sek mor ta li te ile bir lik te sey re der.

Gö ğüs Rönt ge nog ra mı
Kor pul mo na le ye ne den olan has ta lık ne de niy le
ak ci ğe rin rad yo lo jik bul gu la rı zen gin ola bi lir. Bu
du rum da pul mo ner hi per tan si yon bul gu la rı nı ta -
yin et mek zor la şır. Am fi zem var lı ğın da kalp ver ti -
kal po zis yon alır ve kalp göl ge sin de ki bü yü me yi
be lir le mek zor ola bi lir. San tral pul mo ner ar ter ler
ge niş le miş tir. Sağ pul mo ner ar te rin 16 mm ve sol
pul mo ner ar te rin 18 mm’ den ge niş ol ma sı pul mo -
ner hi per tan si yo nu dü şün dü rür.

Eko kar di yog rafi
M mo de ve iki bo yut lu eko kar di yog ra fi ile sağ
ven tri kül di la tas yo nu ve sağ ven tri kül hi per tro fi -

si sap ta nır. İn ter ven tri kü ler sep tum ha re ke ti nin
pa ra doks ol ma sı sağ ven tri kü lün ba sın ca kar şı
yük len me si ni dü şün dü ren bir bul gu ola rak kor
pul mo na le va ka la rın da gö rü le bi lir. Eko-Dopp ler
yön te mi ile pul mo ner ar ter ba sın cı nı he sap la mak
ve kalp de bi si ni ölç mek müm kün dür ve bu va ka -
lar da ta nı ya çok yar dım cı dır.

Sağ Kalp Ka te te ri zas yo nu

Pul mo ner ar ter ba sın cı, pul mo ner ar ter tı ka lı ba -
sın cı ve kalp de bi si bu yön tem le di rekt ola rak öl çü -
lür. Bu in ce le me ka te te ri zas yon la bo ra tu arın da ya
da ya tak ba şın da ya pı la bi lir. Ya tak ba şın da yapı -
lan in ce le me de ucu ba lon lu ve kan akı mı ile yön
bu lan çok lu men li bir ka te ter kul la nı lır. Komp li ke
ol ma yan kor pul mo na le va ka la rın da pul mo ner ar -
ter tı ka lı ba sın cı nor mal dir ve bu bul gu ayı rı cı ta -
nı da önem ta şır.

Di ğer Ta nı Yön tem le ri

Rad yo nük lid ven tri kü log ra fi ile sağ ven tri kül fonk -
si yon la rı in ce le ne bi lir, ejek si yon frak si yo nu he sa-
p la na bi lir. Ven ti las yon/per füz yon sin tig ra fi si ile
pul mo ner em bo liz me ait bul gu lar araş tı rı lır. Bil-
gisayarlı to mog ra fi ile pul mo ner ar ter ça pı nı ölç -
mek, ak ci ğer pa ren kim ve vas kü ler pa to lo ji le ri ni
gö rün tü le mek müm kün olur. Manyetik rezonans
gö rün tü le me si ile sağ ven tri kül bo yut ve vo lüm
in ce le me si müm kün dür.

Ayı rı cı Ta nı

Sol ven tri kül dis fonk si yo nu na ve ya sol kalp ka -
pak has ta lık la rı na bağ lı pul mo ner hi per tan si yon,
pri mer pul mo ner hi per tan si yon, pul mo ner em-
 bo li ve res trik tif kar di yo mi yo pa ti ile ayı rı cı ta nı
ya pıl ma lı dır. Kor pul mo na le de pul mo ner ar ter
di yas to lik ba sın cı ge nel lik le tı ka lı ba sınç tan an-
 lam lı ola rak yük sek tir. Bu bul gu özel lik le sol ta raf
pa to lo ji le rin den ayırt edil me sin de yar dım cı dır.

TTee  ddaa  vvii

Me di kal Te da vi

Alt ta ya tan ak ci ğer has ta lı ğı te da vi nin odak nok ta -
sı nı oluş tu rur. Eğer sağ ven tri kül ye ter siz li ği ge liş -
me miş se te da vi nin he de fi ge liş me si ni ön le mek tir
ve bu alt ta ya tan has ta lı ğın te da vi si ne bağ lı dır. Si -
ga ra nın bı ra kıl ma sı ve ha va yo lu ir ri tan la rın dan
uzak la şıl ma sı çok ge rek li dir. Me di kal te da vi nin iki
bü yük ama cı var dır: Pul mo ner ba sın cın dü şü rül -
me si ve kalp ye ter siz li ği nin te da vi si.

Pul mo ner Ba sın cın Dü şü rül me si: En önem li ko nu
hi pok si nin dü zel til me si dir. Hi pok sik va zo kons -
trik si yo na yö ne lik ola rak has ta la rın ar te ri yel O2 ba -
sın cı 60 mmHg üze rin de tu tul ma lı dır. İn ters tis yel
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• Sağ eksen sapması (>1100)
• V1’de R/S >1
• V1’de R > 7 mm
• V1’de S < 2 mm
• V1’de qR paterni
• V1’de R ve V5’de S dalgasının toplamı > 10.5 mm
• V5 veya V6’da R/S oranı < 1
• V1’de intrinsikoid defleksiyonun başlaması 0.035-

0.055 sn.
• V1’de rSR’ paterninde R’dalgası > 10 mm.

Tablo 63-2. Elektrokardiyografide Sağ Ventrikül
Hipertrofisi Tanı Kriterleri



ak ci ğer has ta lı ğı ve bron kos pazm kom po nen ti olan
has ta lar da kor ti kos te ro id ler ya rar lı olur. KOAH va -
ka la rın da bron ko di la tör ler, te ofi lin, be ta ad re ner jik
ago nist ler, an ti ko li ner jik ler, an ti bi yo tik ler ve akut
atak te da vi si ok si je ni zas yo nu dü zel te cek tir. KOAH
va ka la rın da ev de uzun sü re li (gün de en az 20 sa at
sü re) ok si jen te da vi si nin sür vi yi uzat tı ğı gös te ril -
miş tir. Ok si jen te da vi si pul mo ner he mo di na mi yi
iyi leş ti rir, sağ ven tri kül iş yü kü nü azal tır, eg ser siz
ka pa si te si ni ar tı rır ve pul mo ner ar ter ba sın cı nı azal -
tır. Mak si mal me di kal te da vi ile en az 3 haf ta dan
be ri sta bi li ze olan has ta lar da Pa O2 <55 mmHg ise
uzun sü re li ok si jen  te da vi si en di kas yo nu var dır.
Pa O2 55-59 mmHg ara sın da olan has ta lar da po li si -
te mi (he ma tok rit > 56) ve ya pul mo ner hi per tan si -
yo nun kli nik ya da la bo ra tu ar bul gu la rı var ise
uzun sü re li ok si jen in di ke dir. Ok si jen te da vi si al-
 tın da PCO2’de an lam lı art ma olur sa me ka nik ven ti-
 las yon ge re kir. Kal si yum ka nal blo ker le ri,
pros ta sik lin ana log la rı, fos fo di es te raz in hi bi tör le ri,
en do te lin an ta go nist le ri uy gun has ta lar da va zo re -
ak ti vi te tes ti gi bi ek in ce le me ler ya pı la rak pul mo -
ner ba sın cın dü şü rül me si için kul la nı la bi lir
(Ba kı nız pul mo ner hi per tan si yon, Bölüm 61).

Sağ Kalp Ye ter siz li ği nin Te da vi si: Di üre tik ler ve
fle obo to mi te da vi nin en önem li kıs mı nı oluş tu -
rur. Di üre tik uy gu la ma sın da asit-baz den ge si ta -
kip edil me li dir. Hi per kar bik has ta lar da aşı rı
diü rez me ta bo lik al ka lo za yol aça rak so lu num
mer ke zi ni olum suz et ki le ye bi lir. Di üre tik ler kan
vis ko zi te si ni ar tı ra bi le ce ği için he ma tok rit kon-
 tro lü ile uy gu lan ma lı dır. He ma tok ri tin yük sek ol -
du ğu has ta lar da (% 55-60) fle bo to mi  (200-300 ml)
pul mo ner ar ter ba sın cı nı ve vas kü ler di ren ci azal -
ta bi lir. Pri mer pul mo ner hi per tan si yon da et ki li
olan pul mo ner va zo di la tör le rin kul la nı mı ko nu -
sun da ve ri ler ye ter li de ğil dir. Hi pok se mi di gi talis
tok si si te si ni ar tı ra ca ğın dan digi talis dik kat li ve
kon trol lü ve ril me li dir. Di gi ta lis kor pul mo na le de
sağ ven tri kül fonk si yo nu nu iyi leş ti ri ci et ki sağ la -
ya bi lir, özel lik le at ri yal fib ri las yon da ve flut ter de
ven tri kül ya nı tı nı azalt mak için kul la nı la bi lir.

Cer ra hi Te da vi

Kor pul mo na le ye yol açan bir çok has ta lı ğın cer-
 ra hi te da vi si müm kün de ğil dir. Kro nik trom bo -
tik pul mo ner hi per tan si yo na yol açan pul mo ner
em bo li ler de pul mo ner em bo lek to mi ile te da vi
müm kün dür. Kro nik üst ha va yo lu obs trük si -

yon la rın da cer ra hi te da vi nin (ade no idek to mi,
uvu lo pa la to fa rin ge op las ti gi bi) ye ri ola bi lir.
Trans plan tas yon te da vi si nin de ba zı va ka lar da
ye ri var dır. Ak ci ğer trans plan tas yo nu nun en çok
uy gu lan dı ğı has ta lar pri mer pul mo ner hi per tan -
si yon, am fi zem, idi yo pa tik pul mo ner fib roz ve
kis tik fib roz va ka la rı dır. Ak ci ğer trans plan tas -
yon la rın da iki yıl lık ya şam bek len ti si % 60 ci va -
rın da dır. Ba zı se çil miş am fi zem va ka la rın da
ak ci ğer vo lü mü nü azal tı cı cer ra hi yön tem le rin
ven ti las yon ve gaz de ği şi mi üze ri ne olum lu et ki -
le ri var dır, fa kat has ta lı ğın gi di şi üze ri ne et ki le ri
pal ya tif olup sey ri ya vaş lat mak tan ile ri de ğil dir.

PPrroogg  nnoozz

Prog noz, alt ta ya tan has ta lı ğa bağ lı dır. Kro nik ob-
s trük tif ak ci ğer has ta lı ğı olan has ta lar da hi pok sik
pul mo ner hi per tan si yon kıs men re ver sibl dir ve
uy gun te da vi ile sağ ven tri kül ye ter siz li ği ge ri le -
ye bi lir. Tek rar la yan sağ ye ter siz lik epi zot la rı na
rağ men ba zı has ta la rın sağ ka lım sü re le ri ol duk ça
uzun dur. Prog no zun kö tü leş me si sağ ven tri kül
ye ter siz li ği ge liş tik ten son ra baş lar. “Pink puf fe r”
gru bu has ta la rın ya şam sü re le ri “b lu e-blo ate r”
gru bun dan da ha iyi dir. Al ve oler hi po ven ti las yon
va ka la rın da da mar du var la rın da ir re ver sibl de ği -
şik lik ler ge liş me den ön ce ven ti las yon dü zel ti lir se
prog noz iyi dir.
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Aor tun Ya pı sı ve Fonk si yon la rı

Aort, sol ven tri kül den atı lan ka nı sis te mik ar ter le -
re ulaş tı ran, en bü yük ve en kuv vet li da mar dır.
Ana to mik ola rak to ra sik ve ab do mi nal ol mak üze -
re iki bö lüm den olu şur. To ra sik bö lüm çı kan aort,
ar kus ve inen aort seg ment le rin den olu şur. Çı kan
aort yak la şık 5 cm uzun lu ğun da dır, aort ka pak la -
rı ile baş la yan bu ya pı nın ze mi nin de üç Val sal va
si nü sü nün bu lun du ğu aort kö kü mev cut tur. Sol
ana ko ro ner ve sağ ko ro nar ar ter ler si nüs Val sal -
va ’lar dan çı kar. Çı kan aor ta nın si nüs Val sal va lar
üze rin de ki bö lü mü si no tü bü ler bir leş ke dir  ve ar -
kus ile bir le şir. Ar ku sun inen aort ile bir leş ti ği ye -
re aort ist hmu su adı ve ri lir. Aort ist hmu su
trav ma la ra du yar lı bir ya pı da dır, ko ark tas yon da
sık lık la bu ra da lo ka li ze olur.  Di af rag ma yı ge çip
ka rın boş lu ğu na inen aort, ab do mi nal aort adı nı
alır. Ab do mi nal aort sup ra re nal ve in fra re nal seg-
 ment ler den olu şur, re nal ve me zen te rik ar ter ler
bu ra dan dal la nır, ili ak ar ter bi für kas yo nu ile aort
yak la şık 4. lom ber ver teb ra hi za sın da son bu lur.
Eriş kin ler de çı kan aor tun ça pı 3-3.5 cm, inen aor-
 tun 2.5 cm, ka rın boş lu ğun da ise 1.8-2 cm’ dir.

Aort du va rı, üç ta ba ka dan olu şur; in ce bir in ti -
ma, ka lın bir me di a ve ad ven ti ti a. İn ti ma; en do tel,
su ben do tel yal bağ do ku su ve la mi na elas ti ca in ter -
na, me di a; düz kas hüc re le ri, sık kat man lar oluş tu -
ran çok sa yı da elas tik do ku ve eks tra sel lü ler
mat riks, ad ven tis ya; va sa va so rum ve si nir uç la rı ile
bun la rı çev re le yen bağ do ku sun dan olu şur. Aort
in ce bir du va ra sa hip ol mak la bir lik te en kuv vet li
ta ba ka sı me di adır, spi ral kat man lar oluş tu ran elas-
 tik do ku ge ri le bi len di renç li bir ta ba ka oluş tu ra rak
bin ler ce mm Hg ba sın ca da ya na bi len, elas tik ve
kuv vet li bir ya pı oluş tu rur. Aort, sis tol sı ra sın da
ge niş le ye rek atım hac mi nin bir kıs mı nı aort için de
tut ma ya ça lı şır ken, di yas tol de da ra la rak ka nın pe-
 ri fe re ulaş ma sı na yar dım cı olur. Sü rek li yük sek
pul sa til ba sınç ve kırp ma et ki si (“s he ar stres s”) gi bi
me ka nik trav ma ya he def ol ma sı ne de niy le ha sar -
lan ma ve has ta lık la rı sey rek ol ma ya rak gö rü lür.
He def ol du ğu ba sınç ve ge niş ça pı ne de niy le du -

var ge ri li mi yük sek ol du ğun dan di ğer da mar la ra
gö re anev riz mal di la tas yon ve rüp tür ge liş me ola-
 sı lı ğı da ha faz la dır.

Aort, sis te mik vas kü ler re zis tans ve kalp hı zı nı
in di rekt yol la kon trol eden bir fon si yo na da sa hip -
tir. Si nus ca ro ti cu sda bu lu nan ba sın ca has sas re-
 sep tör le rin ben zer le ri çı kan aort ve ar kus ta da
mev cut tur ve be yin sa pın da ki va zo mo tor mer kez -
le re va gus ara cı lı ğı ile af fe rent uya rı lar gön de rir.
Bu sa ye de aort içi ba sın cı yük sel di ğin de ref leks
bra di kar di ve sis te mik vas kü ler re zis tans ta azal -
ma, aort içi ba sın cı düş tü ğün de ise kalp hı zın da ve
vas kü ler re zis tans ta art ma sağ la nır. 

AAoorrtt  AAnneevv  rriizz  mmaa  ssıı

Aort lu me ni nin bir ve ya bir kaç seg men tin de pa-
 to lo jik di la tas yo na “a ort anev riz ma sı ” adı ve ri lir.
Ger çek anev riz ma, da ma rın her üç kat ma nı nı içe-
 ren ve bu özel li ği ile psö do-anev riz ma dan ay rı -
lan bir pa to lo ji dir. “P sö do-anev riz ma ” ise, in ti ma
ve me di a ta ba ka la rı nın anev riz ma tik ge niş le me ye
ma ruz kal dı ğı, di la tas yo nu sa de ce ad ven tis ya ve -
ya ba zan pe ri vas kü ler trom bü sün sı nır la dı ğı bir
pa to lo ji dir. Anev riz ma lar mor fo lo jik ya pı la rı na
gö re sı nıf la nır; “fu zi form anev riz ma ” da ma rın bir
seg men ti nin bü tün çev re si ni tu tar, dif füz di la te
bir lez yon oluş tu rur, “sak kü ler anev riz ma ” ise da -
mar çev re si nin bir bö lü mü nün ke se tar zın da ge-
 niş le me si ile ka rak te ri ze dir.

Anev riz ma lar lo ka li zas yon la rı na gö re de sı nıf -
lan dı rı la bi lir; to ra sik, ab do mi nal gi bi. İnen aor tun
anev riz ma la rı ço ğu za man in fra-di yaf rag ma tik
alan da da de vam eder ve to ra ko-ab do mi nal aort
anev riz ma sı adı nı alır. 

Ab do mi nal Aort Anev riz ma la rı

Ab do mi nal aort anev riz ma la rı, to ra sik aort anev-
 riz ma la rı na oran la da ha sık gö rü lür ler. Er kek ler de
55, ka dın lar da 70 ya şın dan son ra gö rül me sık lık la -
rı ar tar, er kek ler de ka dın la ra gö re 5-10 kat da ha sık-
 tır. Ul tra so nog ra fik tet kik te gö rül me sık lı ğı %5
ol mak la bir lik te son yıl lar da ye ni gö rün tü le me
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yön tem le ri özel lik le ab do mi nal bil gi sa yar lı to mog -
ra fi nin yay gın kul la nı mı ne de niy le gö rül me sık lı ğı
da ha da art mış tır. Ab do mi nal aort anev riz ma la rı -
nın bü yük ço ğun lu ğu, re nal ar ter le rin al tın da yer-
 le şen  in fra re nal anev riz ma lar dır (Şe kil 64-1). 

Sup ra re nal anev riz ma lar ise sey rek tir, di yaf -
rag ma ile re nal ar ter ler ara sın da yer le şir. Anev-
 riz mal seg ment te kan akı mı nın ya vaş la ma sı
mu ral trom büs olu şu mu nu ko lay laş tı rır ve pe ri -
fe rik em bo li le re yol aça bi lir. Ab do mi nal aort
anev riz ma la rı nın en kor ku lan ve en teh li ke li so-
 nu cu rüp tür dür. Rüp tür % 80 ora nın da ret ro pe ri -
to ne al böl ge ye, da ha az sık lık ta pe ri ton ka vi te si ne
olur, kon trol edi le me yen ka na ma ile bir lik te do la-
 şım kol lap sı mey da na ge lir.

Et yo lo ji ve Pa to ge nez

Ab do mi nal aort anev riz ma la rı nın ge li şi min de rol
oy na yan esas ne den ate rosk le roz dur. İn fra re nal ab-
 do mi nal aort, ate rosk le roz dan en çok et ki le nen ve
anev riz ma nın en sık gö rül dü ğü böl ge dir. Sup ra re -
nal ab do mi nal anev riz ma lar ise da ha az sık lık ta gö-
 rü lür. Aort anev riz ma sı için en önem li risk fak tö rü
si ga ra kul la nı mı olup, anev riz ma nın ge niş le me si
ve rüp tü rün de de rol oy nar. Ab do mi nal aort anev-
 riz ma la rı için di ğer risk fak tör le ri; er kek cin si yet,
yaş, hi per tan si yon, hi per li pi de mi ve ate rosk le roz -
dur. Aort anev riz ma la rı nın ge li şi min de ate rosk le -
roz en bü yük ro lü oy na mak la bir lik te pa to ge nez
mul ti fak töri yel dir; ge ne tik, çev re sel, he mo di na mik
ve im mü no lo jik fak tör le rin hem anev riz ma ge li şi -
mi, hem de anev riz ma nın ge niş le me sin de rol oy-
 na dı ğı bi lin mek te dir.

Aort du va rı, elas tin ve kol la jen den zen gin eks-
 tra sel lü ler mat rik si nin di renç li ol ma sı ne de niy le
ge ri li me di renç li dir. Bu ya pı sal pro te in le rin bo-
 zul ma sı, aort du va rı nı za yıf la tır ve anev riz ma ge-
 li şi mi ni ko lay laş tı rır. Aort ça pın da ki ge niş le me,
du var ge ri li mi ni art tı rır ve anev riz ma nın ça pı nın

da ha da art ma sı na yol açar, çap art tık ça du var ge-
 ri li mi da ha da ar tar. Bu kı sır dön gü anev riz ma ça-
 pı nın hız la art ma sı na ne den olur.

Kli nik Be lir ti ve Bul gu lar

Ab do mi nal aort anev riz ma la rı nın ço ğu asemp to -
ma tik tir. Fi zik mu aye ne ve ya baş ka ne den ler le ya-
 pı lan gö rün tü le me sı ra sın da fark edi lir. En sık lık la
rast la nan şi ka yet, hi po gas tri um ve ya sırt ta sa at ler
ve ya gün ler ce sü re bi len, ha re ket le şid de ti de ğiş -
me yen de vam lı ve ke mi ri ci tarz da ağ rı dır. Ağ rı nın
bir den şid det len me si ve ya ye ni baş la yan şid det li
bir ağ rı anev riz ma nın ge niş le me si ve rüp tür ris ki -
nin art tı ğı nın gös ter ge si ola bi lir. Rüp tür sı ra sın da
ağ rı çok şid det li ve sa bit tir, sırt ta ve ya ka rın da his-
 se di lir, ka sık lar, kal ça lar ve ba cak la ra ya yı lır. Bu
sı ra da ya pı lan fi zik mu aye ne de ka rın da pul sa til
kit le ve hi po tan si yon mev cut tur. Re nal ko lik, di-
 ver ti kü lit, gas tro in tes ti nal ka na ma gi bi akut ab do -
mi nal kli nik tab lo lar la ben zer lik gös te rir ve
ka rış tı rı la bi lir. Ab do mi nal aort anev riz ma sı rüp tü -
rü ha ya ti öne me sa hip olan acil bir kli nik tab lo dur.
He mo ra jik şok ve komp li kas yon la rı sa at ler için de
ge li şir. Rüp tür, ret ro pe ri to ne al böl ge ye, ka rın boş-
 lu ğu içi ne ve ya du ode nu ma ola bi lir.

Fi zik mu aye ne de, ksi fo id den gö bek çu ku ru na
uza nan pul sa til kit le pal pe edi le bi lir. Anev riz ma -
la rın ço ğu pal pas yon ile has sas tır, kuv vet li pal-
 pas yon dan ka çı nıl ma lı dır. Çok ki lo lu has ta lar da
pal pas yon so nuç ver me ye bi lir. Ab do mi nal aort
anev riz ma sı olan has ta lar da tı ka yı cı pe ri fe rik da -
mar has ta lık la rı sık gö rü lür. Fe mo ral ve pe ri fe rik
na bız lar alı na ma ya bi lir. Da ra lan ar ter ler den yan-
 sı yan üfü rüm ler anev riz ma üze rin de du yu la bi lir.
Na dir ola rak anev riz ma ve na ca va in fe ri or ve ya
re nal ve ne açı la rak ar te ri o-ve nöz fis tü le, bu da he-
 mo di na mik kol laps ve yük sek de bi li kalp ye ter -
siz li ği ne ne den ola bi lir.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Ab do mi nal Ul tra so nog ra fi

Ab do mi nal aort anev riz ma la rı nın gö rün tü le ne -
bil di ği en pra tik yön tem dir. Sen si ti vi te si % 87-99
olan bu yön tem ile anev riz ma ça pı ve bo yut la rı
öl çü le bi lir, an cak sup ra re nal yer le şim li anev riz -
ma lar da ba şa rı ora nı dü şük tür. 

Bil gi sa yar lı To mog ra fi

Anev riz ma nın şe kil, çap ve bo yut la rı nı, ana to mik
yer le şi mi ni, çev re sin de ki or gan ve da mar lar la
iliş ki le ri ni en iyi gös te ren, an cak da ha pa ha lı ve
kon trast mad de kul la nı mı ile iyon laş tı rı cı rad yas-
 yon ris ki olan gö rün tü le me yön te mi dir. Spi ral bil-
 gi sa yar lı to mog ra fi, üç bo yut lu gö rün tü le me
im ka nı da sağ lar.

996

Şekil 64-1. Takayasu arteriti tanısı ile izlenen bir hastada mul-
tidedektör bilgisayarlı tomografi ile görüntülenen infrarenal
abdominal aort anevrizması (Alman Hastanesi.  Radyoloji
Bölümü, Rad. Dr. Mustafa Menteşʼin arşivinden alınmıştır.)



Man ye tik Re zo nans Gö rün tü le me

Gö rün tü le me yön tem le ri nin bir al ter na ti fi olup,
ame li yat ön ce sin de anev riz ma nın yer le şi mi, ça pı
ve bo yut la rı, çev re do ku lar la iliş ki le ri ni to mog ra -
fi ye ben zer has sas lık ta gös te rir. 

Aor tog ra fi

Anev riz ma için de trom büs mev cut ise, anev riz -
ma bo yut la rı nı da ha kü çük gös te re bi lir. Bu na
rağ men anev riz ma nın sup ra re nal uza nı mı olup
ol ma dı ğı nı, eş lik eden re nal, me zen te rik ve ili o-
fe mo ral ar ter has ta lı ğı nı en mü kem mel şe kil de
gös te ren gö rün tü le me yön te mi dir. Bil gi sa yar lı to-
 mog ra fi ve man ye tik re zo nans gö rün tü le me yön-
 tem le ri ye ter li ve ri yi sağ la dı ğı için gü nü müz de
sık kul la nıl ma mak ta, sa de ce se çil miş, sı nır lı in di -
kas yon lar da ya pıl mak ta dır.

Do ğal Se yir

Ab do mi nal aort anev riz ma la rı nın ta ki bin de en en-
 di şe ve ri ci özel lik rüp tür eği li mi dir. Anev riz ma bo-
 yut la rı art tık ça rüp tür ris ki ar tar. Ka dın lar da da ha
kü çük çap ta ki anev riz ma la rın rüp tür ris ki er kek -
le re gö re da ha yük sek tir. Hi per tan si yo nu olan ve
si ga ra içen ler de rüp tür ris ki da ha yük sek tir. Rüp-
 tür ge liş ti ğin de de mor ta li te ar tar. Anev riz ma teş-
 his edil dik ten son ra, ge çen sü re için de ça pı ar tar,
bu ar tış yıl da yak la şık 0.4 cm ka dar olup her has-
 ta da fark lı hız da ge li şe bi lir. Bü yük anev riz ma lar
da ha kı sa sü re de ge niş ler ve yıl lık kon trol ler le ta -
kip edil me li dir. Anev riz ma ça pı na gö re rüp tür ris -
ki Tab lo 64-1’de gös te ril miş tir. Bu ko nu da ya pıl mış
olan ta kip ça lış ma la rın da, anev riz ma rüp tü rü ge-
 liş miş olan has ta la rın % 25’i nin has ta ne ye ula şa -
ma dan, % 51’i nin has ta ne ye ulaş ma sı na rağ men
ame li ya ta alı na ma dan öl dü ğü, has ta ne ye ula şıp
ame li ya ta alı na bi len % 13’ü nün ise ame li yat mor-
 ta li te si nin % 46 ol du ğu bil di ril miş tir. 

Te da vi

Me di kal Te da vi

Ab do mi nal aort anev riz ma la rı nın me di kal te da -
vi si nin esa sı, risk fak tör le ri nin te da vi si dir. Si ga ra
bı ra kıl ma lı, hi per tan si yon ve hi per ko les te ro le mi

te da vi edil me li dir. Hi per tan si yon te da vi sin de,
anev riz ma nın ça pı nı ve rüp tür ris ki ni azalt tı ğı bi-
 li nen be ta-blo ker ler ter cih edil me li dir. 

Per kü tan İmp lan te Edi le bi len En do vas kü ler
Stent-greft ler

Gü nü müz de da ha az in va zif olan al ter na tif  bir
yön tem ola rak, per kü tan imp lan te edi le bi len en-
 do vas kü ler stent-greft ler de kul la nıl mak ta dır. Bu
iş lem flu oros ko pi kı la vuz lu ğun da ya pı lır. Bi für -
kas yon lez yon la rı için özel ge liş ti ril miş stent ler
de mev cut tur. Ab do mi nal aort anev riz ma la rı nın
% 30–60’ı en do vas kü ler stent imp lan tas yo nu na
uy gun lez yon lar dır. Bu yön te min en önem li
komp li kas yon la rın dan ve tek nik zor luk la rın dan
bi ri, anev riz ma ke se si içe ri sin de kan akı mı nın de -
vam et me si an la mı na ge len “en do le ak” tir ve de -
vam et me si du ru mun da anev riz ma ça pı art ma ya
de vam ede rek rüp tür ris ki ge li şir ve tek rar gi ri -
şim ge rek ti rir. Uzun dö nem ta kip ler de de cer ra hi
gi ri şi me üs tün lük sağ la ma dı ğı na da ir ve ri ler
mev cut ol du ğun dan, bu yön tem gü nü müz de, sa-
 de ce yaş lı ve ame li yat mor ta li te si yük sek has ta -
lar da uy gu lan mak ta dır.

Cer ra hi Te da vi

Asemp to ma tik anev riz ma lar da ame li yat in di kas -
yo nu nu be lir le yen anev riz ma nın ça pı dır. Asemp-
 to ma tik er kek has ta lar da anev riz ma ça pı 5.5
cm’ den kü çük ise cer ra hi in di kas yon yok tur. Ka -
dın has ta lar da ise anev riz ma lar da ha kü çük bo-
 yut lar da iken rüp tür oluş tu ğun dan, 4.5 – 5 cm
ça pın da ki anev riz ma la ra elek tif cer ra hi gi ri şim
öne ril mek te dir. Anev riz ma la rın cer ra hi ta mi ri,
anev riz ma nın açıl ma sı ve içi ne sen te tik bir pro-
 tez yer leş ti ril me si (Dac ron ve ya Go re-Tex) ile ya pı -
lır. Bü yük çap lı anev riz ma lar da anev riz ma
du va rı nın bü yük bö lü mü in-si tu bı ra kı la rak ame-
 li yat ve “c ross-clam p” sü re si kı sal tı la bi lir. Ab do -
mi nal aor tun dis ta li ne iler le miş ve ili ak ar ter le ri
de tut muş olan lez yon lar da anev riz ma ta ma men
ek si ze edi le rek çı ka rı lır.

Ab do mi nal aort anev riz ma sı olan has ta la rın
ço ğun da et yo lo ji ate rosk le roz dur, bu ne den le sık-
 lık la ko ro ner, re nal ve se reb ro vas kü ler ar ter has ta -
lı ğı da bu du ru ma eş lik eder. Pe ri-oper a tif
ölüm le rin % 50’si mi yo kard in fark tü sü so nu cun -
da ge li şir. Bu ne den le, pre-ope ra tif dö nem de özel-
 lik le ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın araş tı rıl ma sı, is ke mi
mev cut ise re vas kü la ri zas yon son ra sın da ope ras -
yon ya pıl ma sı öne ri lir. Ab do mi nal aort anev riz -
ma sı olan has ta la rın efor ka pa si te si sı nır lı
ol du ğun dan eg zer siz tes ti uy gun bir se çe nek de-
 ğil dir, far ma ko lo jik stress ile nük le er gö rün tü le me,
do bu ta mine stress eko kar di yog ra fi ve ya ko ro ner
an ji yog ra fi öne ri lir. Ya pıl mış olan ça lış ma lar da
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Abdominal Anevrizma Yıllık Rüptür Riski (%)
Çapı (cm)

< 4 0.3
4 – 4.9 1.5
5 – 5.9 6.5
6 – 6.9 10
> 7 33

Tablo 64-1. Abdominal Anevrizma Çapı ve Yıllık
Rüptür Riski



elek tif ame li yat mor ta li te si, or ta la ma % 4-6, dü şük
risk li va ka lar da or ta la ma % 2.1’dir.  

Ab do mi nal Aort Anev riz ma la rı nın Ta ki bi

Ça pı 4 cm ve da ha bü yük olan anev riz ma lar da
yıl lık çap ar tı şı >0.5 cm ise ve ya anev riz ma ça pı
5.5 cm ise cer ra hi in di kas yon mev cut tur. Cer ra hi
in di kas yon ol ma yan has ta lar da 6 ay lık, yük sek
risk li has ta lar da 3 ay lık ara lar la bil gi sa yar lı to mo-
g ra fi ile ta kip ve anev riz ma ça pı nın öl çül me si
öne ri lir.

To ra sik Aort Anev riz ma la rı

To ra sik aort anev riz ma la rı, ab do mi nal aort anev-
 riz ma la rın dan da ha sey rek gö rü lür. Çı kan aort,
aort kav si ve ya inen to ra sik aor ta da yer le şir ler.
Et yo lo ji, do ğal se yir, kli nik be lir ti ler ve te da vi açı-
 sın dan to ra sik aor ta da ki ana to mik yer le şim le ri
önem arz eder. To ra sik aort anev riz ma la rı gö rül -
me sık lık la rı na gö re sı ra la nır sa, çı kan aort anev-
 riz ma la rı % 60 ile en sık gö rü len ler dir (Şe kil 64-2).
Bu nu % 40 ile inen aort, % 10 ile ar kus ve ge ne
%10 ile to ra ko-ab do mi nal anev riz ma lar iz ler.

Etyoloji ve Patogenez

Çı kan to ra sik aort anev riz ma la rı nın en sık ne de -
ni düz kas hüc re ha sa rı ve elas tik lif de je ne ras yo -
nu so nu cu ge li şen kis tik me di a de je ne ras yo nu
ve ya nek ro zu dur. Do ku kay bı ile olu şan ha sa rı
mu ko id ma ter yel dol du rur ve aort du va rı es nek -
li ği ni, di ren ci ni ve kuv ve ti ni kay be der, fu zi form
anev riz ma lar ge li şir. Çı kan aort anev riz ma la rı
sık lık la aort kö kü nü de tu ta rak aort ye ter siz li ği ne
ne den olur, bu du rum anu lo-aor tik ek ta zi ola rak
ad lan dı rı lır. Kis tik me di a nek ro zu nun ne de ni
yaş lı lar da hi per tan si yon, genç ler de Mar fan sen-
 dro mu ve ya Eh lers- Dan los sen dro mu gi bi bağ
do ku su has ta lık la rı dır. Ba zı has ta lar da ise çı kan
aort anev riz ma la rı nın ne de ni bi küs pid aort ve
bu na bağ lı ge li şen kis tik me di a de je ne ras yo nu ve
aort di la tas yo nu dur.

Çı kan aort anev riz ma la rı nın na dir ola rak ate-
 rosk le roz ze mi nin de ge liş me si ne rağ men inen aort
anev riz ma la rı nın ne de ni sık lık la ate rosk le roz dur.
Aort kav si anev riz ma la rı ço ğu za man çı kan ve ya
inen aort anev riz ma la rı na eş lik eder. Ate rosk le roz,
kis tik me di a de je ne ras yo nu ve ya na dir ola rak da
in fek si yon lar (si fi liz, tüberkü loz vb.) so nu cun da
ge li şir. Da ha na dir ne den ler vas kü lit ler, dev hüc re -
li ar te rit, trav ma ve dis sek si yon dur.

Klinik Belirti ve Bulgular

To ra sik aort anev riz ma lı has ta la rın ço ğu asemp to -
ma tik tir, anev riz ma ru tin fi zik mu aye ne ve ya ta ra -
ma ve gö rün tü le me test le ri sı ra sın da fark edi lir.
Has ta la rın % 25’in de, dis sek si yon ol mak sı zın, anev-
 riz ma nın çev re do ku la ra ba sı sı ve ya kom şu ke mik
do ku la rı nın eroz yo nu na bağ lı gö ğüs ve ya sırt ağ rı -
sı ola bi lir. Ağ rı de vam lı, sı kış tı rı cı, de rin den ge len
bir ağ rı ka rak te rin de dir, za man za man şid det le ne -
bi lir. Semp to ma tik olan has ta lar da ise doğ ru dan
anev riz ma nın ne den ol du ğu aort kö kü di la tas yo nu
ne de niy le ge li şen aort ye ter siz li ği ve bu nun ne den
ol du ğu kalp ye ter siz li ği semp tom la rı ve trom bo -
em bo li ler gö rü le bi lir. Ba zen de anev riz ma nın çev -
re do ku la ra yap tı ğı ba sı so nu cun da ge li şen
semp tom lar ön pla na çı kar. Çı kan aort ve ya aort
kav si anev riz ma la rı nın v. ca va su pe ri ora ba sı sı ile
“v. ca va su pe ri or sen dro mu ”; aort kav si ve inen aort
anev riz ma la rı nın tra ke a ve ya ana bron şa ba sı sı ile
“w he ezin g”, ök sü rük, disp ne, he mop ti zi, sık tek rar -
la yan pnö mo ni ler; özo fa gu sa ba sı sı ile dis fa ji ve
ner vus re kür ren se ba sı sı ile ses kı sık lı ğı  gö rü le bi lir. 

To ra sik anev riz ma la rın en önem li so nu cu
rüp tür dür. Rüp tür ol du ğun da ağ rı nın ka rak te ri
bir den bi re de ği şe rek da ya nıl maz bir şid de te ula-
 şır. Rüp tür sol plev ra boş lu ğu na, me di as te ne,
özo fa gu sa açı la bi lir, cid di hi po tan si yo na ve öl dü-
 rü cü ka na ma la ra ne den olur.

Laboratuar Bulguları

Gö ğüs Rad yog ra fi si

Bü yük çap ta ki to ra sik aort anev riz ma la rı gö ğüs
te le rag rog ram la rın da aort to pu zu nun be lir gin -
leş me si, me di as ten de ge niş le me ve ya tra ke anın
or ta hat tan de vi as yo nu gi bi bul gu lar la ken di ni
gös te re bi lir.  

Eko kar di yog ra fi

Trans to ra sik eko kar di yog raf aort kö kü nü en mü-
 kem mel şe kil de in ce le yen bir gö rün tü le me yön te -
mi ol mak la bir lik te ar kus ve inen aor ta yı ye te rin ce
gö rün tü le ye mez. Mar fan sen dro mun da aort kö kü-
 nün ge niş li ği de ğer len di ri le rek ta nı ko nu la bi lir,
an cak bu nun dı şın da ki to ra sik aort anev riz ma la -
rın da kul la nıl ma ma lı dır. Tran sö zo fa ge al eko kar -
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Şekil 64-2. Kardiyak MRI ile görüntülenen çıkan aort anev-
rizması (İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Radyodiyagnostik Ana-
bilim Dalı, Prof. Dr. Memduh Dursunʼun arşivinden alınmıştır)



di yog ra fi, to ra sik aor ta nın gö rün tü len me sin de
özel lik le dis sek si yon la rın ta nı sın da yay gın ola rak
kul la nıl ma sı na rağ men ya rı in va zif bir me tod dur.  

Bil gi sa yar lı To mog ra fi ve Man ye tik
Re zo nans Gö rün tü le me

Aor ta ve dal la rı nın ana to mi si ile anev riz ma nın
bo yut la rı nı en mü kem mel şe kil de gös te rir ler.
Aort kö kün de ki anev riz ma la rın bo yut la rı nın öl-
 çü mün de man ye tik re zo nans an ji yog ra fi, kon t-
rast lı bil gi sa yar lı to mog ra fi ye gö re üs tün dür.

Aor tog ra fi

To ra sik aort anev riz ma la rı ile aort tan çı kan bü -
yük ar ter le rin ana to mi si ni gö rün tü le mek ama cıy -
la pre-ope ra tif dö nem de en sık ve yay gın
kul la nı lan bir yön tem iken, bil gi sa yar lı to mog ra -
fi ve man ye tik re zo nans gö rün tü le me son ra sın da
öne mi ni kay bet miş bir tet kik yön te mi dir.

Do ğal Se yir

To ra sik aort anev riz ma la rı için de ça pı en hız lı ge-
 niş le yen ler inen aort anev riz ma la rı, Mar fan sen-
 dro mu ve di se ke olan lar dır. Ça pı 4 cm’ den kü çük
olan anev riz ma lar da na di ren dis sek si yon ve rüp-
 tür olur. Risk al tın da ki anev riz ma lar ise ta nı ko-
 nul du ğun da ça pı ge niş olan lar dır. Ça pı 5-5.9 cm
olan lar da yıl lık rüp tür ris ki % 3, > 6cm olan lar da
% 7’dir. To ra sik aort anev riz ma la rın da dis sek si -
yon ve ya rüp tür ge liş ti ğin de has ta la rın sa de ce ya-
 rı sı has ta ne ye ula şa bi lir, ilk 6 sa at te mor ta li te %
54, 24 sa at te % 76’dır.

Te da vi

Me di kal Te da vi

To ra sik aort anev riz ma la rı nın me di kal te da vi si ile
il gi li bi lim sel bir ve ri mev cut ol ma mak la bir lik te
kan ba sın cı nın kon trol edil me si ve anev riz ma ça pı-
 nın ge niş le me si ni ya vaş lat mak açı sın dan be ta-blo -
ker kul la nı mı nın ya ra rı na da ir ve ri ler mev cut tur.

Cer ra hi Te da vi

Çı kan aort anev riz ma la rı >5.5 cm, inen aort anev-
 riz ma la rı >6 cm’ e ulaş tı ğın da ame li yat in di kas -
yo nu var dır. Da ha kü çük anev riz ma lar da
ame li yat in di kas yon la rı; anev riz ma nın hız la ge-
 niş le me si, cid di aort ye ter siz li ği bu lun ma sı ve ya
anev riz ma ile il gi li semp tom la rın or ta ya çık ma sı -
dır. Mar fan sen dro mu, bi küs pid aort ka pa ğı ve
ai le vi aort anev riz ma sı sen dro mu olan has ta lar -
da dis sek si yon ve rüp tür ris ki yük sek ol du ğu için
çı kan aort anev riz ma la rı 5 cm iken ame li yat öne-
 ri lir. Mar fan sen dro mu bun la rın için de en risk li
grup olup, hız lı aort di la tas yo nu, ai le vi Mar fan
sen dro mu ve dis sek si yon hi ka ye si olan lar ve ge-

 be lik dü şü nen ka dın lar da anev riz ma 4.5 cm iken
ame li yat öne ri lir. Bi küs pid aort ka pa ğı bu lu nan
ve aort ka pak dis fonk si yo nu ne de niy le ka pak
rep las ma nı ya pı la cak olan has ta lar da çı kan aort
4 cm’ e ulaş mış ise, post-ope ra tif dö nem de aort
dis sek si yo nu ris ki ar ta ca ğın dan aort ka pak rep-
 las ma nı ile bir lik te anev riz ma ta mi ri öne ri lir.

To ra sik aort anev riz ma la rın da ge nel lik le re-
 zek si yon ya pı lır ve uy gun çap ta pro tez yer leş -
tirilir. Çı kan aort anev riz ma la rı cid di aort
ye ter siz li ği ile bir lik te ise, bir Dac ron tü pün ucu -
na yer leş ti ril miş aort ka pa ğın dan olu şan bir pro-
 tez imp lan te edi lir (“Ben tall pro ce du re ”) ve
ko ro ner ar ter ler Dac ron tü pe imp lan te edi lir.
Genç has ta lar da aort kö kü di la te ise ve bu ne den -
le aort ka pa ğı nı ko ru mak müm kün ol ma ya cak sa
aort gref ti ye ri ne has ta nın ken di pul mo ner ka pa -
ğı ve pul mo ner kö kü, aort ka pa ğı ve aort kö kü -
nün ye ri ne imp lan te edi lir (“Ross pro ce du re ”). Bu
yön tem çok sık baş vu ru lan bir ame li yat yön te mi
de ğil dir. Ame li yet mor ta li te si de ği şik risk ler içe-
 ren has ta lar da % 1-5’dir.

Çı kan ve inen aort anev riz ma la rı nın bir lik te bu-
 lun du ğu has ta lar da elek tif cer ra hi gi ri şi min mor ta -
li te si de ği şik bü yük mer kez ler de % 3-10 ve % 5-14
ola rak bil di ril miş tir. Ma jor ame li yat komp li kas yon -
la rı in me ve ka na ma dır. İnen aort anev riz ma la rı nın
en teh li ke li ve kor ku lan komp li kas yo nu, inen aor ta
re zek si yo nu sı ra sın da me dul la spi na li sin kan lan -
ma sı nın bo zul ma sı so nu cun da ge li şen post-ope ra tif
pa rap le ji dir, de ği şik se ri ler de in si den si % 13-17 ve %
5-6 ola rak bil di ril miş tir. İnen aort anev riz ma la rın -
da ye ni bir al ter na tif te da vi yön te mi trans lu mi nal
en do vas kü ler stent imp lan tas yo nu dur.

Aort ar ku su anev riz ma la rın da ter cih edi len
yön tem cer ra hi ek siz yon ve greft imp lan tas yo nu -
dur. Tar tış ma lı bir yön tem dir, sis te mik em bo li ve
nö ro lo jik komp li kas yon lar sık tır. Greft imp lan -
tas yo nun dan son ra bü yük ar ter ler gref te imp lan -
te edi lir.

Aort cer ra hi si sı ra sın da ate rosk le ro zun komp-
 li kas yon la rı olan mi yo kard in fark tü sü, in me ve
böb rek ye ter siz li ği ge li şe bi lir. İle ri yaş, acil cer rahi
gi ri şim, ame li yat sü re si nin uzun ol ma sı, di abe tes
mel li tus, in tra-ope ra tif hi po tan si yon, anev riz ma -
nın ge niş ve yay gın ol ma sı, anev riz ma semp tom -
la rı nın bu lun ma sı pe ri -ope ra tif mor ta li te ve
mor bi di te yi be lir le yen en önem li fak tör ler dir. 

AAoorrtt  DDiiss  sseekk  ssii  yyoo  nnuu

Aort dis sek si yo nu, aort in ti ma sı nın yır tıl ma sı ve
ka nın me di a ta ba ka sı na pe net re ol ma sı, me di a ta-
 ba ka sı nı lon gi tu di nal yön de yır ta rak ikin ci bir lu -
men ya rat ma sı ile ge li şir. Me di a ta ba ka sı için de
olu şan ikin ci lu men, sü rek li olan in tra lu mi nal ba-
 sınç ile ge niş ler ve aort du va rın da an teg rad yön -
de, da ha na dir ola rak da ret rog rad yön de bel li bir
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uzun lu ğa ula şır. Aort du va rın da di se ke olan ve
içi kan do lan lu me ne “ya lan cı lu me n”, için de kan
bu lu nan aort lu me ni ne “ger çek lu me n” adı ve ri -
lir. Di ssek si yon iler le ye rek ye ni in ti ma yır tık la rı,
ya lan cı lu me ne gi riş ve çı kış lar ya pan bir yol iz le-
 ye rek ge niş ler. Ya lan cı lu men za man için de ge niş-
 le ye rek ger çek lu me ne ba sı ya par, ger çek lu me nin
ça pı nı azal tır ve şek li ni bo zar.

Aort dis sek si yo nu nun or ta ya çık ma sın da di -
ğer bir yol, me di a ta ba ka sın da ki va sa va zo ru mun
rüp tü rü ve in tra mu ral he ma tom ge liş me si dir. Lo -
kal ka na ma lar in ti ma yı se kon der ola rak yır tar ve
aort dis sek si yo nu na ne den olur.

Sı nıf la ma

İn ti ma yır tık la rı nın % 65’i çı kan çı kan to ra sik aor -
ta, % 20’si inen to ra sik aor ta, %10’u ar kus ve % 5’i
ab do mi nal aor ta da olur. Aort dis sek si yon la rı nın
ço ğun lu ğu, baş lı ca iki ana böl ge den baş lar; 1. Çı -
kan aor ta, aort ka pa ğı nın bir kaç cm üze rin den ve
2. İnen aor ta, sol subc la vi an ar te rin çı kış nok ta sı -
nın dis ta lin den (li ga men tum ar te ri osum)

Di ssek si yon la rın lo ka li zas yon ve yay gın lı ğı
dik ka te alı na rak gü nü mü ze ka dar üç de ği şik sı-
 nıf la ma ya pıl mış tır (Şe kil 64-3, Tab lo 64-2): 1. De-
 Ba key sı nıf la ma sı: Tip I, II, II I, 2. Stan ford
sı nıf la ma sı: Tip A ve B ve 3. Ta nım la yı cı sı nıf la -
ma: Prok si mal ve dis tal.

Sı nıf la ma lar or tak te mel pren sip ler içe rir ve
bu te mel pren sip çı kan aor tun tu tul ma sı ile il gi li -
dir. Dis sek si yon lar da çı kan aort tu tul muş ise bu
du rum her za man cer ra hi gi ri şim ge rek ti rir, çı kan
aor tun tu tul ma dı ğı dis sek si yon lar da  ise me di kal
te da vi ya pı lır.  

Et yo lo ji ve Pa to ge nez

Aort dis sek si yon la rı nın en sık gö rül dü ğü yaş lar,
al tın cı ve ye din ci de kad lar dır. Er kek ler de da ha
sık tır. Has ta la rın ço ğun da hi per tan si yon öy kü sü
mev cut tur.

Kis tik me di a de je ne ras yo nu, aort dis sek si yo -
nunun en önem li pre dis po zan fak tö rü dür. Kis tik
me di a de je ne ras yo nu nun et yo lo ji si tam ola rak bi-
 lin me mek le bir lik te yaş ve hi per tan si yo nun önem -
li fak tör ler ol du ğu dü şü nül mek te dir. Mar fan
sen dro mu, Eh lers-Dan los sen dro mu ve bi küs pid
aort ka pa ğı olan has ta lar da da he re di ter de fekt kis-
 tik me di a de je ne ras yo nu dur. Mar fan sen dro mu
olan has ta lar, dis sek si yon açı sın dan en bü yük risk
al tın da ki grup tur ve tüm aort dis sek si yon la rı nın %
5’i ni, bi küs pid aor tu olan has ta lar ise % 5-7’si ni
oluş tu rur. Aort dis sek si yo nu için ze min ha zır la yan
di ğer kar di yo vas kü ler has ta lık lar; aort ko ark tas yo -
nu ve Tur ner sen dro mu ’dur. Na dir ne den ler dev
hüc re li ar te rit, ko ka in kul la nı mı, aort trav ma la rı,
ka te ter ler le olan yat ro je nik trav ma lar, in tra-aor tik
ba lon pom pa sı ve kalp cer ra hi si dir. Ge be lik aort
dis sek si yo nu ris ki nin art tığı bir dö nem dir. 40 ya-
 şın dan genç olan ka dın lar da gö rü len dis sek si yon -
la rın ¼’ü ge be li ğin ilk üç ayı ve ya er ken
post-par tum dö nem de olur. Ge be lik te dis sek si yon
ris ki nin art ma sı nın ne de ni açık la na ma mış tır, özel-
 lik le aort kö kü ge niş olan ge be ler risk al tın da dır.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Akut dis sek si yo nun en önem li ve ilk semp to mu,
has ta la rın % 96’sın da gö rü len ani baş la yan, gö ğüs -
te, sırt ta ve ya her iki sin de de his se di len, bı çak sap-
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Şekil 64-3. Aort disseksiyonlarının lokalizasyon ve yaygın-
lığına göre en sık kullanılan sınıflaması.

TİP Başlangıç Yeri ve Aort Tutulumu

DeBakey

Tip 1 Çıkan aortadan başlar, aort arkusu ve ve
distaline yayılır.

Tip 2 Çıkan aortadan başlar ve aynı bölgede
kalır, yayılmaz.

Tip 3 İnen aortadan başlar, distale yayılır, nadiren 
retrograd olarak arkusa ve çıkan aortaya
yayılır.

Stanford

Tip A Başlangıç yerine bakılmaksızın, çıkan
aortayı tutan tüm disseksiyonlar

Tip B Çıkan aortayı tutmayan tüm disseksiyonlar

Tanımlayıcı

Proksimal DeBakey tip I ve II veya Stanford tip A’yı
içerir.

Distal DeBakey tip III veya Stanford tip B’yi içerir.

Tablo 64-2. Aort Disseksiyonlarının Sınıflandırılması
için Kullanılan Sistemler



 la nır ve ya yır tı lır tarz da çok şid det li ağ rı dır. Kro nik
dis sek si yon lar da ise ağ rı his se dil me ye bi lir. Da ha
sey rek gö rü len semp tom lar cid di aort ye ter siz li ği -
nin ne den ol du ğu kon jes tif kalp ye ter siz li ği, sen-
 kop, se reb ro vas kü ler olay, is ke mik pe ri fe rik
nö ro pa ti, pa rap le ji, kar di yak ar rest ve ani ölüm dür.

Fi zik Muayene

Kan ba sın cı dis sek si yo nun lo ka li zas yon ve ya cid-
 di ye ti ne gö re yük sek ve ya dü şük bu lu na bi lir. Hi-
 po tan si yon; kalp tam po na dı, akut cid di aort
ye ter siz li ği, in trap lev ral ve ya in tra pe ri to ne al rüp-
 tü rün so nu cu ola bi lir.

Aort dis sek si yo nu nun ti pik fi zik bul gu la rı, sık-
 lık la prok si mal aort dis sek si yon la rı için ka rak te -
ris tik tir: i. Na bız alı na ma ma sı: Na bız vu ru la rı nın
alı na ma ma sı ge çi ci ola bi lir, ya lan cı lu me nin ger-
 çek lu me ne ba sı sı ile se kon der ge li şir. Aort dis sek -
si yo nu nun lo ka li zas yo nu na gö re bir ve ya bir kaç
eks tre mi te de olur. Prok si mal aort dis sek si yon la -
rın da % 30, dis tal dis sek si yon lar da % 15’in de gö rü-
 lür. ii. Aort ye ter siz li ği üfü rü mü: Di ssek si yon aort
kö kü nü di la te ede bi lir ve ya aort ka pa ğı na ka dar
uza na rak ka pak la rı ve ya ko mis sür le ri par ça la ya -
bi lir. Aort ka pak la rı di yas tol de ka pa na maz ve aort
ye ter siz li ği ge li şir. Aort ye ter siz li ği üfü rü mü nün
şid de ti kan ba sın cı ile pa ra lel ola rak aza la bi lir ve -
ya ço ğa la bi lir. Aort ye ter siz li ği nin pe ri fe rik bul gu -
la rı da eş lik eder, ba zen kalp ye ter siz li ği ile
bir lik te dir. ii i. Nö ro lo jik bul gu lar: Tüm dis sek si yon -
lar de ğer len di ril di ğin de gö rül me sık lı ğı % 6-9’dur.
Di ssek si yo nun ka ro tis ar ter le ri ne iler le me si ile bi-
 linç bu la nık lı ğı, se reb ro vas kü ler olay lar ve ko ma
gö rü le bi lir. Dissek si yon spi nal ar te re iler ler se pa ra-
 pa re zi ve ya pa rap le ji gö rü le bi lir.

Da ha sey rek gö rü len kli nik tab lo lar; dis sek si yo -
nun ko ro ner ar ter le re iler le me si ile akut mi yo kard
in fark tü sü (% 1-2), ab do mi nal aor ta ya iler le me si ile

böb rek is ke mi si ve in fark tü sü ve akut böb rek ye ter -
siz li ği (% 5-8), me zen ter is ke mi si ve in fark tü sü (% 3-
5), ili ak ar ter le re iler le me si ile akut alt eks tre mi te
is ke mi si dir (% 12). Di ssek si yo nun sağ at ri yum, sağ
ven tri kül ve ya sol at ri yu ma açıl ma sı ile de vam lı
üfü rüm ile or ta ya çı kan se kon der kon jes tif kalp ye-
 ter siz li ği de na dir gö rü len tab lo lar dan dır.

Aort dis sek si yo nu, de ği şik kli nik tab lo la ra ne -
den olan ve za man za man bu tab lo nun de ğiş ken
kli nik be lir ti ve bul gu lar la sey ret me si ne de niy le
has ta la rın ço ğun da sa de ce semp tom ve fi zik bul-
 gu lar la teş his edi le mez.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ram
Bul gu lar nons pe si fik tir, sol ven tri kül hi per tro fi si
bu lu na bi lir. Elek tro kar di yog ra mın ro lü, eş lik
ede bi le cek mi yo kard in fark tü sü nü teş his et mek
ve ya ayı rı cı ta nı yap mak açı sın dan önem li dir.

Gö ğüs Rad yo lo ji si
Sık lık la nons pe si fik, na di ren di yag nos tik tir. En
sık bul gu, aort si lu eti nin ge niş le miş ol ma sı dır (%
81-90), ba zen üst me di as ten ge niş le me si, sol plev-
 ral efüz yon da gö rü le bi lir. Has ta la rın %12’sin de
te le rad yog ram nor mal sı nır lar da dır. 

Eko kar di yog ra fi
Ya tak ba şın da ya pı la bi len, acil şart lar da da uy gu -
la na bi len, tüm gö rün tü le me nin kı sa sü re de ya pı -
la bil di ği yön tem dir. Trans to ra sik eko kar di yog ra fi
ile sen si ti vi te (% 59-85) ve spe si fi si te (% 64-96) di -
ğer gö rün tü le me yön tem le ri ne gö re dü şük tür.
Am fi zem, obe zi te, to raks de for mi te si, me ka nik
van ti las yon gi bi trans to ra sik gö rün tü ka li te si ni
bo zan du rum lar da kul la nıl ma sı kı sıt la nır. Ye ter -
li gö rün tü el de edi le bi len has ta lar da bir den faz la
ke sit te aort lu me ni nin için de in ti ma fle pi ile ger-
 çek ve ya lan cı lu men le rin gös te ril me si, ger çek lu-
 men de di na mik kan akı mı ile ya lan cı lu men de
trom bü sün gös te ril me si ile ta nı ko nu lur (Şe kil 64-
4). Aort dis sek si yo nu nun ayı rı cı ta nı sın da mi yo -
kard in fark tü sü nün bul gu su olan mi yo kard
du var ha re ket bo zuk lu ğu nu da gös te rir.

Tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi inen aor ta nın
dis tal bö lü mü ile aort ar ku su dı şın da ki aor tu
trans to ra sik eko kar di yog ra fi ye gö re da ha iyi gö-
 rün tü ler. Tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi nin aort
dis sek si yo nu için spe si fi si te si % 94-97, sen si ti vi -
te si % 98-99, in ti mal flep için sen si ti vi te si %
73’dür. Ol gu la rın %100’ün de aort ye ter siz li ği ve
pe ri kard efüz yo nu nu gös te rir (Şe kil 64-5).

Bil gi sa yar lı To mog ra fi (BT)
No nin va zif bir yön tem dir, in ta ve nöz kon trast ge-
 rek ti rir, acil şart lar da da uy gu la na bi lir. Kon trast lı
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Şekil 64-4. Transtorasik ekokardiyografi, parasternal uzun
eksen kesitinde görüntülenen aort disseksiyonu, tromboze
yalancı lumen ve gerçek lumen. (İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı Ekokardiyografi Laboratuarı arşi-
vinden alınmıştır) RV: Sağ ventrikül, LV: Sol ventrikül, AO:
Aort, LA: Sol atriyum, GL: Gerçek lumen, YL: Tromboze
yalancı lumen.



bil gi sa yar lı to mog ra fi ile çift lü men li aor ta ve in ti -
ma fle pi nin gös te ril me si ile ta nı ko nu la bi lir, ya lan -
cı lu men de ki trom büs ve eş lik eden pe ri kard
efüz yo nu ile aort ye ter siz li ği ni de gö rün tü ler (Şe -
kil 64-6, Şe kil 64-7). Spi ral BT ile aor ta ve dal la rı üç
bo yut lu ola rak gö rün tü le ne bi lir, bu yön te min sen-
 si ti vi te si % 96, spe si fi si te si %100’dür. 

Man ye tik Re zo nans Gö rün tü le me

Non-in va zif, kon trast mad de kul la nı mı ge rek tir -
me yen, iyon laş tı rı cı rad yas yon kul lan ma yan, yük-
 sek ka li te li gö rün tü le rin el de edil di ği gö rün tü le me
yön te mi dir. Sen si ti vi te ve spe si fi si te si % 98’dir. İn-
 tra ve nöz ga do li ni um ile man ye tik re zo nans an ji -
yog ram el de edi lir, aort ve bü yük da mar lar
gö rün tü le nir. Aort ye ter siz li ği nin gö rün tü len me -
sin de sen si ti vi te si % 85’dir. Pa ce ma ker, imp lan tab -
le kar diyover ter de fib ri la tör ve vas kü ler klips le ri
olan has ta lar da me tal le rin ısın ma sı na yol aç ma -
sın dan do la yı kon tren di ke dir. Son yıllarda gelişti-
rilen MR-uyumlu pacemakerler ile bu sakınca
büyük oranda ortadan kalkmıştır. He mo di na mik
bo zuk lu ğu olan ve bu ne den le in tü be edil miş, ar-
 ter yel ba sınç ta ki bi, te da vi ama cıy la iv me di kal te-
 da vi ya pı lan has ta lar da kul la nı lan da mar yo lu
sis tem le ri ile kul la nı lan yar dım cı ci haz lar bu yön-

 te min kul la nıl ma sı nı sı nır la yan ne den ler dir. Bu
sis tem le rin has ta ile bir lik te man ye tik re zo nans gö-
 rün tü le me ci ha zı na sığ dı rıl ma sı nın so run ol ma sı
ve gö rün tü le me sü re si nin uzun za man al ma sı ne-
 de niy le he mo di na mik bo zuk lu ğu olan has ta lar da
bu yön tem re la tif kon trin di kas yo na sa hip tir. 

Aor tog ra fi

Aort dis sek si yo nu şüp he sin de ke sin ta nı için ilk
kul la nı lan gö rün tü le me yön te mi ret rog rad aor to-
g ra fi dir. Bu yön tem le ta nı, an ji yog ra fik ola rak
aor ta da iki lu men ve in ti mal fle p’ in gö rün tü len -
me si ve ya in di rekt bul gu lar olan aort lu me nin de
de for mas yon, aort du va rı nın ka lın laş ma sı, yan
dal la rın şe kil bo zuk lu ğu ve aort ye ter siz li ği nin
gö rün tü len me si esa sı na da ya nır. Aort dis sek si -
yo nu nun ta nı sın da aor tog ra fi nin spe si fi si te si %
94’dür. Al ter na tif gö rün tü le me yön tem le ri nin ge-
 liş ti ril me si ile bir lik te aor tog ra fi nin sen si ti vi te si -
nin % 88 ol du ğu, özel lik le in tra mu ral he ma tom
ge liş miş olan has ta lar da bu ora nın % 77’ye in di ği
an la şıl mış tır. Aor tog ra fi nin sa kın ca la rı; in va zif bir
yön tem ol ma sı, kon trast mad de kul la nı mı ve iş le-
 min uzun sür me si dir. Bu na rağ men ha len kul la -
nıl ma sı nı sağ la yan ya rar la rı da var dır. Aort
dis sek si yo nu nun yay gın lı ğı nı ve aor ta dan çı kan
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Şekil 64-5. Transözofageal ekokardiyografi ile görüntülenen aort disseksiyonu ve intimal flep (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kar-
diyoloji Anabilim Dalı Ekokardiyografi Laboratuarı arşivinden alınmıştır) TL: Gerçek lümen, FL: Yalancı lümen

Şekil 64-6. De Bakey Tip I aort disseksiyonu olan bir hastada kontrastlı BT ile çıkan aort ve torakal aortta görüntülenen intima
flepleri (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik Anabilim Dalı, Prof. Dr. Memduh Dursunʼun arşivinden alınmıştır).



da mar la rın tu tu lu mu nu gö rün tü le ye bil me si ve
aort dis sek si yo nu nun ma jor komp li kas yon la rı
olan aort ye ter siz li ği ve ko ro ner ar ter tu tu lu mu nu
gös ter me si gi bi. 

Ko ro ner An ji yog ra fi

Aort dis sek si yo nu olan has ta lar da dis sek si yo nun
ko ro ner ar ter le re iler le me si ile fle p’ in yol aç tı ğı
da ral ma ve ya tı kan ma lar ola bi lir ve ya has ta nın
aort dis sek si yo nun dan ba ğım sız kro nik ko ro ner
ar ter has ta lı ğı mev cut tur. Aort dis sek si yo nun da
ko ro ner an ji yog ra fi ru tin bir uy gu la ma de ğil dir,
özel in di kas yon lar da ya pı lır. Akut aort dis sek si -
yon la rın da ko ro ner an ji yog ra fi, ame li ya tı ge cik ti -
re ce ği için her has ta da öne ril mez, di ğer
gö rün tü le me yön tem le ri ile cid di ko ro ner ar ter
tu tu lu mu ol du ğu na da ir bul gu la rı olan lar da has-
 ta nın he mo di na mi si sta bil ise ve cer ra ha yol gös-
 ter mek ama cıy la ya pı la bi lir.

Aort Di sek si yo nu Ta nı sın da Han gi Tet kik
Ne Za man Kul la nıl ma lı?

Aort dis sek si yo nu, kı sa sü re için de mor ta li te ile
so nuç la na bi len bir du rum dur. Bu ne den le ta nı ya
yö ne lik tet kik le rin en kı sa za man da ta mam la na -
rak has ta nın ame li ya ta ve ril me si ge re kir. Yu ka rı -
da an la tıl mış olan tet kik ve gö rün tü le me
yön tem le ri nin bir al go rit ma çer çe ve sin de sı ray la
uy gu lan ma sı çok za man ala cak ve has ta nın ame-
 li ya ta ve ril me sü re si ni uza ta rak mor ta li te yi art tı -
ra cak tır. Acil du rum lar da ter cih edil me si ge re ken
gö rün tü le me yön tem le ri kı sa sü re için de ve
komp li kas yon suz ya pı la bi len trans to ra sik ve
tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi ve/ve ya bil gi sa -
yar lı to mog ra fi ol ma lı dır. Bu tet kik ler ile ana to mi
ye te rin de ta nım la na maz ise aor tog ra fi ve di ğer
gö rün tü le me yön tem le ri kul la nı la bi lir.

Te da vi

Aort dis sek si yo nu nun mor ta li te si yük sek tir. Te-
 da vi edil me di ği za man has ta la rın % 25’i ilk 24 sa-
 at te, % 50’si ilk haf ta da, % 75’i bir ay da ve % 90’ı
bir yıl da kay be di lir. 

Me di kal Te da vi

Aort dis sek si yo nu şüp he si olan has ta lar yo ğun
ba kım üni te le rin de iz len me li dir. He mo di na mik
ve ri le rin sı kı ta ki bi için ter ci han ar te ri yel hat ile
kan ba sın cı ta ki bi ya pıl ma lı, kalp rit mi ve id rar
çı kı şı iz len me li dir.

Me di kal te da vi nin he def le ri; ağ rı nın gi de ril -
me si ve or gan per füz yo nu nun sağ la na ca ğı kan
ba sın cı de ğe ri olan 100-120 mmHg sis to lik kan
ba sın cı nın sağ lan ma sı dır. Ağ rı nın gi de ril me si için

mor fin sül fat, kan ba sın cı nor mal dü zey ler de ol -
sa bi le aort içi ba sın cı nı ve dP/dt’ yi dü şür mek ve
dis sek si yo nun iler le me si ni ya vaş lat mak ve ya
dur dur mak için kı sa et ki li be ta blo ker te da vi si
baş la nır.

Kan ba sın cı yük sek ise sod yum nit rop rus sid
20 mik rog/dk. ile in füz yo na baş la nır ve is te ni len
kan ba sın cı dü ze yi sağ la nın ca ya ka dar doz art tı -
rı la rak 800 mik rog/d k’ a çı kı la bi lir. Sod yum nit-
 rop rus si din tek ba şı na kul la nıl ma sı dP/dt’ yi
art tı ra rak dis sek si yo nun iler le me si ne yol aça bi lir,
bu ne den le be ta-blo ker ile bir lik te kul la nıl ma sı
öne ri lir. Akut ve ya kro nik re nal ye ter siz li ği olan
has ta lar da sod yum nit rop rus sid ye ri ne İV fe nol -
do pam ter cih edil me li dir. dP/dt’ yi akut ola rak
dü şür mek için in tra ve nöz be ta blo ker ve ri le rek
kalp hı zı 60-80 vu ru/dk ci va rın da tu tul ma lı dır. Bu
amaç la prop ra no lol en çok kul la nı lan be ta blo ker-
 dir; in tra ve nöz her 3-5 da ki ka da bir 1 mg ve ri lir,
mak si mum ilk doz 10 mg’ı geç me me li dir. İlk doz-
 dan son ra 4-6 sa at te bir ula şı lan doz tek rar lan -
ma lı ve ya de vam lı in füz yon ya pıl ma lı dır.
Prop ra no lol ye ri ne eşit de re ce de et ki li olan la be -
ta lol (al fa ve be ta blo ker), es mo lol (en kı sa et ki li
be ta blo ker) gi bi di ğer non-kar di yo se lek tif be ta
blo ker ler de kul la nı la bi lir. Kro nik obs trük tif ak-
 ci ğer has ta lı ğı olan ve bron kos pazm ris ki bu lu -
nan has ta lar da kar di yo se lek tif be ta blo ker ler olan
me top ro lol ve ya ate no lol ter cih edil me li dir.

Be ta blo ker le rin kon tren di ke ol du ğu du rum -
lar da (cid di si nüs bra di kar di si, ikin ci ve ya üçün -
cü de re ce A-V blok ve ya bron kos pazm)
va zo di la ta tör ve ne ga tif inot rop et ki li kal si yum
ka nal blo ker le ri (ve ra pa mil ve ya dil ti azem) in tra -
ve nöz kul la nı la bi lir. İn tra ve nöz te da vi ler ha zır
edi lin ce ye ka dar ge çen sü re de sub lin gu al ni fe di -
pin dik kat li kul la nı la bi lir.

Re nal ar ter le rin dis sek si yon fle pi ta ra fın dan
tı kan ma sı re nin ar tı şı ile ref rak ter hi per tan si yo na
ne den ola bi lir. Bu du rum da en uy gun te da vi in-
 tra ve nöz an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim in hi bi -
tö rü olan ena lap ri la t’ tır, 0.625-1.25 mg ile
in füz yo na baş la nır, mak si mum 5 mg’ a çı kı lır ve
6 sa at te bir mak si mum 5 mg ve ri lir.

Aort dis sek si yo nu şüp he si olan bir has ta da
cid di hi po tan si yon mev cut ise kalp tam po na dı
ve ya aort rüp tü rü dü şü nül me li ve ha cim ge niş le -
ti ci sı vı te da vi si ya pıl ma lı dır. Bu te da vi nin ye ter -
siz kal dı ğı ve hi po tan si yo nun de vam et ti ği
has ta lar da va zop res sör ler in di ke dir. Bu amaç la
no re pi nef rin ve ya pheny lep hri ne ter cih edil me li -
dir. Do pa mine dP/dt’ yi yük selt ti ğin den sa de ce
re nal per füz yo nun bo zul du ğu has ta lar da kü çük
doz lar da kul la nıl ma lı dır.

Akut prok si mal aort dis sek si yon la rın da kalp
tam po na dı sık ge li şen ve ölü me ne den olan bir
komp li kas yon dur. Has ta he mo di na mik ola rak
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sta bil ise pe ri kar di yo sen tez ya pıl ma sı he mo di -
nami yi bo za rak kar di yo vas kü ler kol laps ve ölü -
me ne den ola bi lir. Bu du rum da en doğ ru ka rar
has ta nın bir an ön ce ame li ya ta ve ril me si ve pe ri -
kar di yo sen te zin aort dis sek si yo nu na cer ra hi mü-
 da ha le sı ra sın da ya pıl ma sı dır. Kalp tam po na dı,
na bız sız elek trik sel ak ti vi te ve hi po tan si yon ile
bir lik te ise pe ri kar di yo sen tez ile bir lik te re süs si -
tas yon ya pı lır. Bu sı ra da kan ba sın cı nın, do ku
per füz yo nu nun sağ la na bi le ce ği en dü şük se vi ye -
de tu tul ma sı, bir de fa da faz la sı vı as pi re edil me -
me si öne ri lir.

Cer ra hi Te da vi

Akut prok si mal aort dis sek si yon la rın da aort rüp-
 tü rü, kalp tam po na dı, akut aort ye ter siz li ği ve nö-
 ro lo jik komp li kas yon lar ne de niy le mor ta li te
yük sek tir ve cer ra hi te da vi me di kal te da vi ye üs-
 tün dür. Cer ra hi te da vi yi ka bul et me yen ve ya cer-
 ra hi nin kon tren di ke ol du ğu du rum lar da me di kal
te da vi ter cih edi lir, bu tak dir de 30 gün lük sağ ka -
lım % 42’dir. Akut dis tal aort dis sek si yon la rın da
ise komp li kas yon la rın ne den ol du ğu mor ta li te da -
ha dü şük tür. Bu has ta lar da ha yaş lı, ate rosk le ro tik
lez yon la rı yay gın, kar di yo pul mo ner has ta lı ğı olan
ve bu ne den le de cer ra hi ris ki da ha yük sek olan
has ta lar dır. Bil di ril miş olan se ri ler de, komp li ke ol-
 ma mış dis tal dis sek si yon lar da me di kal ve cer ra hi
te da vi nin sağ ka lı mı ben zer dir, bu ne den le me di -
kal te da vi öne ri lir. Bu na kar şı lık, dis tal dis sek si -
yon lar da vi tal or gan ve ya eks tre mi te is ke mi si,
kon trol edi le me yen ağ rı, dis sek si yon da ani ar tış
mev cut ise cer ra hi te da vi öne ril mek te dir.

Cer ra hi ris ki art tı ran fak tör ler; ile ri yaş, ko mor-
 bid has ta lık lar, anev riz ma rüp tü rü, kalp tam po -
na dı, şok, se reb ro vas kü ler olay, me zen ter, re nal ve
mi yo kard is ke mi si dir. Cer ra hi yön te min esa sı, aor-
 ta nın en ha sar lı seg men ti nin re zek si yo nu, in ti ma
yır tı ğı nın ek siz yo nu ile ya lan cı lu me ne gi ri şin ka-
 pa tıl ma sı ve aor ta nın re zek si yon ya pı lan seg men -
ti nin ye ri ne pro tez greft yer leş ti ri le rek aort
bü tün lü ğü nün tek rar sağ lan ma sı dır. Aort dis sek -
si yo nu na cid di aort ye ter siz li ği nin eş lik et ti ği du-
 rum lar da aort ka pak rep las ma nı ile bir lik te aor tun
re zek si yo nu ve greft yer leş ti ril me si sık kul la nı lan
bir yön tem dir, an cak ağır ve risk li ol ma yan du-
 rum lar da,  ya lan cı lu me nin ba sit yön tem ler le ba-
 sınç tan kur ta rı la rak ka pan ma sı nın sağ lan ma sı ve
aort ka pa ğı nın ta mi ri ye ter li ola bi lir.

Cer ra hi gi ri şi min er ken komp li kas yon la rı; ka-
 na ma, in fek si yon, ak ci ğer ye ter siz li ği ve böb rek ye-
 ter siz li ği dir. Geç komp li kas yon lar ise aort ka pak
rep las ma nı ya pıl ma mış sa  aort ye ter siz li ği nin art-
 ma sı, lo kal anev riz ma ge liş me si ve re kür ran dis-
 sek si yon dur. Mo dern cer ra hi yön tem ler ile 30
gün lük sağ ka lım prok si mal dis sek si yon lar da % 74,
dis tal dis sek si yon lar da ise % 69’dur.

Re nal ve vi sse ral ar ter tu tu lu mu olan yük sek
risk li dis tal aort dis sek si yo nu olan has ta lar da cer-
 ra hi nin mor ta li te si % 50’ye ulaş mak ta dır. Bu has-
 ta lar da ye ni bir yön tem olan ve ve ri bi ri ki mi
de vam eden en do vas kü ler gi ri şim ler ha yat kur ta -
rı cı ola bi lir. Bu gi ri şim ler den bi ri in ti ma fle pi ne ba -
lon di la tas yo nu ile bir de lik açıl ma sı ve ya lan cı
lu men de ki ka nın ger çek lu me ne akı şı nı ko lay laş -
tı ra rak ya lan cı lu me nin ba sın cı nı nın dü şü rül me si,
di ğe ri ise dis sek si yon bu lu nan aort seg men ti ne en-
 do vas kü ler stent imp lan te edil me si dir. 

Uzun Dö nem de Ta kip ve Te da vi

Aort dis sek si yo nu ne de niy le me di kal ve ya cer ra -
hi te da vi ya pıl mış has ta lar da beş yıl lık sağ ka lım
% 75-82’dir. Tüm has ta lar da dP/dt dü şü rül me li
ve hi per tan si yon te da vi si ya pıl ma lı, sis to lik kan
ba sın cı 130 mm Hg’ nın al tın da tu tul ma lı dır. Bu
amaç la ilk ter cih edi len ilaç  be tab lo ker ler ol ma lı -
dır. Be ta blo ke rin kon tren di ke ol du ğu du rum lar -
da ve ra pa mil, dil ti azem gi bi ne ga tif inot ro pik
et ki li kal si yum ka nal blo ker le ri, an ji yo ten sin kon-
 ver ting en zim in hi bi tör le ri ve ya an ji yo ten sin re-
 sep tör blo ker le ri kul la nı la bi lir. Cer ra hi gi ri şi mi
ta ki ben mey da na ge len geç dö nem de ki ölüm le -
rin ço ğu dis se kan anev riz ma ve ya ye ni ge li şen bir
anev riz ma nın rüp tü rü ile olur. Cer ra hi son ra -
sında ye ni ge li şen anev riz ma lar ge nel lik le dis tal
aor ta da ye te rin ce re ze ke edil me miş ya lan cı lu-
 men den kay nak la nır. Me di kal ve ya cer ra hi ola-
 rak te da vi edil miş tüm has ta la rın gö rün tü le me
yön tem le ri ile ta ki bi öne ri lir. Bu yön tem ler ara-
 sın da non-in va zif ol ma sı, aort ana to mi si ve dal-
 la rı nı en iyi şe kil de gös ter me si ne de niy le
bil gi sa yar lı to mog ra fi en sık ter cih edi len dir. Has-
 ta la rın en risk li ol du ğu dö nem, has ta ne den çık-
 tık tan son ra ki ilk 2 yıl dır. Bu ne den le 1., 3., 6.,
ay da ve 2 yı lın so nu na ka dar 6 ay da bir, da ha son -
ra yıl da bir kez bil gi sa yar lı to mog ra fi ile gö rün -
tü le me ya pıl ma sı öne ri lir.

Ati pik Aort Dis sek si yon la rı

İn tra mu ral He ma tom

Aort du va rı nın me di a ta ba ka sın da ge li şen he ma -
tom dur. Kla sik aort dis sek si yo nun dan far kı in ti -
ma yır tı ğı nın ol ma ma sı, aort lu me ni ile he ma tom
ara sın da da bağ lan tı ol ma ma sı dır. Has ta lar da
aort dis sek si yo nu için ge çer li olan risk fak tör le ri
mev cut tur. Kli nik be lir ti le ri ve komp li kas yon la rı
da dis sek si yon gi bi dir. He ma tom ka lı cı ola bi lir,
re zor be ola bi lir, anev riz ma ge li şe bi lir ve ya kla sik
aort dis sek si yo nu ile so nuç la na bi lir. Bil gi sa yar lı
to mog ra fi, man ye tik re zo nans gö rün tü le me ve ya
tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi ile gö rün tü le ne -
bi lir, en iyi gö rün tü yü bil gi sa yar lı to mog ra fi sağ-
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 lar. Gö rün tü le me de aort du va rı nın çev re sin de,
için de akım ol ma yan bir du var ka lın laş ma sı şek-
 lin de gö rü lür. Kon trast lı tet kik ler de he ma tom
için de kan do la şı mı yok tur. Prok si mal yer le şim li
in tra mu ral he ma tom lar da cer ra hi te da vi, dis tal
yer le şim li olan lar da ise me di kal te da vi öne ri lir. 

Pe net re Ate rosk le ro tik Ül ser

Aort ta ki ate rosk le ro tik lez yo nun ül se ras yon la la-
 mi na elas ti ka in ter na ya pe net re ol ma sı ve me di -
ada he ma tom oluş tur ma sı dır. Me di a’ da olu şan
he ma tom ço ğun luk la lo ka li ze dir ve bir kaç san ti -
met re yi geç mez, na di ren ya yı la bi lir.  

AAkkuutt  AAoorrtt  TTıı  kkaann  mmaa  ssıı

Re nal ar ter le rin al tın da ka lan aort bi für kas yo nu -
nun em bo li ile tı kan ma sı ve ya ab do mi nal aor ta -
nın akut trom bo zu ile ge li şir. Sey rek gö rü len,
an cak mor ta li te si % 31-52 olan çok ağır bir kli nik
tab lo dur. Em bo li kay na ğı % 95 va ka da sol kalp tir;
ro ma tiz mal mit ral dar lı ğı ze mi nin de ge li şen at ri -
yal fib ri las yon, mi yo kard in fark tü sü ne se kon der
ge li şen anev riz ma, di la te kar di yo mi yo pa ti, na di -
ren de mik so ma, pro tez ka pak trom bo zu, bak te -
ri yel ve ya fun gal en do kar dit tir. Aor tun pri mer
trom bo tik tı kan ma la rı ise cid di aor to-ili ak tı ka yı -
cı has ta lık ze mi nin de kalp ye ter siz li ği nin yol aç-
 tı ğı akım ya vaş la ma sı ve ya de hid ra tas yon
du ru mun da or ta ya çı kar. 

Has ta lar da ki ilk şi ka yet ler, her iki alt eks tre -
mi te de da ya nıl maz de re ce de şid det li ağ rı lar ve
pa res te zi dir. Spon tan per füz yon ol maz ise tab lo
her iki alt eks tre mi te de nek roz la son la nır. 

Fi zik mu aye ne de alt eks tre mi te ler so ğuk,
soluk, si ya no tik, ala ca lı hi pe re mik-si ya no tik gö-
 rünüm de dir. Na bız alı na maz, pe ri fe rik du yu kay-
 bol muş ve de rin ten don ref leks le ri azal mış ve ya
kay bol muş tur. 

Ta nı aor tog ra fi ile ko nu lur. Gi ri şim sel te da vi
ya pı lın ca ya ka dar in tra ve nöz he pa rin baş la nır.
Em bo lik tı kan ma lar da lo kal in gu inal anes te zi ile
ve ba lon lu Fo garty ka te te ri ile em bo lek to mi de-
 ne nir, ba şa rı lı ol maz ise, tran sab do mi nal aor to to -
mi ile em bo lek to mi ya pı lır. Trom bo tik aort
ok lüz yon la rın da ise aor to-fe mo ral ve ya ak sil lo-
fe mo ral “by pas s” ya pı lır. Cer ra hi gi ri şim son ra -
sın da re kür ran em bo li le ri en gel le mek için ha yat
bo yu an ti ko agü lan te da vi öne ri lir.

AAoorr  ttuunn  BBaakk  ttee  rrii  yyeell  İİnn  ffeekk  ssii  yyoonn  llaa  rrıı

Çok na dir gö rü len bir du rum dur, ge nel lik le anev-
 riz ma nın bak te ri yel ve ya fun gal in fek si yo nu ile
olur. İn fek si yo nun kay na ğı çev re do ku lar da ki in-
 fek si yo nun ya rat tı ğı bak te ri ye mi, im mün ye ter siz -
lik, na di ren bak te ri yel en do kar dit ten kay nak la nan

sep tik em bo li ler dir. En sık gö rü len et ken ler sta fi -
lo ko kus au re us tur. Da ha na dir ola rak sal mo nel la,
pnö mo kok ve pse udo mo na s’ tır. Ateş, ba tın da has-
 sas pul sa til kit le, lö ko si toz, hız lı se di men tas yon ve
po zi tif kan kül tü rü ta nı da yar dım cı olur. Ba tın ul t-
ra so nog ra fi si aort anev riz ma sı nın var lı ğı nı gös te -
rir, bil gi sa yar lı to mog ra fi da ha ay rın tı lı bil gi
ve re rek ke sin ta nı yı ko yar. Do ğal se yir, anev riz -
ma da ge niş le me ve rüp tür dür. Te da vi, in tra ve nöz
an ti bi yo tik ler ve cer ra hi ek siz yon dur.

AAoorr  ttuunn  PPrrii  mmeerr  TTüü  mmöörr  llee  rrii

Çok na dir gö rü lür, ge nel lik le 7.-8. de kad lar da ta nı
ko nu lur. To ra sik ve ab do mi nal aor ta ben zer oran-
 lar da tu tu lur. Sar kom ve ha bis fib roz his ti osi tom lar
en sık gö rü len ler dir, ba zen da ha ön ce yer leş ti ril miş
olan Dac ron greft ler ile iliş ki li dir, lu men den ka ba -
rık po li po id kit le ler ya par lar. Kli nik semp tom lar tü -
mör ve üze rin de yer le şen trom bü sün ne den
ol du ğu em bo li ler ile iliş ki li dir. Ta nı ama cıy la kul la-
 nı lan yön tem ler ara sın da en ba şa rı lı ola nı ate rosk -
le ro tik plak ile tü mör ayı rı mın ya pa bi len man ye tik
re zo nans gö rün tü le me dir. Aor tog ra fi lu men da ral -
ma sı nı, bil gi sa yar lı to mog ra fi tü mör ve çev re do-
 ku lar la iliş ki yi gös ter mek le bir lik te ate rosk le ro tik
plak ile tü mör ayı rı mı nı ya pa maz. Has ta la rın ço-
 ğun da ta nı ko nul du ğun da me tas taz da ol du ğun -
dan kli nik gi diş ağır, cer ra hi ba şa rı sı dü şük,
mor ta li te si yük sek tir. 
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Ge nel an lam da pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı ate rosk le -
ro za bağ lı dır ve ço ğun luk la alt eks tre mi te de gö-
 rü lür. 60 yaş üze ri bi rey le rin % 10’un da pe ri fe rik
ar ter has ta lı ğı ge li şir, yaş la bir lik te bu oran ar tar.
Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı nın risk fak tör le ri ko ro ner
ar ter has ta lı ğı nın risk fak tör le ri ile ay nı dır (Tab lo
65-1).

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğın da kli nik bul gu la rın cid-
 di ye ti da ma rın da ral ma ora nı na ve kol la te ral do-
 la şı mın ye ter li li ği ne bağ lı dır. Pe ri fe rik ar ter
has ta lı ğı ge nel lik le ko ro ner ar ter has ta lı ğı, at ri yal
fib ri las yon, in me ve böb rek has ta lı ğı ile bir lik te
gö rü lür. 

Semp tom lar

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı nın kla sik semp to mu efor -
la olu şan ba cak ağ rı sı dır. Ağ rı yü rü me ile olu şur,
is ti ra hat ile ge çer. Bu ağ rı ya kla di kas yon (“c la udi -
ca ti on”) de ni lir. Kla di kas yon, ha re ket es na sın da
bal dır da, kal ça lar da ve ya ayak ke me rin de olu şan
ve is ti ra hat ile ge çen ağ rı, ger gin lik ve ağır lık ola-
 rak ta rif edi lir. Da mar lü me nin de ki dar lık de re ce -
si ile iliş ki li dir. Kol la te ral do la şı mın ge liş me si ağ rı
şid de ti ni azal ta bi lir. İs ti ra hat ağ rı sı dar lı ğın da ha
cid di ol du ğu nu gös te rir. Özel lik le ge ce le ri ar tar ve
has ta nın kar di yak de bi si dü şük se şid det le nir. 

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı ile iliş ki li semp tom lar,
ate rosk le ro tik sü reç da mar ça pı nı en az % 50 da-
 ralt ma dı ğı sü re ce na di ren or ta ya çı kar. An cak %

50 ve ya da ha faz la da ral ma ile bir lik te bir ve ya
da ha faz la sa yı da lez yo nun var lı ğı, has ta nın
semp to ma tik ola ca ğı an la mı na gel mez. Pe ri fe rik
ar ter has ta lı ğı olan bir çok has ta cid di ve yay gın
has ta lık var lı ğın da bi le asemp to ma tik ka la bi lir.
Ye ter li kol la te ral akım var sa semp tom bu lun ma -
ya bi lir. 

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı nın kli nik sey ri, ge nel -
lik le za man için de semp tom la rın ya vaş iler le me si
şek lin de dir. Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı olan bü yük bir
has ta gru bu nu oluş tu ran dia bet li has ta lar, prog-
 noz ve has ta lı ğın do ğal sey ri açı sın dan ay rı bir alt
grup tur. Di abe tik has ta lar da önem li de re ce de eks-
 tre mi te is ke mi si ge liş me ola sı lı ğı da ha yük sek tir.
Di abe tik has ta gru bun da am pü tas yon ora nı di abe-
 tik ol ma yan has ta la ra gö re 7 kat da ha faz la dır. 

Fi zik Mu aye ne

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı teş hi sin de pe ri fe rik na bız-
 la rın mu aye ne si önem li dir. Pe ri fe rik ar ter has ta -
lı ğı nın pe ri fe rik bul gu la rı ge nel de 5P ola rak
kod lan dı ğı şe kil de özet le ne bi lir (Tab lo 65-2).

Kro nik ar te ri yel is ke mi al tın da ki bir ba cak ge -
nel ola rak so ğuk tur. De ri in cel miş tir ve par lak gö-
 rü nüm de dir. Kıl lar da azal ma olur. İs ke mi uzun
sü re li ise kas at ro fi si gö rü le bi lir. Alt eks tre mi te
pre gan gre nöz de ği şik lik ler ve ül ser yö nün den in-
 ce len me li dir. Bu özel lik le di abe tik has ta lar da
önem li dir, çün kü di abe tik has ta lar da pe ri fe rik
nö ro pa ti ne de ni ile kri tik is ke mi var lı ğın da bi le
semp tom ol ma ya bi lir. 

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı nın kli nik sı nıf la ma sı
Tab lo 65-3’de gös te ril mek te dir.
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• Hi per tan si yon
• Hi per li pi de mi
• Si ga ra
• Di abe tes mel li tus
• İn sü lin di ren ci
• C-re ak tif pro te in 
• Ho mo sis te ine mi
• Kro nik böb rek has ta lı ğı

Tablo 65-1. Pe ri fe rik Ar ter Has ta lı ğı nın Risk Fak tör le ri

• Pul se less ness (na bız ala ma ma)
• Pa ra li zi 
• Pa ras te zi
• Pa in (ağ rı)
• Pal lor (so luk luk)

Tablo 65-2. Pe ri fe rik Ar ter Has ta lı ğı nın Pe ri fe rik
Bul gu la rı
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LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

Sık ola rak ko ro ner kalp has ta lı ğı ile bir lik te ol du ğu
için EKG ru tin in ce le me nin bir par ça sı ol ma lı dır.

Eko kar di yog ra fi

Bir lik te mev cut ol ma ih ti ma li ko ro ner kalp has-
 ta lı ğı na bağ lı de ği şik le ri (böl ge sel ha re ket bo zuk -
lu ğu, sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nu gi bi)
be lir me de yar dım cı olur.

Bi oşi mik Test ler

Dis li pe mi, di abe tes mel li tus gi bi eş lik eden risk
fak tör le ri ni be lir le me de yar dım cı olur.

Dopp ler Ul tra so nog ra fi

Akım du ru mu nu gös te ren no nin za vif bir yön tem
olan Dopp ler USG ta nı da sık lık la kul la nıl mak ta dır.
Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı, bi lek-bra ki al in dek si (“ank -
le brac hi al in de x” = ABI) kul la nı mı ile teş his edil mek-
 te dir. ABI, alt ve üst eks tre mi te ler de Dopp ler ile
öl çü len sis to lik ba sınç la rın ora nı dır. Nor mal ABI
0.9-1.5 ara sın da de ğer ler gös ter mek te dir. 0.9 al tın -
da ki ABI, an ji yog ra fik ola rak dö kü men te edil miş
pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı için du yar lı lı ğı % 95 ve öz-
 gün lü ğü % 99’dır. ABI de ğer le ri 0.9’un al tın da olan
has ta lar, bu ora nın 0.9-1.5 ara sın da ol du ğu bi rey -
ler le kı yas lan dı ğın da, ko ro ner kalp has ta lı ğı na bağ -
lı mor ta li te ris ki 3-6 kat art mış tır. ABI ve
kar di yo vas kü ler olay lar ara sı iliş ki da ha ön ce ki
kalp has ta lı ğı ya da in me öy kü sün den ve ko ro ner
kalp has ta lı ğı risk fak tör le rin den ba ğım sız dır. Pe-
 ri fe rik ar ter has ta lı ğı olan lar ara sın da ABI de ğe ri
azal dık ça mor ta li te ris ki art mak ta dır. ABI her ba -
cak için alt eks tre mi te ar ter ba sın cı nın bra ki al ar ter
ba sın cı na bö lün me si ile he sap lan mak ta dır. Bra ki al
ar ter ba sın cı ise sağ ve sol kol lar da ki bra ki al ar ter
ba sınç la rı nın or ta la ma sı nın alın ma sı ile el de edil-
 mek te dir. Sağ ve sol kol ara sın da bra ki al ar ter ba-
 sınç la rı 10 mm Hg ve ya da ha faz la fark lı lık
gös te rir se dü şük ba sınç olan kol da bra ki al ar ter ste-
 no zun dan şüp he edil me li ve her iki ba sınç tan da ha

yük sek ola nı ABI he sap lan ma sın da kul la nıl ma lı dır.
ABI öl çü mü nün de za van ta jı di abe tes mel li tus ve
ile ri yaş la iliş ki li ola rak alt eks tre mi te ar ter le ri nin
kal si fi kas yo nu nun ar te rin tam ola rak kom pres yo -
nu nu en gel le me si ne ve alt eks tre mi te ba sınç la rı nın
yük sek öl çü mü ne yol aç ma sı dır. Bu du rum da 1.5
üze rin de ABI de ğer le ri or ta ya çı ka cak tır. Bu bi rey -
ler de, alt eks tre mi te ar ter per füz yo nu ABI yön te mi
kul la nı la rak doğ ru bir şe kil de he sap la na maz.  

Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me

MR gö rün tü le me me to du yük sek gö rün tü ka li te -
si ile pe ri fe rik da mar ana to mi si ni ve lez yon la rı
net bir şe kil de or ta ya ko yar.

Çok Ke sit li Bil gi sa yar lı To mog ra fi (BT)

BT gö rün tü le me me to du da pe ri fe rik da mar ana-
 to mi si ni ve lez yon la rı net bir şe kil de or ta ya ko yar.

“Di gi tal Subs trac ti on” An ji og ra fi (DSA)

DSA me to du pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı teş hi sin de
al tın stan dart ola rak ka bul edil mek te dir.

TTee  ddaa  vvii

Me di kal Te da vi

Te da vi nin he def le ri, fonk si yo nel du ru mu ko ru -
mak, is ke mik semp tom la rı azalt mak ve ya yok et -
mek ve has ta lı ğın iler le me si ni ön le mek tir. Pe ri fe rik
ar ter has ta lı ğı sis te mik ate rosk le roz için be lir teç ol-
 du ğun dan se kon der bir he def, ko ro ner ve se reb -
ro vas kü ler olay la rın in si den si ni dü şür mek tir.
Si ga ra kul la nı mı nın bı ra kıl ma sı, hi per tan si yo nun
te da vi edil me si, di abe tin ve hi per li pi de mi nin kon t-
rol al tı na alın ma sı önem li dir. Kol la te ral ge li şi mi ni
sağ la ya ca ğı için ha fif ve or ta de re ce de semp tom la -
rı olan has ta lar da fi zik eg zer siz ve tem po lu yü rü -
yüş fay da lı dır. Ev re 3 ve 4 has ta lar da eg zer siz
kon trin di ke dir.

Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı bu lu nan has ta lar kon t-
rin di kas yon ol ma dık ça ha yat bo yu an ti-ag re gan
te da vi al ma lı dır. Bu amaç la ase til sa li si lik asit
75-325 mg/gün ve ya clo pi dog rel 75 mg/gün kul la-
 nı la bi lir. Kla di kas yon te da vi si için “Fo od Drug Ad-
 mi nis tra ti on” (FDA) ta ra fın dan onay lan mış iki ilaç
si los ta zol ve pen tok si fi lin dir. 

Si los ta zol: Si los ta zol trom bo sit ak ti vas yo nu nu (ag -
re gas yon ve sek res yon) in hi be eden ve vas kü ler
düz kas hüc re le rin de re lak sas yon ya pan bir tip III
fos fo di es te raz in hi bi tö rü dür. Kul la nım do zu 200
mg/gü n’ dür. Si los ta zol ev re 3-4 kalp ye ter siz li ği
olan has ta lar da kul la nıl ma ma lı dır. Ka ra ci ğer ve
böb rek ye ter siz li ği olan has ta lar ka na ma açı sın dan
ta kip edil me li ve ge re ğin de doz azal tıl ma lı dır.
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Ev re 1 Asemp to ma tik

Ev re 2: İn ter mitan Kla di kas yon
2a: Yü rü me me sa fe si > 200 metre
2b: Yü rü me me sa fe si < 200 metre

Ev re 3: İs ti ra hat Ağ rı sı

Ev re 4: Nek roz/Gan gren
4a: İs ti ra hat ağ rı sı (+)
4b: İs ti ra hat ağ rı sı (-)

Tablo 65-3. Pe ri fe rik Ar ter Has ta lı ğı nın Kli nik
Sı nıf la ma sı (Fon ta ine Ratsc hkow Ev re le me si)



Pen tok si fi lin: Pen tok si fi lin ve me ta bo lit le ri vis ko -
zi te yi ve trom bo sit ag re gas yo nu nu azal ta rak et ki
et mek te dir. Kul la nım do zu 1200 mg/gü n’ dür. Ya kın
za man da se reb ral ve ya re ti nal ka na ma ge çir miş
has ta lar da pen tok si fi lin kul la nı mı kon trin di ke dir.

Per kü tan Re vas kü la ri zas yon

Pe ri fe rik an ji yop las ti ve stent imp lan tas yo nu pe-
 ri fe rik ar ter has ta lı ğı ile iliş ki li semp tom la rın or-
 ta dan kal dı rıl ma sı için en et ki li te da vi me to du dur
(Şe kil 65-1).

Cer ra hi Te da vi

Pe ri fe rik an ji yop las ti ve stent imp lan tas yo nu na uy -
gun ol ma yan va ka lar da “en dar te rek to mi ” ve ya pe ri-
 fe rik “by-pas s” ya pı lır. Sem pa tek to mi ve son ter cih
ola rak am pü tas yon di ğer cer ra hi te da vi se çe nek -
le ri dir. 

TTrroomm  bboo  aann  jjii  ttiiss  OObb  llii  ttee  rraannss

Kü çük ve or ta boy ar ter ve ven le ri et ki le yen in tra -
lü mi nal trom büs le sey re den inf la ma tu ar bir vas kü -
lo pa ti dir. Bu er ger Has ta lı ğı ola rak da bi li nir.
Er kek ler de ka dın la ra gö re da ha sık gö rü lür. Tü tün
kul la nı mı ile bir lik te dir ve bu na kar şı oto-im mün
bir ce vap ola bi lir. Ço ğun luk la 20-50 yaş ara sın da
gö rül mek te dir. Ate rosk le roz dan üst eks tre mi te nin
eş za man lı tu tu lu mu ile ay rı lır. Ön ce di ji tal, pe dal
ve el da mar la rı tu tu lur; bal dır, kal ça ve ön ko la ya-
 yı lım gös te re bi lir. Bu has ta la rın bir kıs mın da Ray-
 na ud fe no me ni var dır. Bal dır ve ön kol lar da
rek kür ren yü ze yel fle bit atak la rı sık tır. Tü tün kul la-
 nı mı ke si le ne dek prog re sif do ku kay bı de vam eder
ve ke si lin ce iyi leş me ve sta bil leş me gö rü le bi lir.

AAkkuutt  EEkkss  ttrree  mmii  ttee  İİss  kkee  mmii  ssii

Akut eks tre mi te is ke mi si en sık ola rak em bo lik ar-
 te ri yel ok lüz yo nun bir so nu cu ola rak olu şur. Em-
 bo lik kay nak va ka la rın ço ğun da kalp tir ve

ge nel lik le at ri yal fib ri las yon so rum lu dur. Eks tre -
mite da mar la rın da in -si tu trom boz da ha az sık lık la
olu şur; spon tan trom boz oluş tu ğun da da ha ön ce ta -
nı ko nul ma mış hi per ko agü la bi li te dü şü nül me li dir.
Kli nik pre zen tas yon ti pik tir, baş lan gıç ta cid di ağ rı
olur ve kı sa sü re son ra pa ras te zi ge li şir. So nuç ta pa-
 ra li zi ola bi lir. Fi zik mu aye ne de eks tre mi te so ğuk,
so luk ve na bız sız dır. Bu du rum da eks tre mi te yi bes-
 le yen akı mı ye ri ne koy mak için hız la ça ba har can-
ma lı dır. Per kü tan gi ri şim (ka te ter baz lı
trom bek to mi) ve ya cer ra hi mü da ha le ya pıl ma lı dır.
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Tanımlama

Derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi
farklı klinik tablolar ile seyredebilen venöz trom-
bozlar gerek hastane dışı, gerekse de hastanede
yatan hastalarda sık rastlanan, ölümcül olabilen,
tekrarlayıcı ve sıklıkla gözden kaçan patolojiler-
dir. Uzun dönemde pulmoner hipertansiyon ve
post trombotik sendrom gibi komplikasyonlara
neden olabilir. Pulmoner emboli hastane içi
ölümlerin en sık 3. nedeni olmasına rağmen
venöz tromboemboli riski olan yatan hastaların
sadece 1/3’ü yeterli proflaktik tedavi almaktadır.
Yatan hastaların birçoğunda en az 1 veya daha
fazla risk faktörü olduğu göz önüne alındığında
profilaksi almayan hastalarda derin ven trom-
bozu riski % 10-20 arasında olup, cerrahi hastala-
rında bu risk % 15-40’a kadar yükselebilir. 

DDeerriinn  VVeenn  TTrroommbboozzuu

Alt ekstremiteler en sık rastlanan bölgelerdir. Bu-
nunla birlikte üst ekstremiteler, mezenterik ve
pelvik venlerde de rastlanabilir. Derin ven trom-
bozu tedavisinin ana amacı pulmoner emboli ve
post trombotik sendromun önlenmesidir. Popli-
teal ven ve üzerindeki derin ven trombozunun te-
davi edilmemesi halinde yaklaşık yarısında
pulmoner emboli gelişme riski vardır. Baldır ven-
lerindeki trombüsün ise yaklaşık % 25’i popliteal
ven ve üzerine yayılma riski taşımaktadır.

Patogenez ve Risk Faktörleri

Virchow tarafından tanımlanan triad halen patoge-
nezi anlamamızda geçerliliğini korumaktadır:
Kanın stazı, hiperkoagülabilite ve damar duvarın-
daki hasar triadı oluşturan unsurlardır. Hiperkoa-
gülabilite için hem kalıtsal, hem de edinsel risk
faktörleri mevcuAur. En sık kalıtsal risk faktörleri;
faktör V Leiden ve protrombin gen mutasyonu, an-
tikoagülan protein C, S ve antitrombin eksikliği, hi-
perhomosistinemi ve yükselmiş faktör VIII
düzeyleri olarak sayılabilir. İmmobilizasyon, cerrahi

müdahele, travma, gebelik, oral kontraseptif kulla-
nımı, malignite, antifosfolipid sendromu, “heparin’e
bağlı trombositopeni”, miyeloproliferatif hastalıklar,
şişmanlık, inflamatuar barsak hastalığı, nefrotik
sendrom, pacemaker veya santral venöz kateterler
edinsel risk faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Klinik Belirti ve Bulgular

Semptomlar

Derin ven trombozunun tipik semptomları ekstre-
mitelerde ağrı ve şişmedir.

Fizik Muayene

Fizik muayenede sıcaklık artışı, hassasiyet, ödem,
eritem ve yüzeyel venlerde dilatasyon ile bazı va-
kalarda siyanoz veya gangren gözlenebilir. Homan’s
bulgusu (diz 300 fleksiyonda iken ayak bileğinin
dorsofleksiyonu ile baldırda ağrı olması), Louvel’s
bulgusu (öksürük ile ağrının şiddetlenmesi) ve Lo-
wenberg’s bulgusu (sfingomanometre baldırda şişi-
rildiğinde etkilenen bacağın daha fazla ağrıması)
fizik muayenede kullanılan bulgular olmakla bir-
likte duyarlık ve özgüllükleri düşüktür. “Phlegma-
sia cerulea dolens” sıklıkla malignite, “heparin’e bağlı
trombositopeni” veya diğer hiperkoagülabl durum-
ların seyrinde görülen ve ekstremiteyi tehdit eden
bir derin ven trombozu halidir. Venöz akımı tama-
men engelleyen trombüs; masif ekstremite şişme-
sine, kapiller yatak basıncının artmasına ve sonunda
iskemi ve nekroz gelişimine neden olur. 

Wells skoru riskli ve ileri tetkik gerektiren has-
taların tespit edilmesinde kullanılan bir puanlama
sistemidir (Tablo 66-1). Negatif tanı koydurucu de-
ğeri çok yüksek olmasına rağmen (% 96), pozitif
tanı koydurucu değeri % 75’in altındadır.

Laboratuar Bulguları

Venografi

Geçmişte derin ven trombozu tanısında kullanı-
lan altın standart bir tesAi. Lümen içi doluş de-

VENÖZ TROMBOEMBOLİ

Prof. Dr. Ahmet Kaya Bilge
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fektleri, derin venöz sistemin dolmaması, ani
akım kesilmesi ve kollateraller tanıya götüren gö-
rüntülerdir. İnvazif bir metod olması ve kontrast
maddenin yan etkileri göz önüne alındığında gü-
nümüzde yerini non-invazif Doppler ultrasono-
grafiye bırakmıştır.

Doppler Ultrasonografi

Semptomatik hastalarda duyarlılığı % 95 ve öz-
güllüğü % 98’dir. Asemptomatik hastalar ve bal-
dır venlerindeki trombüs için duyarlılık daha
düşüktür. Utrasound transduseri ile venlerin
komprese olmaması tanı koydurucudur. Venöz
genişleme, spontan akımın azalması veya kesil-
mesi derin ven trombozu düşündüren diğer bul-
gulardır. Pelvik abse ve tümörlerde common
femoral ven komprese edilemediği için test ya-
lancı pozitif sonuç verebilir.

D-Dimer

Duyarlılığı ve negatif tanı koydurucu değeri yük-
sektir. Wells skoru düşük olasılıklı hastalarda D-di-
mer’ın negatif olması halinde venöz tromboemboli
% 99 olasılıkla dışlanabilir. Bununla birlikte D-di-
mer’ın pozitif olması derin ven trombozu tanısı için
yeterli değildir.

Tedavi

Tedavinin amacı pulmoner emboli, kronik trom-
boemboliye sekonder pulmoner hipertansiyon,
post-trombotik sendrom ve nüksleri önlemektir.

“Phlegmasia cerulea dolens” acil tedavi gerekti-
ren bir durumdur. Bacak elevasyonu, antikoagü-
lasyon ve seçilmiş vakalarda trombolitik veya
kateter trombektomi kullanılan tedavi metodları-
dır. Kompartman sendromu gelişmesi halinde fa-

siyotomi gerekebilir.

Antikoagülan Tedavi: Derin ven trombozu şüp-
hesinde kontrindikasyon olmadığı müddetçe an-
tikoagülasyon hemen başlanmalıdır. Heparin,
düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) veya
fondaparinux ile antikoagülasyona başlanır ve oral
antikoagülanlar ile tedaviye devam edilir. LMWH
ve fondaparinux böbrekten atıldığı için renal ye-
tersizliği olanlarda doz ayarlaması yapılmalı, dia-
liz hastalarında ise bu ilaçlar kullanılmamalıdır.
Unfraksiyone heparin (UFH) 80 Ü/kg bolus ve ta-
kiben 18 Ü/kg/saat İV infüzyon şeklinde başlanır.
Bazal aPTT (aktive parsiyel tromboplastin zamanı)
1.5-2.5 katına ulaşılacak şekilde infüzyon dozu
ayarlanır. Lupus antikoagülanı pozitif olan, anti-
trombin eksikliği, malignite veya gebelik gibi he-
parin direnci bulunan hastalarda aPTT takibi
yapılmamalıdır. Bu hastalarda anti-faktör Xa dü-
zeylerine bakılarak heparin dozu ayarlanmalıdır.
0.3-0.7 IU/ml hedeflenen düzeylerdir. 

LMWH subkütan yoldan uygulanır. Enoxa-
parin en sık kullanılan ajandır. Genellikle 12 sa-
aAe bir 1 mg/kg dozunda verilmektedir. Böbrek
yetersizliği, gebelik, obezite ve çocuklar dışında
monitörizasyona gerek yoktur. İnjeksiyondan 4
saat sonra bakılan anti-faktör Xa düzeyinin 0.5-1
IU/ml olması terapötik açıdan yeterli olduğunu
göstermektedir.

UFH veya LMWH ile antikoagülasyona baş-
landıktan sonra oral antikoagülanlar (K vitamin
antagonisti coumadin gibi) ile tedaviye devam
edilmelidir. İki grup ilaç birlikte en az 4-5 gün ve-
rilmelidir. INR düzeyi 2.0-3.0 ulaşıldığında hepa-
rin tedavisi kesilmelidir.

Fondaparinux indirekt faktör Xa inhibitörüdür.
Ortopedik ve abdominal cerrahi yapılan hastalarda
derin ven trombozu proflaksisi ile akut derin ven
trombozu ve pulmoner emboli tedavisinde kulla-
nılmaktadır. Etkinlik ve güvenliği UFH ve LMWH
ile benzerdir. Derin ven trombozu proflaksisi için
günde bir kez subkütan 2.5 mg, akut derin ven
trombozu ile pulmoner emboli tedavisinde ise
vücut ağırlığına göre 5, 7.5 veya 10 mg olarak kul-
lanılır (<50 kg, 50-100 kg ve >100 kg). Ciddi renal
yetersizlik (kreatinin klirensi <30 ml/kg) ve bakte-
riyel endokardiAe kontrendikedir.

Derin ven trombozu tedavisinde seçilmiş has-
talarda trombolitik tedavi faydalı olabilir. Stan-
dart antikoagülasyona göre sistemik kanama riski
daha yüksektir. Erken rekanalizasyon sağlaması
ve posArombotik sendrom insidansını azaltma-
sına rağmen ekstremite tehdit altında değilse
derin ven trombozunda kullanımı tartışmalıdır.
Güncel kılavuzlarda masif iliofemoral derin ven
trombozunda venöz oklüzyona sekonder ekstre-
mitesinde gangren riski olan hastalarda kullanımı
önerilmektedir.
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Klinik özellik Puan
Aktif kanser 1

Paralizi, parazi veya immobilizasyon 1

3 günden uzun yatış veya son 1 ayda 1
major cerrahi

Derin ven sistemi boyunca lokalize 1
hassasiyet

Tüm bacakta şişme 1

3 cm’den fazla baldırda şişme 1

Ödem 1

Yüzeyel venlerde kollateral 1

Derin ven trombozu göre alternatif tanı -2
olasılığı daha yüksek ise

3 ve üzeri puan yüksek riski, 1-2 puan orta derece, 0 puan
düşük riski gösterir.

Tablo 66-1. Wells Skorlaması



Ven kapaklarında hasar ve venöz hipertansi-
yon post-trombotik sendrom gelişimine neden
olabilir. Bu durum ödem, ağrı, pigmentasyon ve
lipodermatoskleroz gibi deri değişikliklerine ve
ciddi vakalarda staz ülserlerine neden olur. Erken
mobilizasyon ve 30-40 mmHg’lık basınç uygula-
yan kompresyon çorapları bu komplikasyonu an-
lamlı olarak azaltmaktadır.

Vena Cava Filtreleri: Antikoagülan tedavinin
kontrindike olduğu, antikoagülasyona ait kompli-
kasyon gelişmiş veya yeterli antikoagülan tedaviye
rağmen tekrarlayan tromboemboli hastalarında in-
ferior vena cava filtreleri önerilmektedir. Bunun dı-
şında masif pulmoner emboli, iliocaval derin ven
trombozu, kardiyak veya pulmoner yetersizlik, an-
tikoagülasyonun yüksek riskli olduğu (sık düşme,
ataksi) ve antikoagülan takibi yapamayacak hasta-
lar kısmi indikasyonlarını oluşturur. İnferior vena
cava filtresi tek başına etkili değildir ve implantas-
yon sonrası mümkün olan en kısa sürede antikoa-
gülasyona başlanmalıdır.

Tedavinin Süresi

Derin ven trombozunda tedavinin süresi tekrar-
lama riskine bağlıdır. İdiyopatik derin ven trom-
bozu, hiperkoagülabl durumlar ve malignite
nüks açısından risk oluştururlar. Ayrıca kalıcı in-
ferior vena cava filtresi, yüksek D-dimer düzey-
leri, ileri yaş, erkek cinsiyet ve obezite nüks
riskinin arAığı diğer durumlardır. Daha uzun sü-
reli antikoagülasyon nüks riskini azaltmasına
rağmen kanama komplikasyonları nedeniyle
fayda-zarar dengesi iyi değerlendirilmelidir.

Geçici bir sebebe bağlı ilk derin ven trombozu
atağında oral antikoagülanlar INR 2.0-3.0 arasında
olacak şekilde 3 ay süreyle verilmelidir. İdiyopatik
derin ven trombozunda oral antikoagülan tedaviye
en az 6-12 ay süreyle devam edilmelidir. Antifosfo-
lipid sendromu, faktör V Leiden ve protrombin gen
mutasyonlarında ise sürekli antikoagülasyon öne-
rilmektedir. Ayrıca malignite hastalarında kanser
aktif olduğu sürece ve açıklanamayan derin ven
trombozu rekürrenslerinde de uzun süreli anti-
koagülasyon verilmelidir.

BBaallddıırr  VVeenn  TTrroommbboozzuu

Semptomatik olan veya trombüsün popliteal ven
ve üzerine doğru yayıldığı durumlarda 3 ay sü-
reyle antikoagülan tedavi uygulanmalıdır.

ÜÜsstt  EEkkssttrreemmiittee  DDeerriinn  VVeenn  TTrroommbboozzuu

Üst ekstremite derin ven trombozu genellikle
santral venöz kateter ve pacemaker işlemleri ile
ilişkilidir. Asemptomatik olabileceği gibi sıklıkla
kolda şişme ve ağrı şikayeti yapar. Kontrindikas-

yon olmadığı müddetçe antikoagülan tedavi uy-
gulanmalıdır. Genç, kanama riski düşük ve akut
başlamış hastalarda trombolitik tedavi de verile-
bilir. Antikoagülan tedavinin süresine alt ekstre-
mite derin ven trombozunda olduğu gibi alAa
yatan sebeplere göre karar verilmelidir.
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Birçok kardiyak hastalıkta uzun süreli antikoagü-
lasyon tedavinin önemli bir parçasıdır. İntrakardi-
yak trombüs gelişimi, kan akımında obstrüksiyon
ve periferik embolizasyon olumsuz klinik tablolara
neden olabilir. İntrakardiyak trombüslerin tedavi-
sinde antikoagülanlar tromboz ve embolizasyon-
dan hem primer, hem de sekonder korunmada
kullanılır.

Antikoagülanlar

Bu ajanlar koagülasyon kaskadındaki proteinleri
etkileyerek trombozu önlerler. En önemli kullanım
alanları intravasküler ve intrakardiyak tromboz ve
embolizasyondan primer veya sekonder korun-
madır. 

Unfraksiyone Heparin (UFH)

Antitrombin III’e bağlanarak etkisini artırır ve
trombini nötralize ederler. Faktör IX ve X’nun ak-
tivasyonunu da inhibe ederler. UFH’nin etkinliği
plazma proteinleri ve endotel ile etkileşimlerine
bağlı olarak kişiden kişiye farklılıklar gösterir.
UFH’nin hemostazdaki etkinliğinin takibi teda-
vide ana unsurdur. UFH’nin etkinliğini takip
etmek için rutin olarak aktive parsiyel trombo-
plastin zamanı (aPTT) kullanılır. Kontrol değeri-
nin 1.5-2 katına ulaşılana kadar UFH dozu titre
edilir. Koroner girişim gibi bazı özel durumlarda
daha yüksek antikoagülasyon dozlarına ihtiyaç
duyulabilir. Bu gibi durumlarda etkinlik aktive
pıhtılaşma zamanı (ACT) ile takip edilir ve değe-
rin 250-300 sn’nin üzerinde olması hedeflenir.
UFH intravenöz verildiğinde etkisi hemen başlar
ve genellikle bir bolus dozu takiben sürekli in-
füzyon şeklinde kullanılır. UFH’nin etkisi 6 saaAe
ortadan kalkar. Etkinliği hızla geri döndürmek
gerektiğinde antagonist olarak “protamine” kul-
lanılabilir. Bazı yüksek riskli durumlarda (post
operatuar gibi) derin ven trombozunun proflak-
sisinde daha düşük dozlarda subkütan yolla da
kullanılabilir.

Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (LMWH)

UFH’nin bir yıkım ürünüdür. Faktör X üzerine olan
etkisi trombine göre daha fazladır. Plazma protein-
lerine UFH’ne göre daha az bağlandığı için doz
daha kolay öngörülebilir. LMWH trombosit faktör
4’ün nötralize edici etkisine UFH’den daha diren-
çlidir. Dolayısıyla trombosit fonksiyonlarına nega-
tif etkisi UFH’den daha düşüktür. LMWH’lerin
koagülasyon üzerindeki etkisi daha fazla öngörü-
lebildiği için UFH gibi sürekli laboratuar takibine
gerek yoktur. Etkinliğinin değerlendirilmesinde
standart koagülasyon testlerinin yeri yoktur. Mo-
nitörizasyon gerekliliğinde aktive faktör Xa düzey-
leri ölçülmelidir. Düşük molekül ağırlıklı heparinler
genellikle günde iki kez subkütan yolla yapılırlar.
Protamine antikoagülan etkinin düzeltilmesinde et-
kisizdir. Bazı yüksek riskli durumlarda derin ven
trombozunun primer önlenmesinde LMWH daha
düşük dozlarda kullanılabilir.

Oral K Vitamini Antagonistleri

K vitamini antagonistleri 50 yılı aşkın süredir oral
antikoagülanların en önemli kısmını oluşturmak-
tadır. Warfarin en yaygın kullanılan oral antikoa-
gülandır. Sentezleri için K vitamini gereken
faktör II, VII, IX, X ile protein C ve S oluşumunu
bloke eder. Yarılanma ömrü yaklaşık 40 saaAir.
Oral alındığında tama yakın emilir ve plazma al-
büminine bağlanır. Hemostaz üzerindeki etkisi
kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir. Bes-
lenme şekli, karaciğer hastalığı, konjestif kalp ye-
tersizliği, hipermetabolik durumlar ve ilaçlar gibi
birçok faktör warfarinin etkisini değiştirebilir.
Protrombin zamanı (PT) ve standartize edilmiş
“International normalized ratio” (INR) değeri doz
ayarlanması ve klinik etkinin takibinde kullanı-
lan laboratuar testleridir. Warfarin tedavisine
yükleme yapılmadan başlanır ve hedef INR de-
ğerine birkaç günde ulaşılır. Tedavinin başlangı-
cında koagülasyon faktörlerini inhibe etmeden
önce protein C ve S’yi inhibe eAiği için paradok-
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sal hiperkoagülabıl bir dönem olabilir. Bu se-
beple, INR terapötik düzeylere gelene kadar UFH
veya LMWH ile birlikte kullanılmalıdır. Hedef
INR düzeyine ve stabil bir warfarin dozuna ula-
şılana kadar başlangıçta sık olarak INR tetkiki ya-
pılmalıdır. Takiben en azından ayda bir kez INR
kontrolü gereklidir. Warfarin kesildiğinde
INR’nin normal düzeylerine inmesi 3-4 gün süre-
bilir. Antikoagülan etkinin hızla düzeltilmesi ge-
rektiğinde oral veya subkütan K vitamini
verilmelidir. K vitamini 1-2 gün içinde INR’yi dü-
zeltebilmektedir. Warfarin etkisinin çok hızlı nöt-
ralize edilmesi gereken akut kanama gibi
durumlarda taze donmuş plazma veya protrom-
bin konsantreleri kullanılmalıdır.

Antikoagülan Tedavinin Riskleri

En ciddi yan etki kanamadır. 65 yaşın üzerinde,
inme veya gastrointestinal kanama öyküsü olan,
yeni infarktüs geçirmiş, prostetik kapağı olan,
INR >4, anemi, diabet, böbrek yetersizliği olan,
aşırı alkol tüketimi veya aspirin kullanan hasta-
larda kanama komplikasyonuna daha sık rastla-
nır. İntrakraniyal kanama bu komplikasyonlar
içinde en korkulanıdır. Devam eden kanama ve
progresif nörolojik bozukluk hayatı tehdit eden
klinik tablolara neden olabilir.

UFH ve LMWH trombositopeniye neden olabi-
lir. Doza bağlı olarak trombosit sayısında azalma
genellikle ciddi olmayan ve ilaç kesilmesini gerek-
tirmeyen bir durumdur. Trombositopeniye neden
olan ikinci mekanizma ise immün aracılıklı “hepa-
rine bağlı trombositopeni” (HIT) olup hayatı tehdit
eden arteriyel ve venöz trombüs gelişimi ile seyre-
debilir. Heparine karşı oluşan antikorlar trombosit
yüzeyindeki heparin-trombosit faktör 4 kompleksi
ile etkileşerek trombosit yıkımına neden olabilir.
HIT genellikle tedavinin 4. gününden sonra başlar
ve doza bağımlı değildir. HIT tanısı için immüno-
assay metodu ile antikor-heparin-trombosit faktör
4 kompleks düzeyleri ölçülür. LMWH’lerde HIT
gelişme riski UFH’ne göre daha azdır. Tedavide
derhal heparin kesilmelidir.

Heparinlerin nadir komplikasyonları içinde
hiperpotasemi, osteoporoz, deri nekrozu ve alo-
pesi sayılabilir. Ayrıca warfarin teratojenik etkisi
nedeniyle gebeliğin ilk trimesterinde kullanılma-
malıdır.

Patogenez

Virchow 19. yüzyılda trombüs gelişimi için; kan akı-
mında staz, endotel hasarı ve hiperkoagülabıl du-
rumdan oluşan bir triadın gerekliliğini
tanımlamıştır. Normal fonksiyone eden bir kalpte
staz ve trombüs oluşması beklenmezken, kalp boş-
luklarında genişleme veya düşük akım bu duruma

neden olabilir. Mitral stenoz, atriyal fibrilasyon gibi
durumlarda sol atriyumda, akut miyokard infark-
tüsü, sol ventrikül anevrizması veya dilate kardiyo-
miyopatilerde sol ventrikülde trombüs gelişebilir.

Akut ST-yükselmeli miyokard infarktüsünde
özellikle reperfüzyon tedavisi uygulanmayan-
larda sol ventrikülün belli bölümlerinde fonksi-
yon kaybı ile bu bölgelerde kanın stazı
hiperkoagülabl bir duruma ve sol ventrikülde
trombüse yol açabilir. Bu trombüs genellikle in-
farktüsün 2-7. günlerinde ve apekste gelişir. İnfe-
rior ve ST-yükselmesiz miyokard infarktüsü
seyrinde görülmesi nadirdir. Sol ön inen koroner
arter apeksi de beslediği için anterior miyokard
infarktüsünde apikal staz beklenen bir durum-
dur. Apeks sol ventrikülde kanın giriş ve çıkış
bölgelerine en uzak yer olduğu için apeksteki aki-
nezi veya diskinezi şeklindeki bir duvar hareket
bozukluğu trombüs gelişimine uygun zemin ha-
zırlar. Akut infarktüste endokard bütünlüğünün
bozulması da trombüse katkı sağlayan faktörler-
dendir.

Miyokard nekrozu endokardı tuAuğu zaman
trombüs gelişimine neden olabilir. İnfarktüs dışın-
daki bazı klinik durumlar endokard bütünlüğünü
bozarak kavite içinde trombüs oluşumuna yol aça-
bilirler. Örneğin atriyal fibrilasyonda sol atriyumda
von Willebrand faktör artışı gözlenmektedir. Pros-
tetik kapak gibi yabancı cisimler bir trombüsün ge-
lişiminde çekirdek rolü oynayabilir. Miyokard ve
endokardın inflamatuar hastalıklarında endokard
bütünlüğünün bozulması, yol açtıkları hiperkoa-
gülabl durumlar ve ventrikül fonksiyonlarının
azalması nedeniyle trombüs gelişebilir.

İntrakardiyak trombüs oluşumunda triadın son
parçası hiperkoagülabıl durumdur. Koagülasyon
sisteminin aktive olduğu bazı ender klinik durum-
larda duvar hareketleri ve kan akımı normal olsa
bile trombüs gelişebilir. Yine akut infarktüs ve atri-
yal fibrilasyon gibi bazı hastalıklarda trombüs olu-
şumunda trombositler de aktif rol oynayabilir.

Trombüsün Embolizasyonu

Kalp içi trombüslerin en büyük riski, bulundukları
yerden kopup periferik organlarda yaraAığı iske-
midir. Bir trombüsün embolizasyonuna neden olan
faktörler tam olarak net değildir. Daha önce kont-
raksiyonu olmayan bir kalp bölgesinin mekanik
fonksiyonlarını yeniden kazanması trombüsün em-
bolizasyonu ile sonuçlanabilir. Anterior miyokard
infarktüsünde genellikle birinci haftada trombüs
gelişirken, embolizasyon sol ventrikül fonksiyon-
larının düzelmeye başladığı 5-21.günlerde görülür.

Atriyal fibrilasyon sinüs ritmine döndürüldük-
ten sonra sol atriyum mekanik fonksiyonlarına ka-
vuşarak buradaki trombüsün embolizasyonuna
neden olabilir. Atriyal fibrilasyon sinuse döndükten
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sonra sol atriyum mekanik fonksiyonlarının düzel-
mesi bazen birkaç haftayı bulabilir. Bu dönem
“stunning” olarak adlandırılır ve ritim sinüs olsa
dahi yavaşlamış akım nedeniyle trombüs gelişme
riski devam eder. Embolizasyon genellikle başarılı
kardiyoversiyondan birkaç gün sonra görülmekte-
dir. Endojen veya farmakolojik fibrinolizis de trom-
büsü parçalayarak embolizasyonuna neden olabilir.
Büyük, mobil ve lümene doğru çıkıntıları (protrüze)
olan trombüslerin emboli riski daha yüksektir.

Periferik embolizasyon beyin, ekstremiteler,
barsaklar, dalak ve böbreklere olabilir. En sık kli-
nik bulgu veren embolizasyon inme ile sonuçla-
nan beyne olandır. İskemik inmelerin yaklaşık
%15’i kardiyoembolik kaynaklıdır. Trombotik in-
meleri embolik olanlardan ayırt etmek her zaman
mümkün olmayabilir. Atriyal fibrilasyon, proste-
tik kapak veya sol ventrikülde trombüsü olan-
larda kardiyoembolik, karotis arter hastalığı
olanlarda ise trombotik inme veya arterden artere
emboli düşünülmelidir.

Kardiyak kökenli inme geçirenlerde kısa ve
uzun dönemde tekrarlama riski yüksek olduğun-
dan antitrombotik tedavi uygulanmalıdır. Sereb-
ral embolilerin ciddi ve hayatı tehdit eden bir
başka komplikasyonu da intraserebral hemoraji-
dir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile hem kanaması
olan, hem de hemorajik transformasyon riski yük-
sek olan hastalar ayırt edilebilir. Serebral embolisi
olan hastalara hipertansif değiller ve BT’de intra-
serebral kanama yoksa 24-48 saat içinde antikoa-
gülan başlanmalıdır. Hemorajik transformasyon
riski yüksek olan geniş beyin infarktlarında teda-
viye başlamak için 7 güne kadar beklenebilir.

Tanı Yöntemleri

Ekokardiyografi intrakardiyak trombüs tespit
etmek için kullanılabilecek en etkili non-invazif
tanı yöntemidir. Transtorasik ekokardiyografi sol

ventrikül içindeki, transözofageal ekokardiyo-
grafi (TEE) ise sol atriyumdaki trombüsleri tespit
etmede sensitif ve spesifiktirler (Şekil 67-1).

Seri ekokardiyografik incelemeler ile akut mi-
yokard infarktüsünde trombüs gelişiminin doğal
seyri hakkındaki bilgilerimiz oldukça artmıştır.
Doppler incelemelerinde trombüs gelişimi önce-
sinde apikal yavaş akım paterni izlenmektedir.
Anterior miyokard infarktüsü ve ciddi apikal
duvar hareket bozukluğu gibi yüksek riskli kişi-
lerde bu akım paternine rastlanır ve profilaktik
olarak antikoagülan başlanması gerekir.

Kalp boşluklarında kanın yavaş akımı ve şe-
killi elemanlarının erken rulo formasyonu “spon-
tan eko kontrast” (SEK) olarak adlandırılan
ekokardiyografide dumansı bir görünüm yaratır.
SEK mevcut trombüs veya trombüs gelişimi ile
ilişkili bir durumdur. Romatizmal mitral darlığı,
prostetik mitral kapak ve non-valvüler atriyal fib-
rilasyonda sol atriyum veya apendikste SEK gö-
rülen hastalarda tromboemboli insidensı oldukça
yüksektir.

Yüksek hızlı kontrast BT ve MR kalp içi trom-
büslerin tespitinde kullanılabilecek diğer metod-
lar olmakla birlikte özel ekipman gerektirmesi ve
pahalı olması nedeniyle nadiren bu amaçla kulla-
nılır.

Periferik embolizasyonun en sık sebebi kalp
boşluklarındaki trombüstür. Diğer sebepler ise;
infeksiyöz veya non-infeksiyöz endokarditlerde
kapak vejetasyonları, dejeneratif aort ve mitral
kapak hastalığında kalsifik emboli, sol taraf mik-
somalarında tümör embolisi ve aort veya büyük
damarların frajil, mobil plaklarından atero-em-
bolidir. Ayrıca venöz sistemden kaynaklanan ve
bir kardiyak şant (sıklıkla patent foramen ovale)
aracılığıyla sol sisteme embolizasyonlar da olabi-
lir. Bu durum paradoksal emboli olarak isimlen-
dirilmektedir.
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Şekil 67-1. A: TEE ile sol atriyum apendiksinde trombüs görülmektedir. B: Oklar sol ve sağ ventrikül apekslerindeki trom-
büsleri göstermektedir.
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Antikoagülan Tedavi Kullanım Alanları

Akut koroner sendrom, inme, periferik arter has-
talığı ve venöz tromboembolide dahil birçok kar-
diyovasküler hastalıkta kısa ve uzun süreli
antikoagülasyon tedavinin vazgeçilmez bir par-
çasıdır. 

Atriyal Fibrilasyon

Atriyal fibrilasyon atriyumda (genellikle de apen-
dikste) trombüs gelişimine ve periferik emboli-
zasyona neden olabilir. En sık emboli kliniği
iskemik inmedir. İnme insidansı atriyal fibrilas-
yonda yılda % 4-5 olup, atriyal fibrilasyonu ol-
mayanlara göre risk 4-5 kat daha fazladır. İnme
insidansı yaş ile ilişkilidir. 50-60 yaş arası inme
riski yılda % 1.5 iken 80-90 yaş arasında insidans
yılda % 20’den daha fazladır.

İlk atriyal fibrilasyon atağı akut atriyal fibri-
lasyon olarak isimlendirilirken, kronik atriyal fib-
rilasyon; paroksismal, persistan veya permanen
olabilir.

Atriyal fluAer, atriyal fibrilasyona kıyasla
daha az görülmekle birlikte benzer etyolojik fak-
törlere ve inme riskine sahiptir.

Kronik Non-valvüler Atriyal Fibrilasyon: Birçok
randomize çalışma ile oral antikoagülan tedavi-
nin non-valvüler atriyal fibrilasyonda inmeyi ön-
lediği net olarak gösterilmiştir. Antikoagülan
tedavinin kesilmesi veya INR’nin hedef değerin
altında olması halinde inme yeniden risk teşkil et-
mektedir. 

Antikoagülan tedavinin en önemli kompli-
kasyonu kanamadır. Bununla birlikte çalışma-
larda, antikoagülan tedavi kontrol grubuna göre
major kanamalar (kafa içi kanama, kalıcı sekel bı-
rakan, hastane yatışı, ölüm veya transfüzyon ge-
rektiren kanama) açısından farklı bulunmamıştır.
İntrakraniyal kanama riski 75 yaş üstü ve INR’si
4’ün üzerindeki hastalarda belirgin artmaktadır. 

Aspirinin inme üzerine etkisi değerlendirildi-
ğinde; plaseboya göre riski hafif azaltsa da warfa-
rin ile kıyaslandığında etkinliği anlamlı derecede
daha azdır. Yine düşük doz warfarin ile aspirin
kombinasyonu da, dozu INR ile ayarlanmış war-
farine göre daha düşük etkiye sahiptir.

Antikoagülan tedavide hedeflenen INR; inme
riskini anlamlı derecede düşüren buna karşılık
komplikasyon oranını arAırmayan bir değer ol-
malıdır. Geniş kapsamlı çalışmalardan elde edilen
deneyimler, 2.0’nin altındaki INR değerlerinde te-
davi edici etkinin azaldığını, 4.0’üzerindeki değer-
lerde ise majör ve minör kanamaların arAığını
göstermektedir. Genellikle atriyal fibrilasyonda in-
meyi önlemek için hedeflenen INR düzeyi 2.0-3.0
arasıdır. Yaşlılarda ise INR’nin 2.0-2.5 arasında tu-
tulması önerilmektedir.

Atriyal fibrilasyon ile birlikte aterosklerotik has-
talık varsa, koroner arter hastalığından korunmak
için warfarine ilave olarak düşük doz aspirin (80-
100 mg) eklenmelidir. Atriyal fibrilasyonu olan has-
talarda perkütan koroner girişim ve özellikle de
stent implantasyonu gerektiğinde warfarin ve aspi-
rine ilave olarak belli bir süre clopidogrel de teda-
viye eklenmektedir. Fakat bu üçlü tedavi süresince
INR düzeyi çok daha yakından takip edilmelidir.

Atriyal Fibrilasyonda İnme Riski: Amerika ve Av-
rupa ortak atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzunda
inme için risk faktörleri belirtilmektedir. Kısaca
“CHA2DS2-VASC” olarak ifade edilen inme risk
skorlamasında warfarin tedavisi önerilecek hasta-
lar belirlenmektedir (Tablo 67-1). Risk faktörlerinin
baş harflerinden oluşturulan “CHA2DS2-VASC”
skorlamasında; konjestif kalp yetersizliği (C), hi-
pertansiyon (H), 65-74 yaş arası (A), diyabet (D) ve
koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, aort
anevrizması gibi arteriyel hastalık (VASC) varlı-
ğında 1’er puan, 75 yaş ve üzeri (A2) ve geçirilmiş
inme veya geçici iskemik atak (S2) varlığında ise
2’şer puan verilerek risk derecelendirmesi yapılır. 0
puan en düşük riskli hastaları gösterirken, 1-2 puan
orta derece riskli, 3 ve üzeri puan ise yüksek riskli
hastaları göstermektedir. Düşük riskli hastalarda
warfarine gerek yoktur, aspirin (325 mg/gün) ye-
terli olabilmektedir. Orta derece riskli (1-2 puan)
hastalarda genellikle, yüksek riskli (≥ 3 puan) has-
talarda ise kesinlikle, bir kontrindikasyon olmadığı
müddetçe warfarin tedavisi önerilmektedir.

Kronik atriyal fibrilasyonun paroksismal, per-
sistan ve permanen tiplerinde inme riski birbirin-
den farklı değildir. Antikoagülan tedavi kararı
verilirken atriyal fibrilasyonun tipi değil, risk fak-
törleri dikkate alınmalıdır.

Atriyal fibrilasyonun gerek hız kontrolü, ge-
rekse de ritim kontrolü tedavi stratejilerinde inme
riski benzerdir. İnmelerin birçoğu antikoagülan al-
mayan veya yeterli INR düzeyine ulaşmamış has-
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Risk Puan
Konjestif Kalp Yetersizliği 1

Hipertansiyon 1

Yaş
65-74 yaş 1
≥75 yaş 2

Diabetes mellitus 1

Stroke 2

VASC (koroner arter, periferik arter hastalığı) 1

C: Congestive heart failure, H: Hypertension, A: Age, D:
Mellitus, S: Stroke, VASC: Vascular Disease

Tablo 67-1. “CHA2DS2-VASC” Risk Skorlaması



talarda görülmektedir. Ritim kontrolü tercih edi-
len hastalarda sinüs ritmi sağlandıktan sonra da
en az 1 ay süreyle antikoagülan kullanılmalıdır.

Atriyal fibrilasyonda kardiyoversiyon: Atriyal fib-
rilasyon spontan olarak veya ilaç ya da elektriksel
kardiyoversiyon ile sinüs ritmine dönebilir. Sinüs
ritmine dönüş sırasında iki mekanizma ile sistemik
emboli gelişebilir. Birincisi, sol atriyum apendiksin-
deki trombüsün atriyum mekanik fonksiyonlarının
yerine gelmesi ile bulunduğu yerden kopması, ikin-
cisi ise sinüs ritmine dönmüş fakat mekanik fonksi-
yonlarını henüz kazanamamış (“stunning”)
atriyumun yeni ve taze trombüs oluşumuna zemin
hazırlamasıdır. Antikoagülan kullanılmayan ve
sinüs ritmine döndürülen atriyal fibrilasyonda em-
bolik olay sıklığı % 5 civarında iken antikoagülan
kullananlarda bu oran % 1’den azdır.

Elektif kardiyoversiyonda iki yaklaşım söz ko-
nusudur; konvansiyonel ve TEE kılavuzluğunda
kardiyoversiyon. Her iki yaklaşımında inme risk-
leri benzerdir. Konvansiyonel yaklaşımda; 48 sa-
aAen uzun veya ne zaman başladığı bilinmeyen
atriyal fibrilasyonlu hastalarda INR 2.0-3.0 olacak
şekilde en az 3 hafta warfarin verildikten sonra kar-
diyoversiyon yapılır. Sinüse döndükten sonra da
en az 4 hafta daha warfarine devam edilir. Bu süre
sonunda kumadine devam kararı risk faktörleri de-
ğerlendirilerek verilir. TEE kılavuzluğunda yakla-
şımda; hastaya UFH başlanarak TEE yapılır,
trombüs görülmez ise kardiyoversiyon uygulanır.
Sinüs ritmine döndükten sonra da en az 4 hafta
INR 2.0-3.0 arasında olacak şekilde warfarin veri-
lir. TEE’de trombüs görülen hastalarda ise, 3-4 hafta
antikoagülan verilerek TEE tekrarlanır ve trombüs
görülmemesi halinde kardiyoversiyon yapılır. 

Kesin olarak 48 saaAen daha kısa sürdüğü
düşünülen atriyal fibrilasyonda kardiyoversiyon
yapılırken antikoagülan verilmeyebilir. Kardiyo-
versiyon sonrası antikoagülan kullanma kararı
risk faktörleri ve daha önceki aritmi epizodlarına
göre verilmelidir. Yine hemodinamiyi bozan at-
riyal fibrilasyonlarda UFH altında acil kardiyo-
versiyon yapılmalı, sinüs ritmi sağlandıktan
sonra ise en az 4 hafta warfarin verilmelidir.

Nativ Kalp Kapak Hastalığı

Farklı kapak hastalıkları değişik oranlarda trom-
boembolik olaylara neden olabilir. Romatizmal
mitral kapak hastalığı özellikle atriyal fibrilasyon
ile birlikte ise yüksek embolik olay insidansına
sahipken, mitral kapak prolapsusu ve kalsifik
kapak hastalıkları (atriyal fibrilasyonsuz) embo-
lik olay açısından düşük risklidir.

Romatizmal Mitral Kapak Hastalığı: Mitral ste-
nozu atriyal fibrilasyon ile birlikte olduğunda
tromboemboli riski 18 kat artar. Romatizmal mit-

ral stenoz hastalarının en az % 20’sinde hayatla-
rının herhangi bir döneminde klinik olarak tespit
edilen bir embolik olaya rastlanmaktadır. Emboli
riski yaşlılarda ve düşük debisi olanlarda daha
yüksektir. Atriyal fibrilasyon olmaksızın da mitral
stenozunda tromboemboli gelişebilir. Atriyal fib-
rilasyonu veya geçirilmiş embolik olayı olan mit-
ral kapak hastalarına INR 2.0-3.0 düzeyinde
olacak şekilde warfarin başlanmalıdır. Antikoa-
gülan tedavi altındayken bir embolik olay geçi-
rilmesi halinde, aspirin (80-100 mg), dipiridamol
veya clopidogrel tedaviye eklenmelidir. 

Mitral yetersizlik hastalarında sol atriyum akı-
mının artmış olması nedeniyle tromboemboli
riski mitral darlığına göre daha düşüktür. Bu-
nunla birlikte atriyal fibrilasyon veya beraberinde
mitral darlığı da olan hastalara benzer indikas-
yonlarla antikoagülan başlanmalıdır.
Mitral Kapak Prolapsusu: Hastaların çok küçük
bir bölümünde sebebi açıklanamayan inme veya
geçici iskemik atak olabilir. Böyle bir durum ha-
linde uzun süreli aspirin tedavisi önerilmektedir.
Aspirine rağmen sistemik emboli veya tekrarla-
yan geçici iskemik atakları olan hastalarda war-
farin tedavisine geçilmelidir.
Kalsifik Mitral ve Aort Kapak Hastalığı: Mitral
annulus kalsifikasyonu inme insidensını arAıran
bir durumdur. Mitral hastalığa bağlı embolik
olaylara özellikle kronik böbrek hastalarında
daha sık rastlanmaktadır. Tromboemboliye ilave
olarak, ülsere kalsifik plaktan kopan parçacıkla-
rın da embolizasyonu olabilir. Sistemik emboli ile
komplike (kalsifik emboliler hariç) mitral anulus
kalsifikasyonunda INR 2.0-3.0 arasında olacak şe-
kilde warfarin verilmelidir. 

Kalsifik aort kapakları, kalsifik parçacık em-
bolizasyonuna neden olmalarına rağmen inme
riskini artırmamaktadırlar.
Endokardit: İnfektif endokardiAe embolik olay
insidensi oldukça yüksektir. Antibiyotik öncesi
dönemde % 70-90’ları bulan embolik olay sıklığı
günümüzde % 12-40 arasında bildirilmektedir.
Antikoagülan tedavi alan hastalarda (protez
kapak, mitral darlık ve atriyal fibrilasyon gibi) in-
fektif endokardit geliştiğinde hemorajik bir
komplikasyon olmadıkça antikoagülan tedaviye
devam edilmelidir.

Non-bakteriyel trombotik endokardit özellikle
kronik, malign hastalığı olanlar ile sepsis, disse-
mine intravasküler koagülasyon gibi akut fulminan
hastalıkların seyrinde görülmektedir. Sistemik veya
pulmoner emboliye neden olan non-bakteriyel en-
dokardiAe UFH verilmesi önerilmektedir.

Prostetik Kapaklar
Mekanik veya bioprostetik olabilirler. Mekanik
kapaklar, bioprotezlere göre daha dayanıklı ol-
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maları ve daha düşük tekrarlayan cerrahi ihtiya-
cına rağmen hayat boyu antikoagülan kullanıl-
ması gerekliliği dezavantajlarıdır. Bu nedenle
protez kapak seçilirken, hastanın hemorajik riski
ve yeni bir girişim ihtimali göz önüne alınmalı-
dır. Örneğin ileri yaştaki hastalarda antikoagü-
lasyonun yaraAığı risk, tekrarlayan girişim
ihtimalinden daha yüksek olduğundan bioprotez
tercih edilmelidir. Yine doğurganlık yaşındaki ka-
dınlarda antikoagülasyonun gebelikteki kompli-
kasyonları düşünülerek kapak seçilmelidir.

Mekanik Protez Kapaklar: Top-kafes, “unileaflet
tilting-disk” ve “bileaflet” tiplerinde protez kapak-
lar mevcut olup, top-kafes kapaklar günümüzde
artık kullanılmamaktadır. Kapak çeşitlerinin
akım karakteristikleri birbirinden oldukça farklı-
dır. Dikiş halkası ve mekanik parçalar trombüs
gelişimi için uygun zemin hazırlarlar. Trombo-
emboli riskleri de protez tiplerine göre farklılık
gösterir. En yüksek risk top-kafes, en düşük risk
ise “bileaflet” kapaklardadır.

Mekanik kapaklarda orta derecede veya yoğun
antikoagülan kullanılmasının tromboemboliyi ön-
leyici etkileri arasında fark yoktur. Buna karşılık
yoğun antikoagülan kullananlarda kanama riski
daha yüksektir. Warfarine aspirin eklenmesi ka-
nama riskini hafif artırırken, tromboemboli riskini
daha fazla azaltır.

“Unileaflet” ve “bileaflet” kapaklar aort pozis-
yonunda kullanılmışsa hedef INR 2.0-3.0 ara-
sında, mitral pozisyonda kullanılmış ise 2.5-3.5
arasında tutulmalıdır. Atriyal fibrilasyon, düşük
ejeksiyon fraksiyonu, miyokard infarktüsü gibi
ilave risk faktörleri olan hastalarda tedaviye 75-
100 mg aspirin, aspirin kullanamayacak olanlarda
ise 75 mg clopidogrel eklenmelidir.

Protez kapak trombozunun en sık klinik bul-
gusu embolik olaylardır. Nadiren kapak alanını
daraltarak veya kapakların kapanmasına engel
olarak hemodinamiyi bozan ciddi, hayatı tehdit
eden klinik tablolara da neden olabilir. Pannus
olarak adlandırılan dikiş halkasının fibrotik geli-
şimi, hemodinamik bozukluğa yol açabileceği
gibi trombüs için bir çekirdek görevi de görebilir.
Transtorasik ekokardiyografi ve TEE en duyarlı
ve özgül tanı metodlarıdır. Fluoroskopide kapa-
ğın açılım hareketleri fonksiyonu hakkında kıs-
men bilgi verebilir. Sol taraf protez kapak
trombozlarında fonksiyonel kapasite III-IV veya
trombüs yükü çok fazla ise acil cerrahi tedavi
önerilmektedir. Cerrahi yapılamayacak veya yük-
sek riskli olduğu durumlarda fibrinolitik tedavi
uygulanabilir. Fonksiyonel kapasitesi I-II olan sol
taraf protez kapak trombozlarında ise fibrinolitik
tedavi ilk seçenek olmalıdır. Sağ taraf protez
kapak trombozlarında da fibrinolitik tedavi akla
en yakın tedavi seçeneğidir.

Bioprotezler: Bioprostetik kapaklar, santral akım
ve daha az trombojenik materyel içermesine rağ-
men özellikle erken postoperatif dönemde trom-
boembolik olaylara neden olabilir. Dikiş halkası
trombüs oluşumuna zemin hazırlar ve ilk 3 ay en-
dotelizasyon geçekleşene kadar INR 2.0-3.0 ola-
cak şekilde warfarin kullanılması önerilmektedir.
Uzun dönemde ise atriyal fibrilasyon olmadığı
müddetçe warfarin kullanılmasına gerek yoktur.
Bu hastalarda 325 mg/gün aspirinin yeterli ol-
duğu düşünülmektedir.

Sol Ventrikül Trombüsü
Miyokard infarktüsü ve non-iskemik dilate kardi-
yomiyopati sol ventrikül içinde trombüs gelişimine
neden olabilir. Anterior miyokard infarktüsü, api-
kal duvar hareket bozukluğu, reperfüzyon tedavisi
uygulanmaması ve ejeksiyon fraksiyonunun %
40’dan az olması trombüs riskini, trombüsün hare-
ketli, protrüze olması, düşük ejeksiyon fraksiyonu
ve akut miyokard infarktüsü ilk 3 ayı ise emboli-
zasyon ihtimalini artıran durumlardır.

Akut Miyokard İnfarktüsü
Reperfüzyon tedavisi öncesi postmortem çalış-
malar, sol ventrikülde trombüs ile pulmoner ve
sistemik emboli sıklığının yüksek olduğunu gös-
termekteydi. Günümüzde embolik olaylar seyrek
olmasına rağmen % 80’ninden çoğu santral sinir
sistemine olduğu için sonuçları ağırdır. Periferik
embolilerin büyük çoğunluğu infarktüsün 5-21.
günleri arasında görülür. Yüksek ve düşük riskli
grupların belirlenmesi antikoagülan tedavinin et-
kinliğini artıran bir yaklaşımdır.

Anterior miyokard infarktüsünde, inferior mi-
yokard infarktüsüne göre daha sık trombüs ge-
lişmektedir. Anterior miyokard infarktüsü ile
birlikte apekste akinezi veya diskinezisi olan has-
talar en yüksek riske sahiptir. Klinik çalışmalar
bu hasta gruplarında 3 ay süreyle oral antikoa-
gülan kullanılmasının akla yakın olduğunu gös-
termektedir. Anterior miyokard infarktüsü
geçiren hastalarda tedavi dozlarında UFH kulla-
nılması sol ventrikül trombüsü ve sistemik em-
boli riskini anlamlı düzeyde azaltmaktadır.

Reperfüzyon tedavisi uygulanmamış, apikal
akinezi veya diskinezisi ve sol ventrikül disfonk-
siyonu anterior miyokard infarktüslü hastalarda
antikoagülan tedaviye UFH ile başlanmalı, daha
sonra düşük doz aspirine (81-162 mg) ilave ola-
rak 3 ay süreyle INR 2.0-3.0 olacak şekilde warfa-
rin verilmelidir.

Reperfüzyon tedavisi alanlarda iskemik inme
insidensı oldukça düşük olduğu için infarktüsü ta-
kiben kısa veya uzun süreli oral antikoagülan kul-
lanmanın faydası net değildir. Klinik ve
ekokardiyografik değerlendirme ile karar veril-
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melidir. İnferior miyokard infarktüsü geçirmiş
veya anterior miyokard infarktüsüne rağmen, sol
ventrikül fonksiyonları korunmuş ve apikal diski-
nezi veya akinezisi olmayan hastalarda sadece as-
pirin verilmesi yeterlidir. Ekokardiyografide sol
ventrikül trombüsü saptanan hastalarda 3 ay sü-
reyle INR 2.0-3.0 arasında olacak şekilde warfarin
verilmelidir. 3 ay sonraki ekoda trombüs çözül-
müşse oral antikoagülan kesilebilir.

Sol Ventrikül Anevrizması

Reperfüzyon döneminde miyokard infarktüsü-
nün nadir bir komplikasyonu olmasına rağmen
geliştikleri zaman trombüs için uygun ortamı ha-
zırlar. Bununla birlikte anevrizmaların sistemik
emboliye neden olma ihtimalleri düşüktür. Dola-
şan kanın anevrizmanın içindeki pıhtı ile temas
yüzeyinin küçük olması, emboli insidensının dü-
şüklüğünü izah etmektedir. Dokümante embolisi
veya içinde trombüs olan anevrizmalarda anti-
koagülan kullanılmalıdır. Yeterli antikoagülan
kullanılmasına rağmen tekrarlayan embolisi olan
hastalarda ise cerrahi anevrizmektomi indikedir.

Dilate Kardiyomiyopati

Kalp boşluklarında genişleme, sağ ve sol ventrikül
fonksiyonlarında bozulma ile karakterize bir has-
talık olup, kavite içinde kanın stazına neden olur.
Trombüs özellikleri ve emboli potansiyelleri sol
ventrikül anevrizmasına bağlı olanlardan farklıdır.
Dilate kardiyomiyopatide trombüs genellikle
mobil ve protrüze olup, emboli riski yüksektir.

Akut infarktüsün aksine dilate kardiyomiyo-
patide trombüs gelişiminin doğal öyküsü net de-
ğildir. Atriyal fibrilasyonu, ciddi sol ventrikül
sistolik disfonksiyonu olan, daha önceden trom-
boemboli geçiren veya sol ventrikülde trombüs
gösterilmiş hastalar en yüksek riske sahiptir. Bu
hastalarda INR 2.0-3.0 arasında tutacak şekilde
warfarin tedavisi uygulanmalıdır.

Aort Aterom Plağı

TEE arkus aorta ve inen aortayı görüntüleyebilen,
dolayısıyla da embolik inme sebebi olarak aort
plaklarının gösterilmesinde kullanılabilecek bir tet-
kiktir. 4 mm’den daha kalın ve kalsifikasyon içer-
meyen plakların iskemik olaylara yol açma ihtimali
çok daha (1 yıllık inme riski % 12-20) yüksektir. 

Embolik inmelerin primer ve sekonder önlen-
mesinde kompleks aort plaklarının tedavisi tar-
tışmalıdır. Oral antikoagülanlar anti-plateletlere
kıyasla inmeyi önlemede daha etkilidir. Ayrıca
statinler plak stabilizasyonu yaparak embolik
olay riskini azaltabilirler. Kılavuz kuralları 4
mm’den kalın ve mobil aort aterom plaklarında
warfarin kullanılmasını önermektedir.

Paradoksal Emboli

İntrakardiyak şantlar venöz sistemden arteriyel
sisteme embolilerin geçişine neden olabilir. Bu
şantlar genellikle soldan sağadır. Öksürük, Val-
salva manevrası gibi bazı özel durumlarda şant
sağdan sola dönebilir. Patent foramen ovale top-
lumda sıklığı % 20’leri bulan, hemodinamik etki-
leri önemsiz bir konjenital anomalidir. Bununla
birlikte venöz sistemde oluşan bir trombüsün ar-
teriyel sisteme geçişine vesile olabilir. Açıklana-
mamış sistemik emboli veya geçici iskemik atak
ve venöz sistemde trombozun gösterilmesi duru-
munda uzun süreli antikoagülan kullanılmalıdır.
Patent foramen ovalenin kapatılması da bir tedavi
seçeneğidir. Asemptomatik hastalarda ise anti-
koagülan tedaviye gerek yoktur.

Pacemaker, İmplante Edilebilir
Kardioverter-Defibrilatör ve Diğer Kalp
İçi Cihazlar

Pacemaker ve implante edilebilir kardioverter-de-
fibrilatörlerde (ICD) genellikle antikoagülan tedavi
önerilmemektedir. Bununla birlikte intravasküler
ve intrakardiyak lead’ler trombüs gelişiminde çe-
kirdek rolü oynayabilecek yabancı cisimlerdir. Na-
diren implantasyon yapılan tarafta subklavian ven
trombozu gelişebilir. Böyle bir durumda UFH ile
tedaviye başlanmalı ve en az 3 ay süreyle oral an-
tikoagülan verilmelidir.

Pacemaker ve ICD lead’leri üzerinde yıllar
içinde trombüs gelişebilir. Oldukça hareketli olan
bu trombüsler TEE ile gösterilebilir. Lead trom-
büsleri, klinik yaklaşım ve tedavi olarak farklılık-
lar gösterdiği için infektif endokardiAen ayırt
edilmelidir. Net olarak embolizasyon riski bilin-
mediği için embolik olay geçirmiş veya trombo-
emboli için diğer risk faktörleri olan hastalarda
antikoagülan tedavi akla yakın görünmektedir.

Perkütan atriyal septal defekt kapatma cihazla-
rında işlemi takiben 3 ay aspirin veya clopidogrel
kullanılması önerilmektedir. Warfarin kullanılma-
sına ise gerek yoktur.
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Bir genç sporcunun ani ve beklenmedik ölümü
spor ile uyumlu olmayan bir trajedidir. Arkadaş-
ları ve aile üyelerinin duyduğu üzüntü bir yana,
toplumda, bağlı bulunduğu kurumda (okul, pro-
fesyonel organizasyon) ve medyada geniş yankı
uyandırır. Bu şaşkınlık içinde ölümleri önlemeye
ve varsa ihmalleri ortaya çıkarmaya yönelik araş-
tırmalar içine girilir. Sporcularda ani ölümlerin
büyük çoğunluğu kalp kaynaklıdır. Son 10 yıl
içinde ani ölüm sebepleri ve risk altındaki kişileri
tayin etmek için çok sayıda araştırma yapılmıştır. 

Tarihte kaydedilen ilk sporcu ani ölümü M.Ö
490 yılında uzun mesafe mesajcısı olan Pheidip-
pides’in ölümüdür. Pheidippides Pers ordusunun
yenildiğini duyurmak için hiç durmadan Atina’ya
kadar koşmuş ve bu koşu hayatına mal olmuştur.
Genelde ani ölüm travmaya bağlı olmayan ve
beklenmedik şikayetlerin başlamasından itibaren
1 saat içinde gerçekleşen kardiyak kaynaklı ölüm
olarak ifade edilebilir. ABD’de 30 yaşın altındaki
sporcularda yılda 10-25 ani ölüm vakası bildiril-
mektedir. Minnesoto lise öğrencilerinin 12 yıl bo-
yunca tarandığı bir çalışmada yıllık sporcu
ölümü 1/200.000 olarak bulunmuştur. Benzer ola-
rak başka bir çalışmada ise, 30 yaş altı erkeklerde
egzersiz sırasında ani ölüm riski yılda 280.000’de
1 olarak bildirilmiştir. Yine ABD ulusal kayıtla-
rında travmatik sebeplere bağlı olmayan sporcu
ölümlerinin % 78’nin kardiyak orjinli olduğu, er-
keklerde 5 kat daha fazla görüldüğü (1.000.000’da
7.47 karşılık 1.33) ve % 65’nin basketbol veya fut-
bol oyuncularında geliştiği bildirilmektedir. 

Sporcu Kalbi ve Egzersize
Kardiyovasküler Yanıt

19. yüzyılın sonlarından itibaren önceleri göğüs du-
varının perküsyonu, takiben radyografi ve nek-
ropsi bulgularıyla sporculardaki kalp büyümesi
tanımlanmıştır. Ekokardiyografinin gelişmesi ile
sporcu kalbindeki değişmeler daha iyi anlaşılmış
ve elde edilen bulgular manyetik rezonans görün-
tüleme gibi ileri tanı metodları ile doğrulanmıştır.

Kalbin Yapısı

Sol Ventrikül: Fizik egzersiz hemodinamik deği-
şikliklere yol açarak kalbin ön ve ard yüklerini et-
kiler. Dinamik egzersizlerde kalbin temel olarak
volüm yükü artar. Kalp hızı ve atım hacmi dola-
yısıyla da kalp debisi artar. Sistemik rezistans
düşmesine rağmen dinamik egzersiz kan basın-
cında hafif-orta derecede artmaya neden olur.
Statik egzersizde ise kalp debisi hafifçe yükselir.
Buna karşılık kan basıncı belirgin yükselmiştir ve
kalbin basınç yükü artmıştır. Kalp volüm yüküne
maruz kaldığında sol ventrikülün iç çapında ge-
nişlemeyle birlikte duvar kalınlığı artar (ekzan-
trik sol ventrikül hipertrofisi). Basınç yükü ise iç
çapta değişikliğe yol açmaksızın duvar kalınlığını
artırır (konsantrik sol ventrikül hipertrofisi). Tüm
bu adaptasyon mekanizmaları temel olarak ven-
trikül duvar stresini normale döndürmeye yöne-
liktir. 

Kalpte meydana gelen değişiklikler yapılan
sporun tipine göre farklılıklar gösterir. Yapılan eg-
zersizin dinamik veya statik olmasına bağlı ortaya
çıkan basınç ve volüm yüklerinin kalpte yapısal
değişiklikler ortaya çıkarması için yeterli süre ve
yoğunlukta yapılması gerekmektedir. Haftada 3
saatin üzerinde spor yapılması halinde kalp hızı,
aerobik kapasite ve sol ventrikül kitlesinde anlamlı
değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Daha kısa süreli
egzersizlerdeki değişiklikler ise anlamsızdır. Spor-
cuların çalışma programlarında dinamik ve statik
egzersizler genellikle iç içe girmiştir. Uzun mesafe
koşucularında temel olarak “dinamik egzersiz”, hal-
ter, güreş, vücut geliştirme sporlarında ise temel
olarak “statik egzersiz” yapılır. Bisiklet, kürek gibi
sporlar ise hem dinamik, hem de statik egzersiz-
leri kapsar. Uzun mesafe koşucularında normal
popülasyona göre kalp hızı daha düşük, sol ven-
trikül iç çapı ve duvar kalınlığı daha fazladır. Sol
ventrikül kitlesi anlamlı olarak artmıştır ve ekzan-
trik hipertrofi söz konusudur. Bayan koşucularda
da benzer değişiklikler olmasına rağmen aynı
yaşta ve benzer vücut ölçülerine sahip erkeklere
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göre sol ventrikül kavitesi ve duvar kalınlığı daha
küçüktür. Kuvvet kullanımının ön planda olduğu
halter, vücut geliştirme, güreş gibi sporları yapan-
larda sol ventrikül iç çapı, duvar kalınlığı ve sol
ventrikül kitlesi kontrol gruplarına göre anlamlı
artmıştır. Temel olarak konsantrik hipertrofi gö-
rülmesine rağmen sol ventrikül iç çapında hafif ar-
tışın olması statik egzersizin yanında bu tür
sporlarda volüm yüklenmesinin de kısmi rolü ol-
duğunu düşündürmektedir. Bisiklet sporu yapan-
larda da kalp hızı daha düşük, sol ventrikül iç çapı,
duvar kalınlığı ve sol ventrikül kitlesi daha bü-
yüktür. Sol ventrikül iç çapındaki artış dengeli hi-
pertrofi ile birliktedir (mikst hipertrofi). Bu durum
bisiklet sporu yapanların vücut alt bölümlerinin
dinamik, üst bölümlerinin ise statik aktiviteye
maruz kalması ve kan basıncındaki artış ile açık-
lanabilir. 

Yarışmalı sporların gençler üzerinde kardiyak
etkisinin incelendiği bir meta-analizde inaktif du-
ruma göre maksimal O2 uptake’nin ortalama 4.8
ml/kg daha yüksek, kalp hızının 3.3 vuru/dk daha
az, sol ventrikül iç çapının ortalama 1.1 mm daha
geniş, septumun ortalama 0.7 mm, arka duvarın ise
0.5 mm daha kalın olduğu bildirilmektedir. Sporun
bırakılması durumunda ise, takip eden yıllarda ta-
mamen olmasa da sol ventrikülde ortaya çıkan de-
ğişikliklerde kısmi gerileme gözlenebilmektedir.

Sağ Ventrikül: Çalışmaların çoğunda sol ventrikü-
lün incelenmesi ve ekokardiyografinin yetersizliği
nedeniyle sporcularda sağ ventrikül tutulumuna
ait bilgiler sınırlıdır. Manyetik rezonans görüntü-
leme metodunun kullanıma girmesiyle bu alandaki
bilgiler artmış ve dayanıklılık gerektiren sporları
yapanlarda sağ ventrikül diyastol sonu hacminin
% 25, sağ ventrikül kitlesinin ise % 37 oranında art-
tığı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar düzenli
ve yoğun dayanıklılık çalışmalarında kalbin den-
geli olarak genişlediğini göstermektedir. 

Kalbin Fonksiyonları
Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonu: Uzun mesafe
koşucuları, bisikletçiler ve güç kullanan sporlarda
sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal sınırlar-
dadır. Çalışmalar gerek istirahat, gerekse egzersiz
sırasında ölçülen sol ventrikül iç çapı, ejeksiyon
fraksiyonu ve fraksiyonel kısalma miktarlarının
kontrol grubuna göre farklı olmadığını göster-
mektedir. Benzer olarak sağ ventrikülün ejeksiyon
fraksiyonu da sporcularda kontrol grubuna göre
farklı değildir. 

Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonu: Sol ventri-
kül diyastolik fonksiyonları istirahaAe normal sı-
nırlardadır. Kalp hızının düşük olması ve
diyastolik doluş zamanının uzaması nedeniyle mit-
ral A dalgası, E dalgasına göre çok daha düşük hız-

larda olabilir. Egzersiz esnasında ise kısalmış di-
yastol süresinde ventrikülün doluşunu rahatlatmak
üzere diyastolik fonksiyonlarda artış izlenir.

Sporcu Kalbinin Sınırları

Yoğun egzersiz programına sahip sporcularda sol
ventrikül duvar kalınlığı 13 mm’yi aşabilir. Bu
duvar kalınlığındaki artış hemen her zaman sol
ventrikül çaplarında artış ile beraberdir. Özellikle
bisiklet ve kürek gibi dayanıklılık gerektiren spor-
ları yapanların yaklaşık % 15’inde global sistolik
fonksiyonlar normal olmasına karşılık sol ventrikül
kavitesi 60 mm’nin üzerine çıkabilir. Fizyolojik sol
ventrikül hipertrofisinin üst sınırı genellikle 16 mm
olarak kabul edilmektedir. Fizyolojik hipertrofiyi,
hipertrofik kardiyomiyopatiden ayırt etmeye yara-
yan en önemli parametre sol ventrikülün iç çapın-
daki artıştır. Eğer duvar kalınlığındaki artışa
rağmen sol ventrikül kavitesi genişlememiş ise bu
durum hipertrofik kardiyomiyopati lehine yorum-
lanmalıdır. Ayrıca Doppler ile diyastolik fonksi-
yonlarda bozukluk saptanması da tanıda yardımcı
olarak kullanılabilir.

Elektrokardiyografi

Sporcuların EKG’leri incelendiğinde ritim bozuk-
lukları, QRS morfolojisinde değişiklik ve repolari-
zasyon anomalilerine rastlanabilir (Tablo 68-1).
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Ritim problemleri • Sinüs bradikardisi
• Solunumsal sinüs aritmisi
• Sinüs arrest, kaçış “escape”

vurusu veya ritmi
• Gezici atriyal pacemaker
• Kavşak  ritmi
• Koroner sinüs ritmi

Atriyoventriküler • 1. derece AV blok
blok • 2. derece Mobitz tip 1

(Wenckebach) AV blok
• Atriyoventriküler dissosiyasyon

Morfolojik • P dalgası amplitüdünde artma ve
değişiklikler çentiklenme

• QRS voltajında artış, sol ventrikül 
hipertrofisi

• Sağ ventrikül hipertrofisi
• İnkomplet sağ dal bloğu
• QRS frontal aksı genellikle

0-90 derecedir.

Repolarizasyon • ST segment - J noktası
anomalileri elevasyonu

• ST segment elevasyonu
• ST segment depresyonu
• Uzun ve çentikli T dalgası
• Düşük amplitüdlü veya izoelektrik 

T dalgası
• Bifazik T dalgası
• Negatif T dalgası

Tablo 68-1. Sporcu Kalbinde EKG Bulguları



Düşük kalp hızı, vagal tonus artışı, sempatik akti-
vite azalışı, kalpteki yapısal değişiklikler ve ventri-
külün homojen olmayan repolarizasyonu EKG
değişikliklerinin muhtemel nedenleri arasında sı-
ralanabilir. Değişiklikler daha ziyade yoğun olarak
dinamik dayanıklılık sporları yapanlarda görül-
mektedir.

Sporcuların % 60’ında EKG normal iken, %
26’sında minimal değişiklikler ve % 14’ünde ise
belirgin anormallikler izlenmektedir. Anormal
EKG erkek cinsiyet, daha genç yaş, dayanıklılık
gerektiren sporlar ve büyük kalp boyutları ile iliş-
kili görünmektedir. 

Genç Sporcularda Ani Ölüm Nedenleri

Ani ölümden sorumlu 20’den fazla hastalık ta-
nımlanmasına rağmen genelde birkaç patoloji bu
ölümlerin temel nedenidir (Tablo 68-2).

Gençlerde yapılan farklı çalışmalarda en önde
gelen ölüm nedeninin hipertrofik kardiyomiyopati
olduğu bildirilmektedir. Tüm ölümlerin yarısına
yakın kısmında hipertrofik kardiyomiyopati, yak-
laşık % 20’sinde koroner arter anomalileri, % 15 ci-
varında koroner arter hastalığı ve % 10 kadar bir
kısmında da miyokardit etyolojik neden olarak bu-
lunmuştur. 

Hipertrofik Kardiyomiyopati

Toplumda nadir görülen bir hastalık olmasına rağ-
men (% 0.1-0.2) genç sporculardaki ani ölümlerin
en sık nedenidir. Tipik olarak otozomal dominant
kalıtım ile geçer ve patolojik bulgulardan sorumlu
100’den fazla genetik defekt gösterilmiştir. Hipert-
rofik kardiyomiyopatili hastaların % 60’ında birinci
derece akrabaları da etkilenmiştir. Kavitede kom-
pansatris dilatasyon olmaksızın sol ventrikül kit-
lesi artmıştır. Sol ventrikül diyastolik doluşu

azalmıştır. Genellikle sol ventrikülün septumu ile
serbest duvarı arasında septum lehine orantısız bir
hipertrofi söz konusudur. Bu asimetrik kalınlaşma
özellikle egzersiz esnasında sol ventrikül çıkış yo-
lunda obstrüksiyona neden olabilir. Kas hücreleri-
nin diziliminin bozulması, diffüz interstisyel fibroz
ve küçük arter anomalileri alAa yatan mikroskopik
değişikliklerdir. Pozisyonla değişen sistolik üfü-
rüm en önemli fizik muayene bulgusudur. Hasta-
ların % 90’nında anormal EKG bulguları mevcuAur
ve ekokardiyografi ile hastaların çoğunda tanı ko-
nulabilir.

Ne yazık ki hastaların bir kısmında ilk ve tek
semptom ani ölümdür. Hastaların çok az bir kıs-
mında ailede ani ölüm veya açıklanamamış ölüm
hikayesi vardır. Hipertrofik kardiyomiyopati ne-
deniyle ölmüş genç sporcuların sadece % 21’inde
kardiyak semptom ve bulgular olduğu (göğüs ağ-
rısı, efor dispnesi, senkop, baş dönmesi) bildiril-
mektedir. Ölüm nedeni tam olarak anlaşılamamış
olsa da en çok üzerinde durulan etken malign
ventriküler aritmilerdir.

İdiyopatik Sol Ventrikül Hipertrofisi

İdiyopatik sol ventrikül hipertrofisi ani ölümlerin
yaklaşık % 10’nundan sorumlu, üzerinde bilinen-
lerin sınırlı olduğu bir hastalıktır. Sporcularda rast-
lanan fizyolojik hipertrofinin çok ötesinde simetrik
bir hipertrofi söz konusudur. Aile öyküsü olma-
yıp, sebebi izah edilememiştir. Tanısı konmamış
hipertansiyon, aşırı fizyolojik hipertrofi ve hipert-
rofik kardiyomiyopatinin ailevi olmayan formu
muhtemel sebepleri arasında düşünülmektedir.

Koroner Arter Anomalileri

Ani ölüme yol açan en sık koroner arter anomalisi
sol ana koroner arterin sağ sinüs valsalvadan çık-
tığı patolojik durumdur. Bu anomalide arter si-
nüsten çıktıktan hemen sonra akut bir açı yapar ve
aort ile pulmoner arter arasından geçerek normal
anatomik bölgesine ulaşır. Dolayısıyla egzersiz es-
nasında büyük damarların kompresyonuna maruz
kalabilir. Egzersiz esnasında ortaya çıkan perfüz-
yon bozukluğu aritmi tetikleyerek ölüme neden ol-
maktadır. Anomalisi olan hastaların sadece üçte
birinde ani ölüm öncesi semptomlara (angina, sen-
kop, efor dispnesi) rastlanabilir. Ayrıca hastaların
önemli bir bölümünde EKG ve efor testi inceleme-
leri normal sınırlarda bulunmaktadır.

Miyokardit

Vakaların yarısından fazlasında Coxsackie B vi-
rusu etkendir. Dispne, ortopne, öksürük ve eg-
zersiz toleransında azalma gibi kardiyak
semptomların yanında ateş, kusma, bulantı, di-
yare ve miyalji gibi viral hastalık bulguları ile de
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• Hipertrofik kardiyomiyopati
• İdiyopatik sol ventrikül hipertrofisi
• Aritmojenik sağ ventrikül displazisi
• Konjenital koroner arter anomalileri
• Aterosklerotik koroner arter hastalığı
• Hipoplastik koroner arter
• Marfan sendromu
• Miyokardit
• Wolf-Parkinson-White sendromu
• Uzun QT sendromu
• Ciddi kapak hastalığı (aort darlığı-pulmoner darlık)
• İdiyopatik ventriküler taşikardi
• Konjenital kalp hastalığı
• Aort koarktasyonu
• Ventriküler aritmi
• Uyuşturucu ilaçlar (kokain, uçucu maddeler)
• Performans artırıcı ilaçlar (anabolik steroidler, eritro-

poetin)
• “Commotio Cordis”

Tablo 68-2. Genç Sporcularda Ani Ölüm Nedenleri



seyredebilir. Bununla birlikte hastaların büyük
çoğunluğu asemptomatik olup, ani ölüm ilk
bulgu olabilir. İnfekte miyokardın inflamasyonu
potansiyel fatal aritmiler için unstable alanlar ya-
ratır. Diğer yandan ileti sistemi tutularak kalp
blokları gelişebilir.

Marfan Sendromu

Otozomal dominant kalıtım gösteren ve toplumda
1/10.000 sıklığında rastlanan bir konnektif doku
hastalığıdır. Etkilenen şahıslarda aort kökündeki
progresif dilatasyon, aort disseksiyonu ve primer
aritmi insidansında artış ani ölüm nedeni olarak
görülmektedir. Elastik liflerde azalma ve kistik me-
dial nekroz aort kökü dilatasyonunun sebebidir.
Marfan sendromunun tanısı temel olarak klinik
bulgulara göre konulur. Uzun boy, uzun ve ince
ekstremiteler, kulaç mesafesinin boydan uzun ol-
ması, vücudun üst bölümünün alt bölümden
büyük olması, uzun ve ince yüz, toraks anomalileri
(pektus ekskavatum, pektus carinatum), aşırı
oynak eklemler ve lens ektopisi tipik bulgularıdır.

Elektrofizyolojik Anormallikler

İleti sistemindeki anormallikler fatal kardiyak arit-
milere neden olabilir. Belirgin otopsi bulguları ol-
madığından sporcu ölümlerindeki kesin
insidensları söylenememektedir. Toplumda rastla-
nılan en sık iki anomali Wolf-Parkinson-White sen-
dromu ve uzun QT sendromudur. WPW sendromu
nadir de olsa ventriküler fibrilasyona dejenere olan
aritmiler üretebilir. Bu nedenle asemptomatik dahi
olsalar sporcularda aksesuar yolun radyofrekans
kateter ablasyonu yapılmalıdır. Uzun QT sendromu
1/10.000 sıklığında görülür ve hastaların % 60’ında
aile hikayesi pozitiftir. Semptomlar genellikle fizik-
sel aktivite veya emosyonel stres esnasında ortaya
çıkar. Senkop, çarpıntı dışında vakaların üçte bi-
rinde ilk bulgu ani ölüm olabilir.

Diğer Sebepler

Aort stenozu ve mitral kapak prolapsusu sıklıkla
ani ölüm için risk faktörleri olarak gösterilse de
ölüm mekanizmaları tartışmalıdır. Bunların dışında
düzeltilmiş Fallot tetralojisi gibi konjenital defekt-
leri olan, uyuşturucu ilaç ve performans arAırıcı
ajan (eritropoetin, anabolik steroid gibi) kullanan
sporcular da ani ölüm gelişimi için risk altındadır.

“Commotio Cordis”

Çok nadir görülen bir tablodur. Göğse penetran
olmayan bir darbenin yaraAığı kinetik enerji ile
(şiddetli top çarpması, hokey sopasının vurması,
karate darbesi gibi) ortaya çıkan fatal disritmi ha-
lidir. Darbenin kalbin “vulnerable” olduğu bir dö-

neme (repolarizasyon) rastlaması halinde gelişti-
ğine inanılır. 

Genç Sporcularda Kardiyovasküler Tarama

Ani ölüme neden olan birçok patoloji olmasına
rağmen bu sebepler gerçekte çok nadir rastlanılan
durumlardır. Egzersizle ilişkili senkop, efor disp-
nesi ve göğüs ağrısı gibi çok da spesifik olmayan
semptomlarla kendini gösterebilirler. İlave olarak
bazı vakalarda aile öyküsü de bulunabilir. Bu-
nunla birlikte sporculardaki fatal kardiyak aritmi-
lerin üçte ikisinde ilk bulgu ani ölümdür. Bir
çalışmada ani ölüm nedeniyle kaybedilmiş 115
sporcunun retrospektif verileri incelendiğinde sa-
dece % 3’ünde spora başlamadan önce kalp has-
talığından şüphe edildiği ve sadece bir sporcuya
ölmeden önce doğru tanı konulduğu görülmüş-
tür. Daha geniş serilerde yapılan çalışmalarda da
standart anamnez ve fizik muayene ile çok az sa-
yıda anlamlı kardiyak bulgulara rastlanılmıştır.
Tanı yöntemleri de sanılanın aksine ani ölüm riski
olan sporcuları belirlemede çok duyarlı değildir-
ler. Sporcuların aile ve kişisel öykülerinin alınıp
rutin EKG’lerinin çekildiği başka bir çalışmada ise,
vakaların % 18’i riskli bulunarak ekokardiyografik
incelemeye tabi tutulmuş, fakat hiçbir sporcuda
spor yapmasına engel patolojiye rastlanmamıştır.
Rutin EKG taramasının yapıldığı birçok çalışmada
yalancı pozitiflik oranının yüksek saptanması bu
tanı metodunun tarama açısından inefektif ol-
duğu fikrini doğurmuştur. Bu konuda yapılmış en
kapsamlı çalışmada İtalya’dan 33.735 genç sporcu
incelenmiştir. Sporcuların yaklaşık % 9’u aile öy-
küsü, anormal fizik muayene bulgusu veya EKG
anormalliği nedeniyle ekokardiyografik incele-
meye sevk edilmişlerdir. İnceleme sonrasında ise
sporcuların yaklaşık % 2’si kardiyovasküler se-
beplerden dolayı spor müsabakalarından diskali-
fiye edilmiştir. 

Tarama Programlarında Potansiyel Sorunlar

EKG ve ekokardiyografi gibi tanı araçları risk al-
tındaki kişilerin az da olsa bir kısmını ortaya çı-
karmasına rağmen, emosyonel stres ve maddi
yükünün büyüklüğü hesaba katıldığında, yaygın
kullanılmaları sorunlar arz eder. Kalp anomalile-
rinin düşük prevalansı göz önüne alındığında, ani
ölümden bir kişiyi kurtarmak için yaklaşık 200.000
sporcunun taranması gerçeği bu konudaki en
önemli problemlerden biridir. Ayrıca duyarlılık ve
özgüllüğü % 99 olan mükemmele yakın bir tara-
mada bile, taramanın yaygınlığı nedeniyle 1 ger-
çek pozitif sonuca karşılık 1999 yalancı pozitif
sonuçla karşılaşılacaktır. Maliyetine bakmaksızın
yaşam kurtaracak her türlü girişimin değerli ol-
duğuna inanılıp, tüm genç sporcuların anamnez,
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fizik muayene, efor testi, solunum fonksiyon kap-
asiteleri ve EKG ile rutin tarandığı ülkelerde hi-
pertrofik kardiyomiyopatiye bağlı ani ölümlerin
daha düşük olduğu ve genç sporculardaki ani
ölüm insidensinin 100.000’de 1.6’ya kadar gerile-
tebildiği bildirilmektedir. Tüm sporcuların eko-
kardiyografi ile taranması ani ölüme neden
olabilecek birçok patolojiyi ortaya çıkarsa da kul-
lanımında bazı zorluklar vardır. Yüksek maliyeti
bir yana özellikle kırsal kesimde testin yapılması
her zaman mümkün olamamaktadır. EKG daha
az ucuz bir tarama aracı olmasına rağmen yalancı
pozitiflik oranı yüksektir ve % 10 sporcuda ileri
tetkiklere ihtiyaç doğurur. Tarama testlerinin ma-
liyet ve uygulama güçlükleri yanında emosyonel
etkileri de göz ardı edilmemelidir. Yüksek oran-
daki yalancı pozitif test sonuçları sporcu ve aile-
sinde hastalık psikolojisi yaratmakta, ileri tetkikler
ile tanı doğrulana kadar yadsınmayacak ölçüde
stres sebebi olmaktadırlar. Benzer endişeler yarış-
malı sporlara yeni katılımları ve gösteri aktivite-
lerini etkileyebilmektedir.

Tarama testleri için bir diğer tehlike, hipertrofik
kardiyomiyopati veya diğer saptanan patolojilerin
ciddiyeti ve risk derecelendirmesinin yapılamama-
sıdır. Şüphesiz hipertrofik kardiyomiyopati veya
diğer patolojilerin tümü ani ölümle sonuçlanma-
yacak olsa dahi bu kişiler yoğun fizik aktiviteden
men edilirler. Fakat o güne kadar aktif spor yapan,
sağlıklı bir kişinin mevcut patolojisini öğrendiğinde
birdenbire gönüllü olarak sedanter yaşam şekline
döneceğini söylemek her zaman mümkün değildir.
Birçok ülkede potansiyel ölümcül kalp rahatsızlığı
olan kişiler spor müsabakalarından diskalifiye edil-
seler bile bazı sporcular çalışma programlarına
devam etmekte ve maalesef ölümle sonuçlanan du-
rumlarla karşılaşılabilmektedir.

Kardiyak Tarama İçin Öneriler

1996 yılında Amerikan Kalp Cemiyeti tarafından
yayınlanan kılavuz kurallar ile sporcuların kardi-
yovasküler hastalıklar için en uygun, pratik ve et-
kili tarama yöntemleri belirtilmiştir. Lise ve
üniversite dönemindeki genç sporcuların aktif
spora başlamadan önce kalp hastalıkları ve mua-
yenesi konusunda bilgili ve lisanslı bir doktor tara-
fından değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin
2 yılda bir tekrarlanması önerilmektedir. Fakat ge-
lişmiş ülkelerde dahi takım doktorlarının % 75’nin
ortopedist veya genel cerrah olduğu ve kalp hasta-
lıkları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları
düşünüldüğünde etkin kardiyovasküler taramanın
pratikte hiç kolay olmadığı görülmektedir.

Genç sporcularda kalp hastalıkları için tarama
yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı
hususlar vardır (Tablo 68-3). 1) Ailede erken veya
ani ölüm ile kalp hastalığı öyküsü, 2) Kalpte üfü-
rüm, sistemik hipertansiyon, aşırı yorgunluk,
eforla göğüs ağrısı, eforla ilişkili senkop veya nefes
darlığı öyküsü, 3) kalpte üfürüm, femoral nabızlar
ve Marfan sendromunun bulgularını araştıran
fizik değerlendirme ile arter kan basıncının ölçül-
mesi, 4) Lise öğrencileri için doldurdukları formun
doğruluğunun ailesi tarafından onaylanması vaz-
geçilmez temel tarama unsurlarıdır.

Çok az sporcuda ani ölüm öncesi şikayet veya
fizik muayene bulguları olup, geçerli tarama me-
todları düşük değere sahiptir. Bununla birlikte kı-
lavuz kurallarda belirtilen formların tüm spor
kurumlarında titizlikle doldurulması ve kalp has-
talıkları ile ilgili bilgiye ve yeterli eğitime sahip
sağlık personeli tarafından muayenelerin yapıl-
ması genç sporcularda birçok önemli kalp pato-
lojisinin tespitine olanak sağlayacaktır.
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Aile öyküsü • Erken ölüm (ani veya diğer) veya yakın akrabalarında 50 yaşından erken kardiyovasküler hastalık
• Yakın akrabalarında ani ölüm için spesifik kardiyovasküler hastalık 

- Hipertrofik kardiyomiyopati
- Dilate kardiyomiyopati
- Uzun QT sendromu
- Marfan sendromu
- Önemli aritmi

Kişisel öykü • Egzersizle ilgili aşırı, beklenmedik ve açıklanamayan yorgunluk
• Egzersizle ilgili aşırı, beklenmedik ve açıklanamayan nefes darlığı
• Efor ile göğüs ağrısı
• Efor ile senkop ve presenkop
• Kalpte üfürüm
• Sistemik hipertansiyon

Fizik muayene • Hem yatar, hem de oturur pozisyonda kalp oskültasyonu
• Femoral nabız palpasyonu
• Marfan sendromunun fizik stigmatlarının aranması
• Brakiyal arter kan basıncının ölçülmesi

Lise çağındaki sporcuların aile ve kişisel öyküleri ile ilgili doldurdukları formun velileri tarafından doğrulanması

Tablo 68-3. Amerikan Kalp Cemiyetinin Tarama için Önerileri
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TTaa  nnıımm  llaa  mmaa

“Obs trük tif Uy ku Ap ne Sen dro mu ”, uy ku da üst
ha va yo lun da tek rar la yan tı ka nık lık lar ne de niy le
olu şan ok si jen de sa tü ras yo nu ve uyan ma dö nem -
le ri ola rak ta nım lan mış tır. 

Uy ku da kı sa sü re li so lu num dur ma sı ve ya so lu-
 num azal ma sı tek ba şı na has ta lık ta nı sı için ye ter li
de ğil dir. Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu ap ne-
hipop ne in dek si nin (AHİ) 5 ve ya üs tün de ol ma sı
ile gün düz uy ku lu ol ma ve ya aşa ğı da sı ra la nan ya-
 kın ma lar dan en az iki si nin var lı ğın da ko nu lur: 1.
Uy ku sı ra sın da bo ğu lur gi bi ol ma, 2. Uy ku dan sık
uyan ma ve 3. Din len di ri ci ol ma yan uy ku, gün düz
yor gun luk, kon san tras yon güç lü ğü

Ap ne ve hi pop ne en az 10 sa ni ye sü re sin ce sı-
 ra sıy la so lu nu mun dur ma sı ve azal ma sı ola rak ta-
 nım lan mış tır. Has ta lık ta nı sı için se çi len eşik
ap ne-hi pop ne in dek si (AHİ) de ğe ri olan 5, epi de -
mi yo lo jik araş tır ma lar so nu cun da or ta ya çık mış -
tır. Has ta lık de re ce si be lir le nir ken AHİ’ den
ya rar la nı lır. Has ta lık şid de ti ni be lir le me de ka bul
edi len AHİ dü zey le ri ha fif dü zey için 5-14, or ta dü -
zey için 15-30, ağır dü zey için ise >30 şek lin de dir.   

EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu eriş kin dö nem de -
ki en yay gın uy ku suz luk ne de ni dir. Or ta yaş dö ne-
 min de obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu pre ve lan sı
er kek ler de % 4, ka dın lar da % 2 bu lun muş tur. 

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu üst ha va yo lun da
tek rar la yan tı kan ma (kol laps) ile ka rak te ri ze dir.
Uy ku sı ra sın da fa rink ste ge li şen tı ka nık lık la rın
hi pok se mi, hi per kap ni, oto no mik si nir sis te min -
de de ği şik lik ler ve uy ku da bö lün me ye yol aç ma -
sı pa to fiz yo lo ji de be lir le yi ci dir. Uya nık va zi yet te
fa rinks açık lı ğı nı sağ la yan ref leks ler uy ku baş lan-
 gı cı ile bir lik te za yıf la mak ta, ap ne-hi pop ne ge li -
şi mi ko lay laş mak ta dır. Obs trük tif uy ku ap ne
sen dro mu nun ne den ol du ğu so nuç lar da sa de ce

hi pok se mi de ğil  sem pa tik si nir sis te mi nin ak ti ve
edil me si nin de ro lü var dır. Ap ne ve hi pop ne ile
bir lik te tek rar la yan hi pok sik ve hi per kap nik uya-
 rı lar ve bu na eş lik eden sem pa tik si nir sis te mi nin
uya rı mı kar di yo vas kü ler sis tem le il gi li komp li -
kas yon la rı açık la ya bi lir. 

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu has ta la rın da
fib ri no jen dü ze yi, trom bo sit ag re gas yo nu ve ak ti-
 vi te sin de ar tış gös te ril miş, bu ar tış art mış ad re -
ner jik ak ti vi te ile iliş ki len di ril miş, sü rek li po zi tif
ha va yo lu ba sınç te da vi si (CPAP) ile bu bo zuk -
luk la rın dü zel di ği gös te ril miş tir. 

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mun da ge ce için -
de tek rar la yan hi pok se mi ile bir lik te pul mo ner
ar ter ba sın cın da ar tış gö rü lür. Has ta la rın ço ğun -
da önem li kli nik be lir ti ver me yen, araş tır ma ile
sap ta na bi le cek ha fif-or ta dü zey de pul mo ner hi-
 per tan si yon ge li şe bi lir. 

RRiisskk  FFaakk  ttöörr  llee  rrii

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu için baş lı ca risk
fak tör le ri obe zi te, ge niş bo yun çev re si, kra ni yo fa -
si yal ano ma li ler, hi po ti ro idizm ve ak ro me ga li dir.
Bu et ken ler üst ha va yo lu açık lı ğı nı  da ralt mak ta,
uy ku sı ra sın da ki so lu num bo zuk luk la rı nı ko lay -
laş tır mak ta dır.

KKllii  nniikk  BBee  lliirr  ttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mun da sık ça bil di -
ri len semp tom lar gü rül tü lü hor la ma, gün düz
uyuk la ma, ge ce bo ğu la cak mış gi bi ne fes dar lı ğı
his set me, sa bah yor gun lu ğu ve baş ağ rı sı dır. Ta-
 nık lı ap ne ve hor la ma için eş ler den alı nan anam-
 nez önem li dir.  

Fi zik Mu aye ne

Fi zik mu aye ne de obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu
ta nı sı nı koy du ra cak bir bul gu yok tur. Has ta lar da
ço ğun luk la hi per tan si yon sap ta nır. Ti pik ola rak
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obez ve kı sa bo yun lu mor fo lo ji ta nım lan mış tır. Has-
 ta lık ço ğun luk la or ta yaş er kek ler de gö rül mek te dir.
Fi zik mu aye ne de üst ha va yo lu ve na sal pa saj açık-
 lı ğı ile il gi li ana to mik bo zuk luk lar (sep tal de vi as -
yon, ton sil ler hi per tro fi gi bi) araş tı rıl ma lı dır. 

Obs trük tif Uy ku Ap ne Sen dro mu ve Arit mi ler

Nor mal uy ku sı ra sın da en sık göz le nen ritm de ği-
 şik li ği kalp hı zı nın da ki ka da 40’ın al tı na in di ği
sinüs bra di kar di si dir. Sinüs arit mi si de sık lık la
göz len mek te dir. Nor mal uy ku sı ra sın da 2 sa ni -
ye nin al tın da sinüs du rak la ma la rı, bi rin ci de re ce
AV blok ve Tip 1 ikin ci de re ce AV blok gö rü le bi -
lir. Nor mal uy ku sı ra sın da göz le nen bu ritm bo-
 zuk luk la rı ço ğu za man asemp to ma tik ve iyi
se yir li olup, uy ku sı ra sın da göz le nen oto no mik
to nus de ği şik lik le ri ne de niy le oluş mak ta dır. Te-
 da vi edil me le ri ne ge rek yok tur. 

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu ile iliş ki li ola-
 rak en sık göz le nen arit mi kalp hı zın da gö rü len
dön gü sel var yas yon dur. Bu var yas yon ap ne sı ra -
sın da prog re sif bra di kar di ge li şi mi ve ap ne dö ne -
mi so nun da so lu nu mun sağ lan ma sı ile ta şi kar di
ge li şi mi ile ka rak te ri ze dir. Bra di kar di ap ne nin ge-
 li şi mi ile baş lar ve de re ce si hi pok si nin de re ce si ile
iliş ki li dir. Ap ne sı ra sın da göz le nen bu dön gü sel
var yas yo nun ne de ni hi pok si  ve oto no mik to nus -
ta ki de ği şik lik ler dir. Obs trük tif uy ku ap ne sen-
 dro mu olan has ta lar da bra di arit mi le rin uy ku ile
il gi li so lu num bo zuk lu ğun dan kay nak lan ma la -
rın dan do la yı, te da vi ön ce lik le uy ku ap ne si ne yö-
 ne lik ol ma lı dır. 

Uy ku ap ne si sı ra sın da göz le nen in ter mitan hi-
 pok si, hi per kap ni, sem pa tik ak ti vas yon risk fak tö -
rü olan has ta lar da at ri yal fib ri las yon ge li şi mi ni
ko lay laş tı ra bi lir. Bu ne den le obez ve hi per tan sif at-
 ri yal fib ri las yon has ta la rı nın obs trük tif uy ku ap-
 ne si var lı ğı açı sın dan araş tı rıl ma sı ge re kir.  

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu olan has ta lar -
da ven tri kü ler eks tra sis tol ge li şi mi ne eği lim art-
 mak ta dır, an cak ya pı sal kalp has ta lı ğı bu lun ma yan
has ta lar da ap ne sı ra sın da ki ok si jen sa tü ras yo nu %
65’in al tı na in me di ği sü re ce, sağ lık lı po pü las yo na
gö re ha ya tı teh dit eden arit mi ge li şi min de ar tış ol-
 ma mak ta dır. 

Obs trük tif Uy ku Ap ne Sen dro mu ve
Kar di yo vas kü ler Olay lar

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu oluş tur du ğu uy -
ku ra hat sız lık la rı ve gün lük ya şam ka li te si ni de-
 ğiş tir me si dı şın da kar di yo vas kü ler sis tem üze ri ne
olum suz et ki le ri olan kli nik bir tab lo dur. Hi per -
tan si yon, ko ro ner kalp has ta lı ğı, kon jes tif kalp
yet mez li ği, ri tim bo zuk luk la rı ve pul mo ner hi per-
 tan si yon ge li şi mi ne yol aç ma sı ne de niy le te da vi
edil me si ge re ken bir sen drom dur. 

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mun da sem pa tik
sis tem ak ti vas yo nu ne de niy le ka te ko la min dü ze -
yin de ar tış olur. Ay rı ca re nin, al dos te ron ve va zop -
res sin dü zey le ri ar tar. Hi pok si so nu cu pul mo ner
ar ter ba sın cın da ki ar tış ve ne ga tif in tra to ra sik ba-
 sınç ar tı şı at ri yal nat ri üre tik pep tid sa lı nı mı nı uya-
 rır. Nit rik ok sit ya pı mı aza lır, en do te lin se vi ye si
ar tar. Ka te ko la min ler ay nı za man da trom bo sit ag-
 re gas yo nu nu ar tı rır. Fib ri no jen dü ze yi ve kan vis-
 ko zi te si ar tar. 

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu olan has ta -
lar da hi per tan si yon, trom bo sit ag re gas yon ar tı şı,
ko agü las yo na eği li min ar tı şı ve kalp de bi sin de
azal ma se reb ro vas kü ler olay la ra kar şı eği li mi art-
 tı rır ve in me nor mal po pü las yo na gö re da ha sık
gö rü lür.

Hi per tan si yon ge li şi min de hi pok si ve sem pa tik
sis tem ak ti vas yo nu önem li rol oy nar. Esan si yel hi-
 per tan si yon lu ol gu lar da ge ce kan ba sın cı gün lük
se vi ye nin yak la şık %15 al tın da sey re der (dip per).
Obs trük tif uy ku ap ne sen drom lu has ta lar da ise ge -
ce kan ba sın cın da düş me ol maz (non dip per). Hi per-
 tan sif kar di yo vas kü ler komp li kas yon lar en sık bu
grup ta göz le nir. Obs trük tif uy ku ap ne sen dro -
mun da hi per tan si yon ge nel lik le me di kal te da vi ye
di renç li dir. Bu has ta lı ğa eş lik eden hi per tan si yo -
nun bir baş ka özel li ği de di yas to lik ba sın cın yük-
 sek olu şu dur. 

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mun da  olu şan
hi pok si en do tel dis fonk si yo nu na ve LDL ok si -
das yo nu na yol aç mak ta dır. Ay rı ca CRP, fib ri no -
jen, IL-6 ve in su lin di ren cin de ar tış göz len miş tir.
Tüm bu et ken ler obs trük tif uy ku ap ne sen dro -
mun da ate rosk le roz ge li şi mi ni ko lay laş tır mak ta
ve ko ro ner kalp has ta lı ğı ris ki ni ar tır mak ta dır. 

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mun da  kalp ye-
 ter siz li ği ge liş me ris ki de yük sek tir. Di yas to lik
fonk si yon bo zuk lu ğu sık ça gö rül mek te dir. 

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Po li som nog ra fi

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mun da ta nı po li som -
nog ra fi ile ko nur. Bu tet kik le uy ku pe ri yo dun da ki
de ği şik lik ler sap ta nır. Uy ku nun her han gi bir saa-
 tin de sap ta nan ap ne-hi pop ne sa yı sı ve uyan ma sa-
 yı sı ta nı açı sın dan önem li dir.

TTee  ddaa  vvii

Ge nel Ted bir ler

Te da vi de ki lo ve ril me si, al kol ve si ga ra nın bı ra -
kıl ma sı önem li dir. 

Ba sınç Te da vi si

Gün düz uyuk la ma sı ve/ve ya kar di yo vas kü ler
has ta lık lar la bir lik te li ği olan has ta lar da ba sınç te-
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 da vi si uy gun dur. Ba sınç te da vi si nin te me li na zal
ve ya oro na zal mas ke yar dı mı ile dı şa rı dan ba sınç
ve ri le rek üst ha va yo lu açık lı ğı nı sağ la mak tır. Ba-
 sınç sü rek li ay nı dü zey de (CPAP: “con ti nu ous po-
 si ti ve air way pres su re ”: sü rek li po zi tif ha va yo lu
ba sınç te da vi si) ve ya ins pir yum da ve eks pir yum -
da fark lı (BPAP: “bi-le vel po si ti ve air way pres su re ”:
çift dü zey li po zi tif ha va yo lu ba sınç te da vi si) uy-
 gu la na bi lir. Ba sınç te da vi si ile uy ku ya pı sı nın, uy-
 ku da ki kan ga zı de ği şik lik le ri nin dü zel di ği,
art mış sem pa tik sis tem ak ti vas yo nu nun nor ma le
gel di ği gös te ril miş tir.  Ba sınç te da vi si ile obs trük-
 tif uy ku ap ne sen dro mun da sık lık la göz le nen di-
 renç li hi per tan si yo nun kon tro lü sağ la nır. 

Far ma ko lo jik Te da vi

Obs trük tif uy ku ap ne sen dro mun da  et ki li  bir
far ma ko lo jik bir te da vi yok tur.     

Cer ra hi Te da vi

Cer ra hi te da vi obs trük tif uy ku ap ne sen dro mu na
ne den ol du ğu dü şü nü len ana to mik bir dar lık du-
 ru mun da ve ya CPA P’ a ya nıt ver me yen, CPAP’ı
kul la na ma yan has ta lar da öne ril mek te dir. Hor la -
ma nın ön plan da ol du ğu has ta lar da ağır has ta lık
bul gu su yok sa uy gun cer ra hi yön tem ler se çi le bi lir. 
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Kar di yak kit le ler; pri mer ve se kon der tü mör ler,
kist ler, trom büs, ve je tas yon, yat ro je nik ma ter yel,
nor ma lin var yas yon la rı, ve kalp dı şı ya pı lar dır.
Kal bin pri mer tü mör le ri sey rek olup otop si se ri -
le rin de pre va lan sı % 0.001 – 0.03 ola rak bil di ril -
miş tir. Ana to mik yer le şim le ri ne gö re kli nik
de ğer len dir me de kla sik semp tom tri adı nı teş kil
eden;
• Kalp te obs trük si yon semp tom ve bul gu la rı
• Em bo li
• Sis te mik semp tom la rın bi ri ve ya bir ka çı bu lu -

na bi lir.

Pri mer kar di yak tü mör le rin % 75’i se lim, (en
sık gö rü le ni at ri yal mik so ma) ve % 25’i ha bistir
(en sık gö rü len le ri sar kom lar ve len fo ma lar dır). 

PPrrii  mmeerr  SSee  lliimm  TTüü  mmöörr  lleerr

Mik so ma

En sık gö rü len pri mer kar di yak tü mör dür, tüm
pri mer tü mör le rin % 30–50’si ni teş kil eder. En sık
gö rül dü ğü yaş lar 30–60 ol mak la bir lik te, her yaş -
ta ortaya çıkabilir. Ka dın lar da gö rül me sık lı ğı er-
 kek le re gö re da ha faz la dır. Tüm mik so ma la rın %
4.5–10’u ai le vi dir. Ai le vi özel lik gös te ren mik so -
ma lar oto zo mal do mi nant ge çiş gös te rir. 

Kalp ve kalp dı şı do ku lar da mik so ma, cilt pig-
 men tas yon la rı, en dok rin hi pe rak ti vi te ve en dok -
rin tü mör ler ile or ta ya çı kan komp li ke tab lo ya
“Car ney sen dro mu ” adı ve ri lir. Car ney Sen dro mu
mik so ma la rı yaş ve cins se çi ci li ği gös ter mez, ek-
 siz yon dan son ra % 20 ora nın da nük se der. 

Mik so ma, mul ti po tent me zan ki mal hüc re ler -
den kay nak la nan tü mör hüc re le ri nin mey da na
ge tir di ği bir ne op lasm dır, nük se de bi lir, bir den
faz la sa yı da ola bi lir.

Klinik Belirti ve Bulgular

Kli nik de ğer len dir me de kla sik semp tom tri adı
mev cut tur;

Kalp te Obs trük si yon Semp tom ve Bul gu la rı:
Tü mö rün mit ral ka pa ğın da ne den ol du ğu me ka -
nik obs trük si yon ne de niy le ser sem lik his si, disp -
ne, ök sü rük, ak ci ğer öde mi ve kon jes tif kalp
ye ter siz li ği semp tom la rı or ta ya çı ka bi lir  

Em bo li: Mik so ma, tü mör em bo li si ne en sık ne den
olur pri mer kar di yak tü mör dür. Tü mör em bo li -
zas yo nu sis te mik em bo li le re, pa tent fo ra men ova -
le mev cut ise pul mo ner em bo li ye yol aça bi lir.

Sis te mik Semp tom lar: Tü mör hüc re le rin den sal-
 gı la nan in ter le ukin-6’nın (IL-6) ne den ol du ğu dü-
 şü nü len ateş, ki lo kay bı, hal siz lik, miyal ji, ar tral ji,
kas güç süz lü ğü ve Ray na ud sen dro mu gi bi nons-
 pe si fik sis te mik semp tom lar mik so ma la ra sık lık -
la eş lik eder.

Laboratuar Bulguları

Elektrokardiyografi: EK G’ de sol at ri yum ge niş -
le me si ni gös te ren bul gu lar, na dir ola rak at ri yal
arit mi ler ve ile ti bo zuk luk la rı gö rü le bi lir.

Te le rönt ge nog ram: Sol at ri yum di la tas yo nu, pul-
 mo ner ko nus ta be lir gin leş me, ak ci ğer öde mi, kar-
 di yo me ga li ve na di ren tü mör kal si fi kas yo nu
ola bi lir.

Eko kar di yog ra fi: Ta nı açı sın dan öne ri len ilk ve
stan dard gö rün tü le me yön te mi dir. İn tra kar di yak
kit le le rin da ha ay rın tı lı in ce len me si ve ya ta nı açı-
 sın dan şüp he uyan dı ran du rum lar da tran sö zo fa -
ge al eko kar di yog ra fi (TEE) ya pıl ma sı da öne ri lir.
Trans to ra sik ve tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi -
de mik so ma la rın % 83’ü sol at ri yum da, % 12.7’si
sağ at ri yum da, % 1.3’ü bi at ri yal yer le şim li olup
sfe rik ve ya ovo id, lo bül lü, ho mo jen ve ya he te ro -
jen kit le ler ola rak gö rün tü le nir. Ço ğun lu ğu in te -
rat ri yal sep tum da fos sa ova lis böl ge si ne
fib ro vas kü ler bir sap ile tu tu nan ha re ket li kit le -
ler dir, na di ren kalp ka pak la rı üze rin de de bu lu -
na bi lir ler. Yü zey le ri düz gün ve ya em bo li ris ki
yük sek olan vil löz ya pı da ola bi lir ler (Şe kil 70- 1). 

KARDİYAK KİTLELER

Prof. Dr. Zehra Buğra

1035

70



Şekil 70-1. TEE (sol) ile dört boşluk kesitinde görüntülenen, interatriyal septuma fibröz bir sap ile tutunmuş olan ve sol at-
riyum boşluğunu tamamen dolduran atriyal miksoma ve cerrahi girişim sırasında (sağ) çıkartılan tümör kitlesinin makros-
kopik görünümü (Kaynak: Prof. Dr. Emin Tireli).

Kon trast lı Bil gi sa yar lı To mog ra fi (BT): Mi yo -
kar da oran la da ha dü şük dan si te de kon trast
mad de tut ma la rı ile di ğer do ku lar dan ayırt edi-
 le bi lir ler.

Kar di yak Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le -
me: Kar di yak mik so ma la rın % 90’ın da he te ro jen
sin yal yo ğun lu ğu gös te re rek do ku ayı rı mı ve ta-
 nı da yar dım cı olur

Te da vi

Te da vi si er ra hi re zek si yon dur. Pos to pe ra tif mor-
 ta li te % 5–7.5 ola rak bil di ril miş tir, va ka la rın %
3’ün de nüks olur. 

Li pom

İkin ci en sık gö rü len ve spo ra dik olan se lim kar di -
yak tü mör li pom dur. Tüm yaş lar da gö rü le bi lir.
Cin si yet ayı rı mı gös ter mez. At ri yum ve ya ven trikül
du va rı na tu tu na bi lir. Çok bü yük ol ma dık ça semp-
 tom ver mez ve sık lık la ru tin kar di yak gö rün tü le me
yön tem le ri sı ra sın da rast lan tı sal ola rak fark edi lir.
His to pa to lo jik ola rak ol gun yağ hüc rele ri, az sa yı da
fib röz bağ do ku su hüc re le ri ve va ku ol lü kah ve ren -
gi yağ hüc re le ri içe rir. Su be pi kar di yal yer le şim li ve
bü yük ha cim li olan lar obs trük si yon bul gu la rı, kalp
ye ter siz li ği, da ha da na dir ola rak pe ri kard sı vı sı ve
ile ti bo zuk luk la rı na ne den ola bi lir. Eko kar di yog ra -
fi de do ku açı sın dan nons pe si fik gö rün tü ler ve rir.
Do ku ka rak te ri zas yo nu nu da ha iyi ya pan, cil tal tı
ve me di as ti nal yağ do ku su ile ben zer sin yal tu tu lu -
mu gös te ren BT ile ta nı ko nu la bi lir. Bü yük ha cim -
le re ula şan ve obs trük tif semp tom la ra ne den olan
li pom da cer ra hi ek siz yon öne ri lir.

At ri yal Sep tu mun Li po ma töz Hi per tro fi si

At ri yal sep tum da, fos sa ova lis se vi ye sin de do ku
ka lın lı ğı nı 2 cm’ den da ha ka lın ha le ge ti ren aşı rı
yağ bi ri ki mi ile ka rak te ri ze ya pı dır. Yaş lı (>70 yaş)
ve obez, er kek has ta lar da da ha sık gö rü lür. Et yo -

lo ji si bi lin me mek le bir lik te, me ta bo lik bir du rum
ol du ğu var sa yıl mak ta dır. Ta nı do ku ka rak te ri -
zas yo nu nu da ha iyi ya pa bi len BT ve MR ile ko-
 nu la bi lir. Bü yük ha cim le re ula şan ve obs trük tif
semp tom la ra ne den olan at ri yal li po ma töz hi per -
tro fi ler de cer ra hi ek siz yon öne ri lir.

Kalp Ka pak la rı nın Pa pil ler Tü mör le ri

Üçün cü en sık gö rü len se lim kar di yak tü mör pa pil-
 ler fib ro elas to ma dır. Has ta la rın ço ğun lu ğu asemp-
 to ma tik ol mak la bir lik te ge çi ci is ke mik atak, an gi na
pek to ris, mi yo kard in fark tü sü, disp ne ve se reb ral
em bo li ile or ta ya çı kan va ka lar bil di ril miş tir. His-
 to lo jik ya pı sın da dar, uzun, vas kü ler ol ma yan düz
kas hüc re le ri ve fib rob last lar pa pil ler ya pı lar oluş-
 tu rur lar, yü ze yi tek kat lı en do tel hüc re le ri ile ör tü -
lü dür. Ta nı için öne ri len yön tem TEE’ dir (Şekil
70-2). Pa pil ler fib ro elas to ma eko kar di yog ra fik ola-
 rak yu var lak ve ya oval, sı nır la rı be lir gin ama dü-
 zen siz ya pı da, ho mo jen bir tü mör dür. En sık aort
ka pa ğı da ha sey rek ola rak da mit ral, tri küs pid ve
pul mo ner ka pak lar üze rin de yer le şir, tek ve ya mul-
 tipl ola bi lir, kı rıl gan dır, ge nel lik le 1 cm (0.2–4.6 cm)
ça pın da dır ve em bo li ye yat kın dır. Kü çük çap lı, sol
kalp te yer leş miş, mo bil ol ma yan fib ro elas to ma lar -
da has ta asemp to ma tik ise kli nik ola rak iz len me si,
ça pı 1 cm’ den bü yük ve mo bil fib ro elas to ma lar da
has ta semp to ma tik ol sun ve ya ol ma sın cer ra hi ek-
 siz yon öne ri lir, re kür rens bil di ril me miş tir.

Rab do mi yom

Be bek ler de ve ço cuk lar da en sık gö rü len pri mer
kar di yak tü mör ler dir, eriş kin ler de ol duk ça sey rek -
tir. Rab do mi yom lar gli ko jen den zen gin si top laz -
ma lı, mi to tik ak ti vi te den yok sun, spon tan
de je ne ras yon ve at ro fi ye eği lim le ri olan hüc re ler -
den olu şur ve bu ne den le bir ne op lasm dan çok ha-
 mar tom gi bi dav ra nır lar. Rab do mi yom bu lu nan
has ta la rın % 50’sin de “tu be roz skle ro z” bir lik te li ği
mev cut tur. Spo ra dik va ka la rın % 50’sin de rab do-
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miyom lar mul tipl dir. Rab domi yom la rın ço ğun lu -
ğu ven tri kül den men şe alır, na di ren at ri yum men-
 şe li olan lar da bil di ril miş tir. Tü mör kü çük ise
has ta lar ge nel lik le asemp to ma tik tir, semp to ma tik
olan lar da ise sol ven tri kül çı kış yo lu obs trük si yo -
nu semp tom la rı ve arit mi ler gö rü le bi lir. He mo di -
na mik bo zuk lu ğa yol açan fe tal rab do mi yo m lar
pre na tal ul tra son ve ya post na tal eko kar di yog ra fi
ile teş his edi lir. Semp to ma tik has ta lar da cer ra hi ek-
 siz yon öne ri lir, nüks bil di ril me miş tir.

Fib rom ve Ha mar tom

Be bek ler de ve ço cuk lar da rab do mi yom dan son ra
ikin ci sık lık ta gö rü len pri mer kar di yak tü mör fib-
 rom dur, eriş kin ler de na dir dir. Fib rom la rın ço ğu
ha mar tom gi bi dav ra nır, aşı rı bü yü mez ve nük set -
mez ler. His to lo jik ya pı la rı hüc re sel ati pi gös ter me -
yen, pro li fe re olan mo no mor fik fib rob last lar dan
olu şur. Has ta la rın üç te bi ri asemp to ma tik tir. Kon-
 jes tif kalp ye ter siz li ği, kalp üfü rüm le ri, arit mi ler ve
sen kop en sık rast la nan semp tom ve bul gu lar dır,
na dir ola rak ani ölüm ve ati pik gö ğüs ağ rı sı gö rü -
le bi lir. EK G’ de sol ven tri kül hi per tro fi si, sağ ven-
 tri kül hi per tro fi si, dal blok la rı, AV blok ve
ven tri kü ler ta şi kar di gö rü le bi lir. Te le rad yog ram da
kar di yo me ga li, tü mör kal si fi kas yo nu na dir gö rü -
len bul gu lar dır. Ta nı ama cıy la ya pı lan gö rün tü le -
me de eko kar di yog ra fi, BT ve MR kul la nı lır, do ku
ka rak te ri zas yo nu açı sın dan BT ve MR da ha ay rın -
tı lı bil gi ve rir. Tü mör ler ge nel lik le yu var lak, tek ve
in tra mu ral, in ter ven tri kü ler sep tum ve ya sol ven-
 tri kül ser best du va rı na yer leş miş tir. Semp to ma tik
has ta lar da cer ra hi re zek si yon öne ri lir.

He man ji yom ve Len fan ji yom

Kal bin çok na dir gö rü len vas kü ler tü mör le ri dir.
Has ta lar ge nel lik le asemp to ma tik tir, semp to ma -

tik olan lar da tü mö rün ka rak te ri ve lo ka li zas yo -
nu na gö re kalp ye ter siz li ği, pe ri kard efüz yo nu,
em bo li, an gi na, ani ölüm gi bi semp tom ve bul gu -
lar ola bi lir. Kar di yak he man ji yo ma ba zen cilt, yüz
ve gas tro in tes ti nal he man ji yom lar la bir lik te bu-
 lu na bi lir, ba zen de dev kar di yak he man ji yom
trom boz, tü ke tim trom bo si to pe ni si ve ko agü lo -
pa ti ile bir lik te gö rü lür. Bu sen dro ma “Ka sa bach –
Mer ri* sen dro mu ” adı ve ri lir. Eko kar di yog ra fi ile
hi pe re ko ik bir lez yon şek lin de gö rün tü le nir, ko-
 ro ner an ji yog ra fi sı ra sın da tü mör de kon trast
mad de tu tu lu mu ile vas kü ler ya pı gö rün tü le nir.
Kon trast lı BT ve MR ile he te ro jen ve hi po in tens
sin yal özel lik le ri ile ta nı nır. Baş lı ca 3 his to lo jik ya-
 pı da dır lar; a. Ka ver nöz he man ji yom: İn ce ve ya ka -
lın du var lı di la te da mar lar dan olu şur. b. Ka pil ler
he man ji yom: Ka pil ler ben ze ri da mar lar oluş tu ran
en do tel hüc re lo bül le rin den olu şur. c. Ar te ri ove -
nöz he man ji yom: Disp las tik in ce du var lı ar te ri yol -
ler, ve nöz da mar lar ve ka pil ler ler den olu şur. 

Semp to ma tik has ta lar da cer ra hi re zek si yon
ge re kir, nüks po tan si ye li yük sek tir. Spon tan reg-
 res yon bil di ril di ğin den ve ya re zek si yo nun risk li
ol du ğu asemp to ma tik has ta lar da eko kar di yog ra -
fik ta kip ve kon ser va tif te da vi öne ri lir. 

PPrrii  mmeerr  HHaa  bbiiss  TTüü  mmöörr  lleerr

Tüm kar di yak tü mör le rin yak la şık ¼ ‘ü ha bis tir,
ha bis tü mör ler için de gö rül me sık lı ğı na gö re bi rin -
ci sı ra da sar kom lar, ikin ci sı ra da len fo ma lar sa yı -
la bi lir. Kal bin tüm pri mer ha bis tü mör le ri dik ka te
alın dı ğın da gö rül me sık lı ğı na gö re an ji yo sar kom,
le io mi yo sar kom, rab do mi yo sar kom, ma lign fib roz
his ti yo si tom, un di fe ran si ye sar kom, fib ro sar kom
ve ma lign len fo ma sa yı la bi lir. Pe ri kar dın en sık gö-
 rü len pri mer ha bis tü mö rü de ma lign me zo tel yo -
ma dır. Kar di yak sar kom la rın hep si  in fil tras yon
özel li ği gös te ren ag re sif tü mör ler dir. Prog no zu be-
 lir le yen hüc re ti pi de ğil, art mış mi to tik ak ti vi te, ge -
niş tü mör nek ro zu, za yıf hüc re sel fark lı laş ma ve
me tas taz lar dır. BT ve MR’da bü yük, he te ro jen kit-
 le ler şek lin de gö rü lür, kalp boş luk la rı nı dol du rur -
lar, di ğer kalp boş luk la rı, kalp do ku la rı ve
pe ri kar dı in fil tre eder ler. Te da vi de cer ra hi re zek si -
yon, kalp trans plan tas yo nu, ke mo te ra pi, rad yo te -
ra pi ve im mü no te ra pi nin de ği şik kom bi nas yon la rı
kul la nı lır. Re zek si yon ya pı la ma ya cak ka dar in filt-
ra tif lez yon lar oluş tu ran tü mör ler de pal ya tif te da -
vi le re baş vu ru lur.

An ji yo sar kom

Eriş kin ler de en sık gö rü len kar di yak ha bis tü mör-
 dür. Bü yük, mul ti no dü ler, in tra mü ral kit le ler
oluş tu rur, kalp ve çev re do ku la rı in fil tre eder.
Tüm or gan ve do ku la ra me tas taz ya pa bi lir, prog-
 no zu kö tü dür.
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Şekil 70-2. TEE ile dört boşluk kesitinde mitral ön küspisi
ucunda fibroelastoma. LV: Sol ventrikül; LA: Sol atriyum;
RV: Sağ ventrikül; RA: Sağ atriyum.
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Rab do mi yo sar kom

Ço cuk lar da en sık gö rü len kar di yak ha bis tü mör ol-
 mak la bir lik te ol duk ça na dir gö rü lür. Mul tipl in filt-
ra tif lez yon lar oluş tu rur, ag re sif bir se yir iz ler, lo kal
ve uzak me tas taz lar ya pa bi lir. Ta nı ko nul duk tan
son ra ya şam sü re si ge nel lik le bir yıl dan az dır.

Le io mi yo sar kom

Ma lign me zan ki mal, na dir an cak ag re sif bir tü-
 mör dür, dör dün cü de kad da da ha sık gö rü lür. %
70’i sol at ri yum kay nak lı dır, ge nel lik le pul mo ner
ven le ri in va ze et me eği li min de dir. Uzak me tas -
taz lar ya par. Ya şam sü re si al tı ay dır.

Di ğer sar kom lar ma lign fib röz his ti yo si tom, di-
 fe ran si ye ol ma mış sar kom lar, os te osar kom, fib ro -
sar kom, mik so sar kom, si nov yal sar kom ve ma lign
pe ri fe rik si nir tü mör le ri dir. Ço ğun lu ğu sol at ri yum
kay nak lı dır, in va zif ve ag re sif tü mör ler olup ya şam
sü re si bir yıl dan az dır, çok na dir gö rü lür ler.

Len fo ma

Na dir gelişir. İm mün ye ter siz li ği olan özel lik le
HIV in fek si yon lu ve ya or gan trans plan tas yo nu
ya pıl mış olan has ta lar da gö rü lür ler. Or ta la ma
has ta ya şı 60–70 ara sı dır. Gö ğüs ağ rı sı, kalp ye-
 ter siz li ği, pe ri kard efüz yo nu, çar pın tı, arit mi, em-
 bo li ve ve na ca va su pe ri or sen dro mu gi bi
semp tom ve bul gu lar için ya pı lan kar di yak gö-
 rün tü le me sı ra sın da fark edi lir ler. Ba zen de ani
ölü me ne den ola rak otop si de fark edi le bi lir ler.
İm mün ye ter siz li ği olan has ta lar da teş his edi len
kar di yak len fo ma la rın % 80’i B-hüc re li len fo ma -
dır ve ke mo te ra pi ye has sas tır lar. Pri mer kar di yak
len fo ma lar ise ag re sif tü mör ler dir, ta nı ko nul -
duk tan son ra ki ya şam sü re si ge nel lik le  iki ay dır. 

KKaallpp  vvee  PPee  rrii  kkaarr  ddıınn  MMee  ttaass  ttaa  ttiikk
TTüü  mmöörr  llee  rrii

Kal bin pri mer tü mör le ri ne gö re 20–40 kat da ha
sık tır. En sık gö rü len ler; ak ci ğer, me me, over, böb-
 rek, Hodg kin ve non-Hodg kin len fo ma lar, ma lign
me la nom, ba zı gas tro in tes ti nal tü mör ler ve ba zı
eks tra kar di yak sar kom lar dır (Şekil 70-3). Me tas ta -
tik tü mör ler kal be len fa tik ve ya he ma to jen yol la
ve ya ve nöz in vaz yon ile ula şır. Se lim ve ma lign tü-
 mör le rin ço ğun lu ğu kal be ve na ca va in fe ri or yo-
 luy la ula şır, bun lar ara sın da en sık gö rü len
hi per nef rom, di ğer le ri ute rus le io mi yo sar kom la rı,
ço cuk lar da Wilms tü mö rü ve he pa to ma dır.

Pe ri kard me tas taz la rı, kal bin tü mör le in vaz yo -
nun dan da ha sık gö rü lür. Pe ri kar dit, pe ri kard sı vı -
sı ve at ri yal arit mi ler le or ta ya çı kar. Kar di yak
gö rün tü le me, özel lik le eko kar di yog ra fi ile pe ri -
kard sı vı sı için de pa rie tal ve ya visseral pe ri kard
kom şu lu ğun da mul tipl so lid ya pı lar göz le ne bi lir.
Pri me ri be lir le ne me yen tü mör ler de pe ri kard sı vı -

sın dan alı nan ma ter ye lin si to lo jik in ce le me si tü -
mör hak kın da bil gi ve re bi lir. Pe ri kard me tas ta zı
ya pan tü mör ler kalp do ku la rı ve ka pak la rı in fil tre
ede rek ka vi te le rin dol ma sı ve bo şal ma sı nı en gel -
le ye rek he mo di na mik bo zuk lu ğa ne den ola bi lir.

Kalp ve pe ri kar dın me tas ta tik tü mör le ri nin ta-
 nı sı stan dard gö rün tü le me yön te mi olan eko kar di -
yog ra fi ile ko nu la bi lir. İle ri tet kik ge rek ti ren ler de
TEE, do ku ka rak te ri zas yo nu nu da ha iyi ya pan BT
ve MR ter cih edi lir, si to lo jik tet kik için bi yop si ya-
 pı la bi lir. Te da vi, pri mer tü mö rün si to lo jik özel lik -
le ri ve kar di yak tu tu lu mun yay gın lı ğı ve ne den
ol du ğu fonk si yon bo zuk luk la rı dik ka te alı na rak
plan la nır.

KKaarr  ddii  yyaakk  KKiisstt  lleerr

Kalp te ve pe ri kard da yer le şen kist ler sey rek gö-
 rü lür ler, ço ğun lu ğu pe ri kard kist le ri olup baş lı -
ca la rı kist hi da tik (eki no kok kis ti) ve kan
kist le ri dir.

İn tra kar di yak Kist ler

Eki no ko kun en de mik ola rak bu lun du ğu, ül ke mi -
zin de da hil ol du ğu böl ge ler de in tra kar di yak kist-
 ler, pa ra zi tin lar va ev re sin de ol du ğu dö nem de
do ku la ra yer le şir, kal be yer le şen ler ko ro ner do la -
şım ile mi yo kar da ya yı lır. Sol ven tri kül ser best
du va rı, sağ ven tri kül ve pe ri kard da yer le şir. Ço -
ğu sep ta lar içe ren, ba zan kal si fi ye olan kist ler dir.
Rüp tür, arit mi, em bo li ile ölü me ne den ola bi lir -
ler. Lez yon la rın de ğer len di ril me si ve ta nı için
TEE indike dir. Te da vi si cer ra hi dir.

Kan Kist le ri

Val vü ler en do kar dın ka pan ma yer le rin de, kes kin
sı nır lı, in ce du var lı, eko jen ol ma yan kist ler şek lin de
gö rü lür. Kon je ni tal kist ler ol du ğu dü şü nül mek te -
dir, eriş kin ler de son de re ce de na dir dir. Kar di yak
gö rün tü le me yön tem le ri ile ta nı ko nu lur. Kar di yak
fonk si yo nu bo zan lar da cer ra hi te da vi öne ri lir.

Şekil 70-3. Özofagus kanseri tanısıyla takibedilen bir hastada
transtorasik ekokardiyografi ile apikal dört boşluk görüntü-
sünde sağ ventrikül içinde solid tümör kitlesi. LV: Sol ventrikül;
LA: Sol atriyum; RV: Sağ ventrikül; RA: Sağ atriyum.



Şekil 70-4. A. Kronik böbrek yetersizliği tanısı ile izlenen hastada apikal dört boşluk kesitinde sağ atriyumda trombüs; B.
Behçet hastalığı tanısı ile izlenen bir hastada apikal dört boşluk kesitinde sol ventrikül içinde trombüs; C. Romatoid artrit
ve pulmoner emboli tanısı ile izlenen bir hastada transözofageal dört boşluk kesitinde patent foramen ovaleye tutunmuş
ve her iki atriyumda kitleler oluşturan transit trombüs; D. Romatizmal mitral darlığı nedeniyle mitral kapak replasmanı
(MVR) yapılmış bir hastada transözofageal dört boşluk kesitinde sol atriyum içinde hareketli trombüs. LV: Sol ventrikül; LA:
Sol atriyum, RV: Sağ ventrikül, RA: Sağ atriyum; AO: Aort; TR: Trombüs
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Pe ri kard Kist le ri

Ge nel lik le yu var lak, eko jen ol ma yan ve sık lık la
sağ at ri yum kom şu lu ğun da yer le şen kist ler dir.
Has ta la rın ço ğun lu ğu asemp to ma tik tir, na dir ola-
 rak kist hac mi çok bü yü ye rek sağ ven tri kül, sağ
at ri yum, me di as ti nal do ku lar, bronş lar ve özo fa -
gu sa ba sı ya pa bi lir. Ta nı, te le rad yog ram da sağ
kalp boş luk la rı kom şu lu ğun da yu var lak kit le le -
rin gös te ril me si ile ko nur, di ğer gö rün tü le me
yön tem le ri ile ay rın tı lı in ce le me ya pı la bi lir.
Semp to ma tik has ta lar da cer ra hi te da vi ya pı lır.

KKaarr  ddii  yyaakk  TTrroomm  bbüüss  lleerr

En sık rast la nan in tra kar di yak kit le ler dir. De rin
ven ler den sağ at ri yum ve ya sağ ven tri kü le ula şan
trom büs ler pul mo ner em bo li ye ne den ola bi lir.
Pa tent fo ra men ova le si olan has ta lar da de fek tin
ol du ğu ye re tu tu nan trom büs ler pa ra doks em bo -
li ye de yol aça bi lir (Şe kil 70-4).

Sol at ri yum da ve sol at ri yum apen dik sin de yer-
 le şen trom büs ler ge nel lik le at ri yal fib ri las yo nu ve -
ya mit ral ste no zu olan has ta lar da gö rü lür.

Sol ven tri kül trom büs le ri akut ko ro ner sen drom
ve sol ven tri kül is ke mi si ne de niy le ge li şen du var
ha re ket bo zuk lu ğu olan has ta lar da gö rü lür, sık lık -
la apeks te yer le şir.

Hi per vis ko zi te sen dro mu na ne den olan mi ye-
 lop ro li fe ra tif has ta lık lar ve lö se mi ler ile Beh çet
has ta lı ğı, kol la jen do ku has ta lık la rı, fe ok ro mo si -
to ma, he pa to sel lü ler kar si nom, ak ci ğer tü mör le ri
ile ge ni tal kan ser le rin sey ri sı ra sın da ve ami lo -
idoz da, sağ kalp boş luk la rın da da ha sık ol mak
üze re in tra kar di yak trom büs olu şu mu göz le ne bi -
lir ve ya ve na ca va su pe ri or ve ya in fe ri or dan sağ
at ri yu ma uza nan trom büs ler gö rü le bi lir.

Ta nı ama cıy la kul la nı la cak yön tem stan dard gö-
 rün tü le me yön te mi olan trans to ra sik ve tran sö zo -
fa geal eko kar di yog ra fi, do ku ayı rı mı nın
ya pı la ma dı ğı va ka lar da BT ve MR’ dır. Kalp boş luk-
 la rın da sap lı ve ha re ket li ve ya ser best ve ha re ket li
trom büs ler cid di em bo li ve ani ölüm ris ki ta şı dı -
ğın dan kı sa sü re de cer ra hi te da vi öne ri lir, di ğer
has ta lar da et yo lo ji ve risk be lir le me si ile te da vi yön-
 te mi ne ka rar ve ri lir, yük sek risk li ol ma yan lar da an-
 ti ko agü lan ve/ve ya an ti ag re gan te da vi uy gu la nır. 

DDii  ğğeerr  KKaarr  ddii  yyaakk  KKiitt  llee  lleerr

Nor mal sı nır lar da ka bul edi len ana to mik fark lı -
lık lar da kalp tü mör le ri ni tak lit ede bi lir.

“E us tac hi an val ve ”, fe tal dö nem den ka lan ve
ve na ca va in fe ri orun sağ at ri yu ma açıl dı ğı yer de
bu lu nan ha re ket li, bir uzan tı dır (Şe kil 70-5).
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“C hi ari net wor k” sağ at ri um için de, ko ro ner
si nus le bağ lan tı sı olan, çok sa yı da de lik içe ren ip-
 lik si bir ya pı dır (Şe kil 70-6).

Nor mal in san lar da sağ ven tri kül sol ven tri -
kül den, sağ at ri yum da sol at ri yum dan da ha tra-
 be kül lü bir ya pı da dır, sağ ven tri kül apek si ne
ya kın yer le şim li, la te ral du var dan sep tu ma uza-
 nan “mo de ra tor ban d” adı ve ri len bir kas tra be -
kü las yo nu dik kat çe ker (Şe kil 70-7).

Sol ven tri kül için de apek se ya kın yer le şim li
ya lan cı kor da lar (“p se udoc hor da e”) gö rü le bi lir.
Mit ral ka pa ğı nın kor da la rı na ben ze yen, sık lık la
kar di yo mi yo pa ti ler le, di la te ol muş kalp ler de gö-
 rü len ya pı lar dır.

Sağ kalp boş luk la rın da pa ce ma ker tel le ri, san -
tral ka te ter gö rü le bi lir, bu ma ter yel ler üze rin de
trom büs, in fek tif en do kar dit ler de ve je tas yon yer-
 le şe bi lir (Şe kil 70-8).

İn fek tif en do kar dit ler de ka pak lar üze rin de,
ser best du var da ve je tas yon lar, ab se ler bu lu na bi -
lir. Özel lik le man tar en do kar dit le rin de ve je tas -
yon lar bü yük in tra kar di yak kit le ler oluş tu ra bi lir.

Not: Eko kar di yog ra fi gö rün tü le ri Prof. Dr.
Zeh ra Buğ ra ’nın so rum lu ol du ğu İs tan bul Üni-

 ver si te si, İs tan bul Tıp Fa kül te si, Kar di yo lo ji Ana-
 bi lim Da lı Eko kar di yog ra fi La bo ra tu arı ar şi vin -
den alın mış tır.
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Şekil 70-7. Apikal dört boşluk kesitinde, sekundum atriyal
septal defekti olan bir hastada sağ ventrikül apeksinde mo-
deratör band. RV: Sağ ventrikül.

Şekil 70-8. Apikal dört boşluk kesitinde sağ atriyum ve sağ
ventrikül boşluğunda görüntülenen kalıcı pacemaker (PM)
leadi. LV: Sol ventrikül; LA: Sol atriyum; RV: Sağ ventrikül;
RA: Sağ atriyum.

Şekil 70-5. Transözofageal ekokardiyografi ile bicaval gö-
rüntüde vena cava inferiorun sağ atriyuma açıldığı yerde
atriyum boşluğuna uzanan Eustachian valve, sağ atriyum
içinde trombüs. LA: Sol atriyum; RA: Sağ atriyum; IAS: İn-
teratriyal septum, VCI: Vena cava inferior, TR: Trombüs.

Şekil 70-6. Apikal dört boşluk kesitinde sağ atriyum içinde
bölme oluşturan Chiari network. LV: Sol ventrikül; LA: Sol
atriyum; RV: Sağ ventrikül; RA: Sağ atriyum



METABOLİK SENDROM,
DİABETES MELLİTUS ve KALP

Prof. Dr. Zehra Buğra

1041

MMee  ttaa  bboo  lliikk  SSeenn  ddrroo  mmuunn  TTaa  nnıı  mmıı  vvee
EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii  ssii

Me ta bo lik sen drom; mul tipl, me ta bo lik kay nak lı
ve bir bi ri ile iliş ki li risk fak tör le rin den olu şan, ate-
 rosk le ro tik kar di yo vas kü ler has ta lık ve dia bet ge-
 li şi mi ni ko lay laş tı ran ve hız lan dı ran bir
du rum dur. Sö zü edi len risk fak tör le ri hi perg li se -
mi, yük sek kan ba sın cı, yük sek trig li se rid se vi ye -
le ri, dü şük yük sek-dan si te li li pop ro te in (HDL)
ko les te rol se vi ye le ri ve san tral obe zi te dir. Me ta -
bo lik risk fak tör le ri top lu lu ğu, ağır lık lı ola rak tip
2 di abe tes mel li tus ve ya bu du rum için söz ko nu -
su olan risk ler den iba ret tir.

Me ta bo lik risk fak tör le ri;
• Ate ro je nik dis li pi de mi (yük sek trig li se rid,

yük sek apo li pop ro te in B, yük sek kü çük par-
 ti kül lü dü şük dan si te li li pop ro te in (LDL) ko-
 les te rol de ğer le ri, dü şük HDL ko les te rol
de ğer le ri)

• Yük sek kan ba sın cı
• Yük sek plaz ma glu ko zu
• Prot rom bo tik ve pro- inf la ma tu ar du rum ola-

 rak özet le ne bi lir. 
Me ta bo lik sen dro ma yol açan ve alt ta ya tan

risk fak tör le ri nin çe şit li li ği ne kar şı lık üze rin de en
çok du ru lan ve en önem li ol du ğu dü şü nü len fak-
 tör in sü lin di ren ci dir. Fi zik sel inak ti vi te, yaş lan -
ma, hor mo nal den ge siz lik ler, ge ne tik ve et nik
yat kın lık lar da gö zar dı edi le me ye cek fak tör ler dir. 

Dün ya nın de ği şik ül ke le rin de ya pıl mış olan
epi de mi yo lo jik ça lış ma lar da eriş kin po pü las yon da
me ta bo lik sen dromun gö rül me sık lı ğı % 15–35 ola-
 rak bil di ril miş tir. Tür ki ye ’de ki epi de mi yo lo jik ve-
 ri ler ise kent ler de ya şa yan lar da me ta bo lik sen drom
gö rül me sık lı ğı nın % 33.8 ol du ğu nu gös ter miş tir.
Pros pek tif ça lış ma lar, me ta bo lik sen dro mun, ate-
 rosk le ro tik kar di yo vas kü ler has ta lık ris ki ni 2 kat,
ta nı ko nul ma mış tip 2 di abe tes mel li tus has ta la rın -
da dia bet ge li şi mi ris ki ni 5 kat art tır dı ğı nı or ta ya
koy muş tur. Bu du rum, me ta bo lik sen dro mun bir

top lum sağ lı ğı so ru nu ol du ğu nu or ta ya koy mak -
ta dır.

Me ta bo lik Sen dro mun Ta nı Kri ter le ri

Ulu sal Ko les te rol Eği tim Prog ra mı Eriş kin Te da -
vi Pa ne li II I (“Na ti onal Cho les te rol Edu ca ti on Prog-
 ram NCEP) Adult Tre at ment Pa nel II I (ATP III)
2001 yı lın da me ta bo lik sen dro mun ta nı sı için bel
çev re si, trig li se rid, HDL ko les te rol, kan ba sın cı ve
aç lık glu koz dü ze yi gi bi beş ba sit  kri ter öner miş -
tir. Bu beş kri ter den üçü nün var lı ğı me ta bo lik
sen drom ta nı sı için ye ter li bu lun mak ta dır. Kı la -
vuz lar la ta nım lan mış olan me ta bo lik sen drom
kri ter le ri Tab lo 71-1’de özet len miş tir.

Ulus la ra ra sı Dia bet Fe de ras yo nu (“In ter na ti onal
Di abe tes Fe de ra ti on”= ADA ) da me ta bo lik sen dro -
mun önem li kom po nen ti ola rak ni te len dir di ği ab-
 do mi nal obe zi te ye dik kat çek miş, ATP III
ta ra fın dan öne ri len bel çev re si kri te ri ra kam la rı nın
yük sek ol du ğu ve bu ra kam la rın da ha aşa ğı ya çe-
 kil me si ka ra rı ile et nik özel lik ler ve yaş göz önü ne
alı na rak bel çev re si ni nin er kek ler için 94 cm, ka-
 dın lar için 80 cm ol ma sı nı öner miş tir. Her ül ke nin
et nik, ırk ve cins özel lik le ri ne gö re bel çev re si kri-
 te ri ni ta nım la ma sı ge rek ti ği öne ril mek te dir.

Me ta bo lik Sen drom, Ab do mi nal Obe zi te,
İn sü lin Di ren ci, Tip 2 Dia bet İliş ki si ve Öne mi

Ge liş miş top lum lar da gün lük ya şam kon fo ru nun
art ma sı ve se dan ter ha yat, ener ji den ge si ni po zi ti fe
çe vi re rek ki lo alı mı nı ve ab do mi nal obe zi te yi art tır -
mış, glu koz in to le ran sı ve hi per trig li se ri de mi ye yol
açan prog re sif “dis me ta bo lik du ru m” ge liş me si ne ze -
min ha zır la mış tır. Vü cut kit le in dek si nin 30
kg/m2’nin üze rin de ol ma sı kli nik obe zi te dir. Tüm
bu ne den ler le dün ya da tip 2 di abe tes mel li tus in si -
den si art ma eği li min de dir. İn sü lin et ki le ri nin in vi -
vo azal dı ğı ve “in sü lin di ren ci ” ola rak ta nım la nan
kli nik tab lo ise hi per trig li se ri de mi, dü şük HDL-ko -
les te rol, aç lık ta hi pe rin sü li ne mi ve kan ba sın cın da
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yük sel me gi bi kla sik risk fak tör le ri ne uy ma yan me-
 ta bo lik bo zuk luk lar top lu lu ğu nu oluş tu rur. Son on
beş yıl da gö rün tü le me yön tem le rin de ki tek no lo jik
ge liş me ler sa ye sin de ab do mi nal yağ bi ri kim le ri ve
ab do mi nal obe zi te, cil tal tı yağ do ku la rın dan ayırt
edi le bil mek te dir. Ab do mi nal ve visseral yağ bi ri ki -
mi nin gös te ril me si, in sü lin di ren ci sen dro mu nun
ön gö rü sün de önem li bir aşa ma dır.  İn sü lin di ren ci
olan has ta la rın bir bö lü mü nor mal vü cut ağır lı ğın -
da ol mak la bir lik te visseral yağ do ku su ar tı şı nın
gös te ril me si me ta bo lik sen drom ta nı sı açı sın dan bü -
yük önem ta şır. Bu du rum, ”nor mal vü cut ağır lı ğın -
da, me ta bo lik ola rak obe z” di ye ta nım lan mak ta dır.

Glu koz re gü las yo nu nun bo zul ma sı ge niş bir
yel pa ze de ger çek leş mek te, ço ğu za man ve sık lık la
in sü lin di ren ci ile baş la yan tab lo, bo zul muş aç lık
glu ko zu, bo zul muş glu koz to le ran sı, san tral ve ab-
 do mi nal obe zi te gi bi ara dö nem le ri ta ki ben tip 2
di abe tes mel li tus ris ki ni art tır mak ta dır. Tip 2 di a-
be tes mel li tus lu has ta la rın % 80’i obez ve ya faz la
ki lo lu dur. Obe zi te ve me ta bo lik sen drom, hi pe rin -
sü li ne mi ve in sü lin di ren ci ne yol aça rak, kar di yo -
vas kü ler has ta lık lar ve ko ro ner ate rosk le ro zu için
ba ğım sız pre dik tör le ri oluş tu rur. Kar di yo vas kü ler
has ta lık lar açı sın da me ta bo lik sen dro mu olan has-
 ta lar, ta ki p e den 5–10 yıl için de,  ol ma yan la ra oran -

la iki kat da ha faz la risk ta şır lar ve di abe tes mel li -
tus ris ki de beş kat ar tar.

Me ta bo lik Sen dro mun Te da vi si

Me ta bo lik sen dro mun spe si fik bir te da vi si yok tur,
te da vi risk fak tör le ri nin te da vi si ne yö ne lik tir. Te-
 da vi nin bi rin ci he de fi, kli nik ate rosk le ro tik has ta -
lık ris ki ni azalt mak, ikin ci he de fi ise he nüz kli nik
dia bet ge liş me miş olan has ta lar da tip 2 dia bet ge-
 liş me ris ki ni azalt mak, en azın dan bu sü re yi
müm kün ol du ğu ka dar uzat mak ol ma lı dır. Kar-
 di yo me ta bo lik risk mo de li çer çe ve sin de me ta bo lik
sen drom, de ğiş ti ri le bi lir risk fak tör le ri nin ya rat tı -
ğı ris ki da ha da art tı rır. Bu fak tör ler hi per tan si -
yon, dia bet, yük sek LDL-ko les te rol de ğer le ri,
dü şük HDL-ko les te rol de ğer le ri ve si ga ra kul la nı -
mı dır. Me ta bo lik sen dro mu olan has ta lar da bu
kon van si yo nel risk fak tör le ri te da vi edil me li dir.
Kon van si yo nel risk fak tör le ri nin te da vi si, me ta -
bo lik sen dro mun ne den ol du ğu risk le rin tü mü nü
or ta dan kal dır maz.

Me ta bo lik sen drom te da vi sin de ki aşa ma lar vü -
cut ağır lı ğı nın azal tıl ma sı, ki lo kay bı, bu sa ye de
glu koz in to le ran sı olan has ta lar da kli nik tip 2 dia-
 bet ge li şi mi nin ge cik ti ril me si yö nün de ol ma lı dır.
Vü cut ağır lı ğı nın azal ma sı, visseral yağ lan ma nın
azal ma sı nı ko lay laş tı ra rak me ta bo lik sen dro mun
en önem li kom po nent le rin den bi ri ni de kon trol al-
 tı na al ma yı sağ lar. Bu amaç la ya şam tar zı de ği şik -
lik le ri, eg zer siz alış kan lı ğı nın yer leş ti ril me si, fi zik
ak ti vi te nin art tı rıl ma sı, ye me alış kan lık la rı nın non-
ate ro je nik diyete dö nüş tü rül me si, si ga ra nın bı ra -
kıl ma sı, LDL-ko les te rol dü zey le ri, kan ba sın cı ve
glu koz de ğer le ri nin kı la vuz la rın be lir le di ği de ğer -
le re dü şü rül me si öne ri lir.

Me ta bo lik sen dro mu olan has ta lar da da 10
yıl lık risk, “F ra ming ham Risk Sko ru ”na  gö re ya pı -
lır ve 10 yıl lık sü reç te yük sek risk li has ta gru bu -
na gi ren has ta lar da me ta bo lik risk fak tör le ri ne
yö ne lik far ma ko lo jik te da vi öne ril mek te dir. 

Ate ro je nik dis li pi de mi nin te da vi sin de üç ko-
 les te rol he de fi var dır; LDL-ko les te rol, non-HDL-
ko les te rol ve HDL-ko les te rol. Li pid dü şü rü cü
te da vi nin bi rin ci he de fi LDL-ko les te rol dür. ATP
II I kı la vu zu na gö re ko les te rol dü şü rü cü te da vi de
10 yıl lık risk sko ru na gö re dört grup ta nım lan -
mış tır; yük sek risk (> % 20), or ta-yük sek risk (%
10-20, > 2 risk fak tö rü), or ta risk (< % 10, > 2 risk
fak tö rü), dü şük risk (< % 10, 0 ve ya 1 risk fak tö -
rü). Risk grup la rı na gö re se çil miş olan he def ko-
 les te rol de ğer le ri ne ula şıl ma sı öne ril mek te dir
(Tab lo 71-2). 

Stan dard LDL-ko les te rol dü şü rü cü ilaç lar sta-
 tin ler, eze ti mib ve saf ra asi di se kes tran la rı dır. Ni-
 ko ti nik asit ve fib rat lar ise LDL-ko les te rol de or ta
de re ce de azal ma sağ lar, LDL-ko les te rol he def le ri
el de edil dik ten ve non-HDL-ko les te rol azal dık -
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Kriter Kestirim noktaları

Geniş Bel ATP III kriterleri
Çevresi • Erkeklerde > 102 cm 

• Kadınlarda > 88 cm 

ADA kriterleri
• Erkeklerde > 94 cm
• Kadınlarda > 80 cm

Yüksek • Trigliserid > 150 mg/dl
Trigliserid (1.7 mmol/L) veya

• Yüksek trigliserid değerleri için 
ilaç kullanıyor olmak

Düşük • Erkeklerde < 40 mg/dl
HDL kolesterol (1.03 mmol/L)

• Kadınlarda < 50 mg/dl
(1.3 mmol/L) veya

• Düşük HDL kolesterol için ilaç
kullanıyor olmak

Yüksek • Sistolik Kan Basıncı
Kan Basıncı > 130 mm Hg veya

• Diyastolik Kan Basıncı
> 85 mm Hg veya

• Hipertansiyon nedeniyle ilaç
kullanıyor olmak

Yüksek • Açlık glukozu > 100 mg/dl veya
Açlık Glukozu • Yüksek Glukoz değerleri için ilaç 

kullanıyor olmak

Not: 5 kriterden 3’ünün olması metabolik sendrom tanısı
için yeterlidir.

Tablo 71-1. Metabolik Sendromun Tanı Kriterleri.
ATP III: “Adult Treatment Panel III”, ADA : “American 
Diabetes Association”



tan son ra HDL-ko les tro lü yük selt mek için ikin ci
sı ra da öne ri len drug lar dır. Hi per trig li se ri de mi si
olan has ta lar da akut pan kre ati ti ön le mek için
öne ri len drug lar ise fib rat lar ve ni ko ti nik asit tir.

Kan ba sın cı he def le ri açı sın dan kı la vuz la rın
ön gör dü ğü de ğer ler olan sis to lik kan ba sın cı nın
<130 mm Hg, di yas to lik kan ba sın cı nın < 80 mm
Hg ol ma sı esas alın ma lı dır. Pre hi per tan si yon da
(sis to lik kan ba sın cı 120–139 mm Hg, di yas to lik
kan ba sın cı 80–89 mm Hg) ya şam tar zı de ği şik -
lik le ri, da ha yük sek kan ba sın cı de ğer le ri için (sis -
to lik kan ba sın cı >140 mmHg di yas to lik kan
ba sın cı >90 mm Hg) hi per tan si yon kı la vuz la rı na
uy gun ilaç te da vi si, dia bet ve kro nik böb rek ye-
 ter siz li ği var lı ğın da ise kan ba sın cı nın 130/80
mmHg’ nın al tın da ki de ğer le re çe kil me si öne ril -
mek te dir.

Bo zul muş glu koz to le ran sı olan me ta bo lik
sen drom lu has ta lar da ilaç kul la nı mı öne ril me -
mek te bu nun ye ri ne ya şam tar zı de ği şik lik le ri, fi -
zik ak ti vi te nin art tı rıl ma sı ve ki lo kay bı nın
sağ lan ma sı ile tip 2 dia bet ge li şi mi nin ge cik ti ril -
me si tav si ye edil mek te dir. Tip 2 dia bet ge liş tik -
ten son ra Ame ri kan Dia bet Ce mi ye ti’nin öne ri le ri
doğ rul tu sun da A1c de ğer le ri nin % 7’nin al tın da
tu tul ma sı, bu nun ya nı sı ra ya şam tar zı de ği şik -
lik le ri, ate ro je nik dis li pi de mi ve hi per tan si yon
için ilaç te da vi si ya rar lı ol mak ta dır.

Me ta bo lik sen dro mu olan has ta la rın ço ğun lu -
ğun da plaz mi no jen ak ti va tör-in hi bi tör-1 ve fib ri -
no jen gi bi trom bo za eği li mi art tır dı ğı bi li nen
mad de le rin kan da ki mik ta rı art mak ta dır. Bu
mad de le rin kan da ki dü zey le ri ni dü şür dü ğü bi li -
nen spe si fik te da vi ler ol ma mak la bir lik te yük sek
risk li has ta lar da dü şük doz as pi rin, as pi ri nin
kontrindike ol du ğu du rum lar da clo pi dog rel öne-
 ril mek te dir. Me ta bo lik sen dro ma eş lik eden di ğer
olum suz luk, inf la mas yon gös ter ge si olan C-re ak -
tif pro te in dü zey le ri nin kan da yük sek bu lun ma -

sı dır. Bu du ru mun da spe si fik bir te da vi si yok tur,
me ta bo lik risk fak tör le ri ne yö ne lik te da vi ler C-re -
ak tif pro te in dü zey le ri ni de dü şür mek te dir. Me-
 ta bo lik sen drom da risk fak tör le ri nin te da vi si için
he def de ğer ler Tab lo 71-2’de özet len miş tir.

DDii  aabbee  tteess  MMeell  llii  ttuu  ssuunn  TTaa  nnıı  mmıı,,  SSıı  nnııff  llaa  mmaa  ssıı,,
TTaa  nnıı  KKrrii  tteerr  llee  rrii  vvee  EEppii  ddee  mmii  yyoo  lloo  jjii  ssii

Dia bet, in sü lin sek res yo nu ve/ve ya in sü lin et ki si
de fekt le rin den kay nak la nan, hi perg li se mi ile ka-
 rak te ri ze me ta bo lik has ta lık lar top lu lu ğu dur.
Baş lı ca iki ti pi var dır:

Tip 1 Dia bet

Pan kre asın be ta hüc re le ri nin oto-im mün ne den -
ler le des trük si yo nu so nu cun da mut lak in sü lin ek-
 sik li ği ile sey re den tip tir, ka lıt sal dır ve tüm
dia bet li le rin % 5–10’u nu teş kil eder. Sık lık la ço cuk-
 luk ve genç lik yaş la rın da or ta ya çık mak la bir lik te,
se ki zin ci, do ku zun cu de katlar da da gö rü le bi lir.

Tip 2 Dia bet

İn sü lin di ren ci ve kıs mi in sü lin ek sik li ği olan eriş-
 kin ler de gö rü len, et yo lo ji sin de oto-im mü ni te ol ma-
 yan, mut lak in sü lin te da vi si ge rek tir me yen, tüm
dia bet li le rin % 90–95’i ni teş kil eden tip tir. Be ta hüc -
re fonk si yon la rı nor mal ol ma sı na rağ men in sü lin
sek res yo nu de fekt li ve ya in sü lin di ren ci ni kom pan -
se ede me ye cek ka dar ye ter siz dir. Has ta la rın ço ğun-
 lu ğu obezdir, obez ol ma yan lar da da ab do mi nal yağ
bi ri ki mi mev cut tur. Yaş, obe zi te ve fi zik inak ti vi te
ile ge liş me ris ki ar tar. Uzun yıl lar asemp to ma tik
sey re de bi lir, mik ro ve mak ro vas kü ler komp li kas -
yon ge li şi mi açı sın dan yük sek risk li grup tur.

Di abe tin ta nı kri ter le ri Tab lo 71-3’de özet len -
miş tir.
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Glisemi A1C < 7.0

Kan Basıncı < 130/80 mm Hg

LDL – Kolesterol • <100 mg / dl
• Yüksek riskli hastalarda <70 mg/dl

HDL-Kolesterol • Erkeklerde > 40 mg/dl
• Kadınlarda > 50 mg/dl

Trigliserid < 130 mg/dl

Vücut Kitle İndeksi Vücut ağırlığının % 10 azaltılması
> 25 kg / m2 ise

Fizik Aktivite Düzenli egzersiz

Sigara Kullanımı Kesilmeli

Antitrombotik Tedavi 100 mg/gün Aspirin

Tablo 71-2. Metabolik Risk Faktörlerinin Tedavisinde 
Hedef Değerler ve Tedbirler

1. A1C > % 6.5
Test, standardlara uygun tetkik yapabildiğine dair
sertifikası olan bir laboratuarda yapılmalıdır.

veya

2. Açlık Plazma Glukozu > 126 mg/dl 
(Açlık, en az 8 saat süreyle kalori alınmamasıdır).

veya

3. OGTT’nin 2. Saatinde Plazma Glukozu > 200 mg/dl
(OGTT = Oral glukoz tolerans testi, Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından tanımlanmış kurallara uygun yapılmalı
ve 75 gram glukoz suda eritilerek kullanılmalıdır.)

veya

4. Hipergliseminin klasik semptomları bulunan bir has-
tada rastgele bakılan plazma glukozunun > 200
mg/dl bulunması

Tablo 71-3. Diabetes Mellitus Tanı Kriterleri
(Amerikan Diabet Cemiyeti - ADA - 2010)
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Tip 2 di abe tes mel li tus gö rül me sık lı ğı, ge liş -
miş ve ge liş mek te olan ül ke ler de hız la art mak ta ve
majör bir eko no mik ve top lum sağ lı ğı so ru nu oluş-
 tur mak ta dır. Dün ya da 2000 yı lın da di abe tes mel-
 li tus gö rül me sık lı ğı %.2.8 (171 mil yon ki şi) iken
bu ora nın 2030 yı lın da % 4.4 (366 mil yon ki şi) ol-
 ma sı bek len mek te dir. Türk Dia bet Epi de mi yo lo ji -
si Araş tır ma Pro je si II (TUR DEP II) so nuç la rı na
gö re 2010 yı lı iti ba riy le Tür ki ye ’de di abe tes mel li -
tus gö rül me sık lı ğı % 13.7’dir. 

Di abe tes Mel li tus, Eş lik Eden Me ta bo lik
Bo zuk luk lar ve Kar di yo vas kü ler
Has ta lık İliş ki si

Dia bet te kro nik hi perg li se mi, özel lik le göz ler,
böb rek ler, si nir ler, kalp ve kan da mar la rı gi bi de-
 ği şik or gan ve do ku lar da uzun sü re li ha sar ve
dis fonk si yo na ne den olur. 

Tip 2 di abe tes mel li tu sun mik ro vas kü ler
komp li kas yon la rı olan re ti no pa ti ye bağ lı kör lük,
son dö nem böb rek ye ter siz li ği ve di ya liz ba ğım -
lı lı ğı na ne den olan nef ro pa ti, am pütas yon ge rek -
ti ren nö ro pa ti ler mor bi di te ye; mak ro vas kü ler
komp li kas yon lar olan ate rosk le ro tik kar di yo vas -
kü ler has ta lık lar ise mor ta li te ye ne den ol mak ta
ve yük lü sağ lık har ca ma la rı ile cid di sağ lık so run-
 la rı nı da be ra be rin de ge tir mek te dir. 

Mak ro vas kü ler komp li kas yon lar dia bet li ler de
en sık ölüm ne de ni olan kar di yo vas kü ler has ta -
lık la rın alt ya pı sı nı oluş tur mak ta dır. Ko ro ner ar -
ter has ta lı ğı açı sın dan de ğer len di ril di ğin de
dia bet li ler de risk, dia bet li ol ma yan la ra gö re 2 kat
da ha faz la dır. Tip 2 dia bet te me ta bo lik sen drom
gö rül me ora nı % 85 olup ab do mi nal obe zi te si
olan tip 2 dia bet li ler de ise me ta bo lik sen drom kri-
 ter le ri mev cut ise ko ro ner ar ter has ta lı ğı ris ki da -
ha da art mak ta dır. Dia bet li has ta lar da tüm
ölüm le rin % 70’i kar di yo vas kü ler has ta lık lar ne-
 de niy le ger çek leş mek te dir. Tip 2 dia bet li de ölü -
me ne den olan ve ol ma yan kar di yo vas kü ler
has ta lık la rın yıl lık ris ki % 4–5’dir. Dia bet li ol ma -
yan lar la kar şı laş tı rıl dı ğın da, kar di yo vas kü ler
ölüm dia bet li er kek ler de 2–3, ka dın lar da 3–5 kat
faz la dır. Gü nü müz de di abe tes mel li tus, ko ro ner
ar ter has ta lı ğı eş de ğe ri ola rak ka bul edil mek te -
dir. Dia bet te gö rü len komp li kas yon la rın te me lin -
de ya tan baş lı ca me ta bo lik bo zuk luk lar; a. İn sü lin
di ren ci, b. Hi perg li se mi ve C. Dis li pi de mi dir.

İn sü lin Di ren ci

İn sü lin di ren ci, do ğal bir hor mon olan in sü li nin
kan glu ko zu nu ayar la ma da ye ter siz kal dı ğı fiz yo -
lo jik bir du rum dur ve hi perg li se mi den ön ce ki saf-
 ha dır. İn sü lin di ren ci nin te me lin de ge ne tik
fak tör ler ve me ta bo lik sen drom var dır. Me ta bo lik
sen drom var lı ğın da, iç le ri ta ma men do lu olan yağ

hüc re le ri ve ya adi po zit ler den si to kin ve adi po kin
sa lı nı mı ile sis te mik bir inf la mas yon baş lar. Bu in-
f la mas yon, sis te mik en do tel dis fonk si yo nu ara cı -
lı ğı ile kan da mar la rın da ha ra bi ye te yol açar;
hi per tan si yon, dis li pi de mi ve in sü lin di ren ci nin
or ta ya çık ma sı na kat kı da bu lu nur. İn sü lin di ren -
ci nin so nu cu ola rak or ta ya çı kan hi pe rin sü li ne mi;
sem pa tik si nir sis te mi ak ti vi te si ni art tı rır, sol ven-
 tri kül hi per tro fi si ni ko lay laş tı rır, li pid bo zuk luk -
la rı na ne den ola rak ate rosk le ro za ze min ha zır lar
ve nit rik ok si te ba ğım lı va zo di la tas yo nu bo zar. İn-
 sü lin di ren ci nin kli nik öne mi; ge ne tik pre dis po -
zis yon ze mi nin de gö rül me si, yıl lar için de kli nik
dia bet or ta ya çık ma po tan si ye li ni art tı ra rak kar di-
 yo vas kü ler has ta lık lar açı sın dan çok önem li bir
risk fak tö rü oluş tur ma sı dır.

Hi perg li se mi

Hi perg li se mi di abe tin en önem li kom po nen ti dir.
Hi perg li se mi ile kar di yo vas kü ler has ta lık lar ara sın -
da sağ lam bir iliş ki bu lun mak ta dır. Epi de mi yo lo jik
ve ri ler, kar di yo vas kü ler risk ile gli se mi ara sın da
spe si fik bir eşik de ğer ta nım la ya ma mış tır. Bu na
rağ men glu koz dü zey le ri nin kon trol al tın da tu tul -
ma sı nın kar di yo vas kü ler mor ta li te ve mor bi di te yi
azalt tı ğı na da ir bi lim sel ve ri ler mev cut tur. 

Dis li pi de mi

Di abe tes mel li tus ta dis li pi de mi ka rak te ris tik bir
li pid pro fi li ser gi ler. Plaz ma trig li se rid le ri art mış,
LDL- ko les te ro lü nor mal ve ya ha fif art mış, HDL-
ko les te rol dü zey le ri ise azal mış tır. Bu nun ne de -
ni, dia bet te yağ do ku la rı ve is ke let kas la rın dan
ka ra ci ğe re faz la mik tar da ser best yağ asi ti trans-
 fe ri ve ka ra ci ğer de çok kü çük dan si te li li pop ro te -
in (VLDL) ve ko les te rol es ter sen te zi ar tı şı dır
(Şe kil 71-1). Dia bet te trig li se rid den zen gin li pop -
ro te in ya pı mı nın art ma sı ve li pop ro te in li paz kli-
 ren si nin bo zul ma sı da hi per trig li se ri de mi ye yol
açar. Trig li se rid dü zey le rin de ki yük sel me, HDL
dü zey le ri ile ters oran tı lı dır, ko les te rol es ter trans-
 fer pro te ini HDL’ yi VLDL’ ye çe vi rir. Ko ro ner ar -
ter has ta lı ğı olan di abe tik ler de en sık rast la nan
tab lo, to tal ko les te rol ve LDL yük sek li ğin den çok,
yük sek trig li se rid ve dü şük HDL de ğer le ri dir.

Dia bet te Kar di yo vas kü ler Has ta lık lar

Di abe tes mel li tus ta gö rü le bi le cek kar di yo vas kü ler
has ta lık lar; ko ro ner ar ter has ta lı ğı, hi per tan si yon,
in me (“s tro ke ”), pe ri fe rik da mar has ta lı ğı, kalp ye-
 ter siz li ği ve di abe tik kar di yo mi yo pa ti dir.

Ko ro ner Ar ter Has ta lı ğı

Pa to fiz yo lo ji si: Dia bet te ate rosk le roz ve ko ro ner
ar ter has ta lı ğı pre va len si yük sek tir, akut ko ro ner



Şekil 71-1. Diabette Dislipideminin Mekanizması. İnsüline dirençli iskelet kası ve visseral yağ dokularında lipolizin azalması
ile bu dokulardan karaciğere yağ asidi transferinde artış olur, bu durum karaciğerde LDL sentezinin artışına yol açar, kana
karışan LDL partikülleri,  plazmada trigliseridden zengin lipoprotein artışı ile sonlanır.
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sen drom ve akut mi yo kard in fark tü sü nü ta ki ben
mor bi di te ve mor ta li te dia bet li ol ma yan la ra gö re
art mış tır. Dia bet te hız lan mış ate rosk le roz ve ate rot-
 rom boz sık lık la ve baş lı ca; sis te mik inf la mas yon,
ok si da tif stres, sis te mik en do tel dis fonk si yo nu,
koagü las yon ve trom bo sit fonk si yon bo zuk lu ğu ve
bo zul muş fib ri no li ze bağ lı dır. Dia bet li has ta lar da,
ko ro ner ar ter has ta lı ğı için bi li nen kon van si yo nel
risk fak tör le ri nin ya nı sı ra di abe te spe si fik risk fak-
 tör le ri de mev cut tur. Dia bet te ate rosk le ro tik plak-
 lar li pid den zen gin dir, bu özel lik le ri ne de niy le
“has sas pla k” ka rak te rin de olup ko lay yır tı lır lar. Ate-
 rosk le ro tik plak lar da da ha faz la enf la mas yon hüc-
 re si ve be lir te ci bu lu nur, vas kü ler inf la ma tu ar
re ak si yon art mış, kan da bu nun gös ter ge si olan
CRP (C-re ak tif pro te in) yük sel miş tir. Gli kas yon son
ürün le ri nin re sep tör (RA GE) sa yı sı art mış olup,
A1C dü zey le ri ile ara sın da li ne er bir ko re las yon
mev cut tur. RA GE, “mat rix me tal lop ro te ina se” ak ti -
vi te si ni art tı ra rak plak sta bi li zas yo nu nu ve trom-
 bo sit fonk si yon la rı nı bo za rak ate rot rom bo za ze min
ha zır lar (Şe kil 71-2).

Epi de mi yo lo ji: Dia bet, hem er kek ler, hem de ka-
 dın lar da kar di yo vas kü ler has ta lık lar açı sın dan
ba ğım sız bir risk fak tö rü dür. Nor mal po pü las -
yon da gö rü len ka dın cin si ye ti nin kar di yo vas kü -
ler has ta lık lar dan ko ru ma özel li ği dia bet te
or ta dan kalk mış tır. Ko ro ner ate rosk le ro zu sık lı -
ğı nın araş tı rıl dı ğı bir otop si ça lış ma sın da, dia bet -
li has ta lar da % 49, dia bet li ol ma yan lar da % 33
ora nın da ko ro ner ate rosk le ro zu na rast lan mış tır.
Dia bet li has ta lar da ate rosk le roz ze mi nin de ge liş -
miş olan pa to lo ji da ha ay rın tı lı in ce len di ğin de,
dia bet li ol ma yan la ra gö re; ge çi ril miş mi yo kard
in fark tü sü, ven tri kül di la tas yo nu, ve bir den faz la

ko ro ner ar te rin tu tul du ğu çok da mar has ta lı ğı
da ha sık rast la nan bul gu lar ola rak öne çık mış tır.
Ger çek ten de dia bet li ler de ti pik ola rak; tüm ko-
 ro ner ar ter le ri dif füz ola rak tu tan yay gın ko ro ner
ate rosk le ro zu, ko ro ner ar ter kal si fi kas yo nu, sol
ana ko ro ner ar ter has ta lı ğı ve za yıf kol la te ral ge-
 li şi mi ti pik tir (Şe kil 71-3). 

Kli nik tab lo ti pik ol ma yan semp tom lar la ken di -
ni gös te re bi lir, bu ne den le geç hos pi ta li zas yon, di-
 yag nos tik aşa ma la rın ge cik me si ve te da vi nin
er te len me si gi bi so run lar ya şa na bi lir. So nuç ta has-
 ta ne içi se yir komp li ke ola rak, da ha sık re kür ran is-
 ke mi ve in fark tüs ile kar di yo je nik şok ge li şe bi lir.

Dia bet te Kar di yo vas kü ler Risk Ar tı şı nın Me ka-
niz ma la rı: Dia bet te art mış kar di yo vas kü ler morta-
li te ve mor bi di te nin me ka niz ma la rı mul ti fak -
tör iyel dir. Kon van si yo nel risk fak tör le rinin ya nı sı ra;
in sü lin di ren ci ve hi pe rin sü li ne mi, hi perg li se mi,
ate rosk le roz, kon jes tif kalp ye ter siz li ği, akut ko ro -
ner sen drom  (“uns tab le an gi na pec to ri s”, ST-ele vas -
yon lu ve ST-ele vas yon suz mi yo kard in fark tü sü) ve
son-dö nem böb rek ye ter siz li ği kat kı da bu lu nan di -
ğer fak tör ler dir. 

Sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve kalp ye ter siz -
li ği olan dia bet li has ta lar da kar di yo vas kü ler mor-
 ta li te art mış tır. Mor ta li te ar tı şın dan ko ro ner kalp
has ta lı ğı, hi per tan si yon, sol ven tri kül hi per tro fi si,
obe zi te, oto nom dis fonk si yon ve di abe tik kar di -
yo mi yo pa ti so rum lu tu tul mak ta dır.

Uns tab le an gi na pek to ri s ve ya mi yo kard in-
 fark tü sü ge çi ren has ta lar da dia bet, komp li kas yon
ge li şi mi açı sın dan majör bir risk fak tö rü oluş tu -
rur. Oto nom dis fonk si yon, ha ya tı teh dit eden
arit mi ler ve he mo di na mik bo zuk lu ğu te tik ler. En-
 do tel dis fonk si yo nu, ko agü las yon ve trom bo sit
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fonk si yon bo zuk luk la rı ise plak rüp tü rü ge liş miş
olan has ta da trom boz ris ki oluş tu rur ve fib ri no li -
tik te da vi son ra sın da re in fark tüs ris ki ni art tı rır.
Ay nı me ka niz ma lar per kü tan ko ro ner re vas kü la -
ri zas yon ya pı lan has ta lar da ba şa rı yı azal tır, an ji -
yop las ti ve/ve ya stent imp lan tas yo nu ile ko ro ner
akı mın tek rar sağ lan ma sı na en gel olur (“no-ref low
phe no me no n”). 

Son dö nem böb rek ye ter siz li ği nin en önem li ne-
 den le ri nin ba şın da ge len dia bet, ko ro ner ar ter has-

 ta lı ğı var lı ğın da ya şam sü re si ni de kı salt mak ta ve 5
yıl lık sur vi % 20 ola rak bil di ril mek te dir. Bu ne den -
le hi per tan si yo nu olan dia bet li has ta lar da hi per -
tan si yo nun te da vi si ne özel önem ve ril me li, böb rek
tu tu lu mu nun ilk gös ter ge si olan al bü mi nü ri önem -
li bir prog nos tik gös ter ge ola rak al gı lan ma lı dır.

Dia bet te Ko ro ner Ar ter Has ta lı ğı Risk Sı nıf la -
ma sı, Mor ta li te ve Ta nı Yön tem le ri: Ko ro ner ar -
ter has ta lı ğı açı sın dan yük sek risk li dia bet li

Şekil 71-3. Diabetli olmayan (a) ve olan (b) iki hastanın üç boyutlu BT koroner anjiyografi ve konvansiyonel koroner anji-
yografi bulguları. (a) Diabetli olmayan hastanın LAD (sol ön inen arter) arterinin orta bölümünde konsantrik darlık ve sağ
koroner arterinde daha önce implante edilmiş olan stentin distalinde lokal eksantrik darlıklar görülmektedir. (b) Diabetli
hastada ise hem sol, hem de sağ koroner arter sistemlerinde çok sayıda darlığın bulunduğu diffüz koroner arter hastalığı,
üç boyutlu BT anjiyografide ise kalsifik lezyonlar dikkati çekmektedir.

Şekil 71-2. Diabette Endotel Disfonksiyonu ve Hızlanmış Aterosklerozun Patofizyolojisi. Sağlıklı endotel, vazodilatasyonu
sağlayarak, inflamasyonu azaltarak ve trombozu engelleyerek vasküler fonksiyonları dengede tutar. Diabette ise hipergli-
semi, serbest yağ asidi fazlalığı ve insülin direnci, endotel hücrelerinde oksidatif stres, protein C kinaz aktivasyonu ve RAGE
aktivasyonunu arttırır. NO azalması, Endotelin-1, Anjiyotensin II ve vasküler düz kas hücrelerinde artış ile oluşan vazokons-
triksiyon sonucunda hipertansiyon gelişir. NI-kappa B ve AP-I artışı, kemokin, sitokin ve CAMS artışı ile inflamasyonu tetik-
ler ve aterosklerozu hızlandırır. TF-1, PAI-I artışı ile NO azalması hiperkoagülasyon ve trombosit aktivasyonunu tetikleyerek
tromboz oluşumunu kolaylaştırır. (RAGE: Glikasyon uç ürünleri reseptörleri (“Receptors for advanced glycation end pro-
ducts”); NO:Nitrik Oksit; ET-1: Endotelin-1; AT-II: Anjiyotensin II; NI-kappa B: Nükller faktör kappa B; AP-1: Aktivatör Protein;
CAMS:Hücre adezyon molekülleri (“Cell adhesion molecules); TF: Doku faktörü (“Tissue factor”); PAI-1: Plazminojen aktiva-
tör inhibitör 1.)

Diabetes Mellitus

Serbest yağ asitleriHipoglisemi

Hipertansiyon Kemokin
Sitokin
CAMS

Hiperkoagülasyon
Trombosit aktivasyonu

İnsülin rezistansı

Oksidatif stress
Protein kinaz C aktivasyonu

RAGE aktivasyonu

Vazokonstruksiyon İnflamasyon Tromboz
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has ta lar; ti pik ve ya ati pik semp tom la rı olan, 55
ya şın üze rin de, pe ri fe rik ve ya ka ro tis ar ter has ta -
lı ğı ya da hi per li pi de mi, hi per tan si yon, si ga ra
kul la nı mı, ai le de pre ma tü re ko ro ner ate rosk le roz
anam ne zi, mik ro al bü mi nü ri ve prog re sif re ti no -
pa ti gi bi risk fak tör le rin den 2 ve ya da ha faz la sı
mevcut olanlardır.

Dia bet li has ta lar, dia bet li ol ma yan lar la kar şı -
laş tı rıl dı ğın da, kalp has ta lı ğı mor ta li te si er kek -
ler de 2, ka dın lar da 4–5 kat yük sek tir. Hem tip 1,
hem de tip 2 dia bet li has ta lar da tüm ölüm le rin %
55’i kar di yo vas kü ler has ta lık lar dan kay nak lan -
mak ta dır. Pros pek tif bir ça lış ma da, ben zer yaş
gru bun da olan has ta lar da her han gi bir ne de ne
bağ lı mor ta li te nin rö la tif ris ki in ce len miş, dia bet -
li olan ama ko ro ner ar ter has ta lı ğı ol ma yan er kek-
 ler de 2.3, ko ro ner ar ter has ta lı ğı olan ama dia bet li
ol ma yan er kek ler de 2.2, hem dia bet hem de ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğı olan er kek ler de 4.7 bu lun -
muş tur. Dia bet li has ta lar da akut mi yo kard
in fark tü sü son ra sın da mor ta li te, dia bet li ol ma -
yan la ra gö re an lam lı de re ce de yük sek tir . 

Dia bet li de ko ro ner ar ter has ta lı ğı ta nı sı için,
di ğer ko ro ner ar ter has ta la rın da ol du ğu gi bi, uy -
gun in di kas yon lar da eg zer siz tes ti, mi yo kard per-
 füz yon sin tig ra fi si, stres eko kar di yog ra fi ve
ko ro ner an ji yog ra fi ya pı lır.

Ko ro ner Ar ter Has ta lı ğı Te da vi si: Dia bet li de ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğın dan ko run ma, dia bet li ol ma-
 yan la ra gö re da ha faz la cid di ye alın ma sı ge re ken
bir ko nu olup, ya şam tar zı de ği şik lik le ri, diyet,
ae ro bik eg zer siz, uzun dö nem de ki lo kay bı, uy -
gun in di kas yon lar da ilaç te da vi si gi bi ted bir le ri
içe rir.

Gli se mik Kon tro lün Op ti mi zas yo nu: Dia bet te
ilaç te da vi si nin he de fi op ti mum gli se mik kon tro -
lu sağ la mak, A1C dü ze yi ni tüm has ta lar da %
7’nin al tın da tut mak tır. Kar di yo vas kü ler ris kin
or ta ya çık tı ğı spe si fik gli se mik eşik ta nım lan ma -
mış tır, bu ne den le sa de ce mik ro vas kü ler de ğil

mak ro vas kü ler olay la rın ön len me si ama cıy la dia-
 bet li has ta lar da op ti mum gli se mik kon trol he def
ol ma lı dır.

Dia bet li has ta lar da gli se mik kon tro lün sağ lan-
 ma sı açı sın dan en doğ ru stra te ji ko nu sun da ha la
tar tış ma lar mev cut tur. Bu amaç la ge nel lik le bir-
 kaç far ma ko lo jik te da vi nin ay nı an da ya pıl ma sı
ge re ke bi lir. Gü nü müz de kar di yo vas kü ler has ta -
lık lar dan se kon der ko run ma da in sü lin ve sul fo -
ni lü re ler gi bi in sü lin sağ la yan drug la rın mı,
yok sa met for min ve gli ta zon lar gi bi in sü li ne has-
 sas laş tı rı cı  drug la rın mı ya rar lı ol du ğu he nüz
net leş me miş tir. Bu so ru la rın ce vap la rı, de vam et-
 mek te olan ran do mi ze ça lış ma la rın so nuç lan ma -
sı ile ve ri le bi le cek tir.

Akut Ko ro ner Sen drom Te da vi si: Dia bet li has ta -
lar da uns tab le an gi na pek to ri s, ST-yük sel me li mi-
 yo kard in fark tü sü veya ST-yük sel me siz mi yo kard
in fark tü sü gö rü le bi lir. Akut ko ro ner sen drom lar da
stan dart te da vi Tab lo 71-4’de özet len miş tir.

Re per füz yon Te da vi le ri: Fib ri no li tik te da vi,
strep to ki naz, do ku plaz mi no jen ak ti va tö rü (t-PA:
tis su e plas mi no gen ac tiva tor), re tep laz, te nec tep -
laz ve üro ki naz gi bi fib ri no li tik ajan la rın kul la nı -
mı ile ST-ele vas yon lu mi yo kard in fark tü sün de
semp tom la rın baş la ma sın dan iti ba ren ilk 6 sa at te
ya pı lan te da vi dir. Trom bo tik ok lüz yo nu re ka na -
li ze eder, ko ro ner ok lüz yon sü re si ni kı sal tır,  ko-
 ro ner kan akı mı ye ni den sağ la nır, in fark tüs ala nı
kü çü lür, sol ven tri kül dis fonk si yo nu ve di la tas -
yo nu nun de re ce si ni azal tır. Pom pa ye ter siz li ği ve
ma lign ven tri kü ler arit mi le rin or ta ya çık ma sı na
en gel olur. Kı sa ve uzun dö nem de mor ta li te yi az-
al tır. İlk 6 sa at ten son ra ya pı lan geç re per füz yon
ile in fark tüs ten so rum lu ar te rin açıl ma sı da hi ber -
ne eden mi yo kar dın kon trak til fonk si yo nu nu ye-
 ni den sağ la ya bi lir.

Bü yük çap lı ça lış ma lar, fib ri no li tik te da vi yi ta-
 ki ben uy gu la nan gi ri şim sel te da vi le rin ya rar lı ol-
 du ğu nu gös te re me miş tir. Akut mi yo kard
in fark tü sü son ra sın da dia bet li olan ve ol ma yan
has ta lar da an ji yop las ti ba şa rı sı eşit tir, an cak dia-
 bet li ler de res te noz ora nı yük sek, uzun sü re li
prog noz kö tü ve mor ta li te ihtimali yük sek tir.
Stent imp lan tas yo nu, hem dia bet li, hem de dia-
 bet li ol ma yan has ta lar da res te noz ora nı nı dü şür -
müş ol mak la be ra ber, dia bet li de da mar ça pı nın
kü çük ol ma sı ve dif füz da mar has ta lı ğı res te noz
ora nı nı art tır mak ta dır. Stent imp lan tas yo nu ya-
 pıl dık tan son ra ki 4 ay için de dia bet li has ta lar da
res te noz ora nı % 55, dia bet li ol ma yan lar da % 20
ci va rın da dır (p < 0.001). Son yıl lar da kul la nıl -
mak ta olan ilaç kap lı stent ler (drug-elu ting stents:
DES) de dia bet li has ta lar da res te noz ora nı nı dü-
 şür me ko nu sun da bek len di ği ka dar ba şa rı lı ola-
 ma mış tır.

Reperfüzyon • Fibrinolitik tedavi
tedavileri • Primer perkütan transluminal koroner 

anjiyoplasti ve stent implantasyonu
• Aorto-koroner by-pass operasyonu

Medikal • Nitratlar
tedaviler • Antitrombosit ajanlar (Aspirin,

clopidogrel, ticlopidin, glikoprotein 
IIb/IIIa reseptör blokerleri)

• Anjiyotensin konverting enzim (ACE)
inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör 
blokerleri (ARB)

• Beta-blokerler
• Kalsiyum kanal blokerleri
• Düşük molekül ağırlıklı heparin

Tablo 71-4. Akut Koroner Sendromlarda Standart
Tedavi



Uns tab le an gi na pekto ris ve ST-ele vas yon suz
mi yo kard in fark tü sün de fib ri no li tik te da vi nin ya ra -
rı gös te ri le me miş tir. Bu has ta la rın ço ğun da so rum -
lu ko ro ner ar ter de tam ok lüz yon ol ma mak ta dır.
Yük sek risk li va ka lar da gi ri şim sel te da vi ler uy gun
in di kas yon la ra gö re uy gu lan ma lı dır.

Aor to-ko ro ner “by-pas s” ol muş, dia bet li olan
ve ol ma yan has ta la rın kar şı laş tı rıl dı ğı bü yük ça lış -
ma la rın so nuç la rı, postope ra tu ar 30 gün lük ve
uzun sü re li mor ta li te nin dia bet li ler de da ha yük sek
ve re-ope ras yon ih ti ya cı nın da ha faz la ol du ğu nu
gös ter miş tir. “By-pas s” ge çi ren dia bet li has ta la rın,
per kü tan gi ri şim sel te da vi le re gö re % 15 mut lak
sur vi avan ta jı ka zan dı ğı gös te ril miş tir, bu na rağ-
 men 5 yıl lık mor ta li te dia bet li ol ma yan la ra gö re
yük sek tir. Akut mi yo kard in fark tü sü son ra sın da
dia bet li ler de “by-pas s” cer ra hi si, mor ta li te yi an-
 lam lı de re ce de azalt mak la bir lik te dia bet li ol ma -
yan lar da böy le ko ru yu cu bir et ki ol ma dı ğı
gös te ril miş tir. Gü nü mü ze ka dar el de edil miş olan
ve ri ler,  çok da mar has ta lı ğı olan dia bet li has ta lar -
da re vas kü la ri zas yon yön te mi ola rak cer ra hi gi ri -
şim le rin ter cih edil me si nin, uzun va de de da ha
ba şa rı lı ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Me di kal Te da vi 

Nit rat lar: Bu te da vi den en çok ya rar gö ren grup
olan ge niş ön du var in fark tüs le rin de ağ rı kon tro -
lü için 24-48 sa at sü re ile ve in füz yon tar zın da
kul la nı la bi lir.

An tit rom bo sit Te da vi: As pi rin, clo pi dog rel ve tic-
 lo pi din ile ya pı lır. Atenosklerotik hastalığın klinik
bulguları yoksa primer korunma amacıyla aspirin
verilmemelidir (Sınıf III). Se kon der ko ru ma da ve
akut ko ro ner sen drom la rın sey ri sı ra sın da öne ri -
len bir te da vi dir. As pi ri ni to le re ede me yen ve ya
gas tro-intes ti nal in to le rans gi bi rö la tif kon trin di -
kas yo nu olan has ta lar da ise al ter na tif te da vi ola-
 rak clo pi dog rel ve ri lir. As pi rin di ren ci olan
dia bet li ler de ise trom bo sit ag re gas yo nu nu in hi be
eden kuv vet li ve et ki li an titrom bo sit ajan lar olan
gli kop ro te in II b/II Ia an ta go nist le ri öne ri lir. Bu
amaç la ab ci xi mab ve ep ti fi ba tid gi bi ajan lar, uns-
 tab le an gi na pec to ris ve Q-dal ga sız mi yo kard in-
 fark tü sün de gi ri şim sel te da vi ler sı ra sın da akut
is ke mik olay la rı % 35-50 ora nın da azal tır lar. Bu
ajan la rın kul la nı mı, dia bet li olan lar da da ha faz la
ya rar sağ la mak ta ve uzun sü re li mor ta li te yi azalt-
 mak ta dır. Res te noz in si den si ne et ki le ri ise he nüz
net lik ka zan ma mış tır.

ACE İn hi bi tör le ri ve AI I Re sep tör Blo ker le ri: Ben-
 zer et ki ler le in fark tüs ala nı nı sı nır lar, ven tri kü lün
ye ni den şe kil len me si ni sağ lar, ven tri kül di la tas yo -
nu nu sı nır lar, sür vi yi uza tır ve en do tel fonk si yon -
la rı nı dü zel tir. Bu ne den le ko ro ner ar ter has ta lı ğı

ve akut ko ro ner sen drom lar da yay gın ola rak kul la-
 nıl mak ta dır ve ilk 24 sa at için de baş lan ma lı dır. 

Be ta-blo ker ler: Mor ta li te ve re-in fark tü sü azal tan
drug lar ol ma sı ne de niy le ko ro ner ar ter has ta lı ğı ve
akut ko ro ner sen drom la rın sey ri sı ra sın da sık ter-
 cih edi len drug lar dır. Geç miş te be ta-blo ker le rin
kul la nı mı; hi pog li se mi semp tom la rı nı mas ke le di -
ği, glu koz in to le ran sı nı art tır dı ğı, in sü lin sa lı nı mı -
nı in hi be et ti ği ve plaz ma li pid pro fi li ni kö tü
et ki le di ği ge rek çe le ri ile sı nır lı tu tu lu yor iken, gü-
 nü müz de kalp hı zı nı ve mi yo kar dın ok si jen ih ti -
ya cı nı azal ta rak in fark tüs ala nı nı sı nır la yan,
sem pa to-va gal den ge yi sağ la ya rak mor ta li te yi
azal tan özel lik le ri ne de niy le kul la nım la rı yay gın -
laş mış tır. Bu amaç la kul la nı la bi le cek be ta-blo ker ler
me top ro lol ve car ve di lol dür. Car ve di lol in sü lin
has sa si ye ti ni art tır dı ğı, hem al fa, hem de be ta-blo -
ker et ki si içer me si ne de niy le bu has ta gru bun da en
çok ter cih edi len be ta-blo ker dir. 

Kal si yum Ka nal Blo ker le ri: An ti-is ke mik et ki le -
ri ne rağ men akut ko ro ner sen drom lar da kul la -
nıl maz. Kro nik ko ro ner ar ter has ta lı ğı ile bir lik te
hi per tan si yo nu olan has ta lar da kul la nı mı da ha
yay gın dır.

Dü şük Mo le kül Ağır lık lı He pa rin ler: Fak tör II a
ve Xa’ yı in hi be ede rek trom bin ya pı mı nı ve et ki -
si ni blo ke eder, akut ko ro ner sen drom lar da uy -
gun in di kas yon lar da kul la nıl mak ta dır.

Li pid Dü şü rü cü Te da vi: Kırk ya şın üze rin de olan
ve ya kırk ya şın al tın da olup ek risk fak tör le ri bu-
lunan dia bet li has ta lar da li pid dü şü rü cü te da vi
öne ri lir. Gü nü müz de he def li pid de ğer le ri: LDL-C
< 100 mg/dl, çok yük sek risk li has ta lar da LDL-C <
70 mg/dl ve ya LDL-C de ğer le rin de % 30-% 40 azal -
ma, trig li se rid ler < 150 mg/dl ve HDL-C Er kek ler -
de > 40 mg/dl ve Ka dın lar da > 50 mg/dl’ dir.

Eriş kin ler de Ko les te rol Te da vi Pa ne li Kı la vu -
zu (“T he Na ti ona le Cho les te rol Edu ca ti on Prog ram
Adult Tre at ment Pa nel II I”) di abe tes mel li tus ve ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğı nın bir lik te ol du ğu has ta lar da
70 mg/dl gi bi da ha dü şük LDL-C dü zey le ri öner-
 mek te dir. Dia bet li has ta lar da LDL-C dü zey le ri ile
ko ro ner ar ter has ta lı ğı rö la tif ris ki ara sın da lo ga -
rit mik ola rak li ne er bir iliş ki var dır. Son ça lış ma -
la rın so nuç la rı, dia bet li has ta lar da ko ro ner ar ter
has ta lı ğı, ko les te rol yük sek li ği ol ma sa da ko les -
te rol dü şü rü cü te da vi nin ya ra rı ol du ğu na da ir
me saj lar içer mek te dir. Yük sek risk li has ta lar da
LDL-C de ğer le ri ne ba kıl mak sı zın sta tin te da vi si -
ne baş lan ma sı bu gün için öne ri len bir te da vi şek-
 lidir (Sınıf I), hi per trig li se ri de mi ve dü şük HDL-C
de ğer le ri olan has ta lar için te da vi ye fib rat ve ni-
 ko ti nik asit ek len me si ko nu sun da he nüz fi kir bir-
 li ği ne va rıl mış de ğil dir.
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Re vas kü la ri zas yon: Dia bet li has ta lar da 2000-2005
yıl la rı ara sın da per kü tan trans lu mi nal ko ro ner an-
 ji yop las ti  ve ya aor to ko ro ner “by-pas s” cer ra hi si ile
ko ro ner re vas kü la ri zas yon ya pıl mış olan has ta la rın
da hil ol du ğu ça lış ma lar dan el de edi len ka nıt lar,
cer ra hi re vas kü la ri zas yon ya pıl mış olan has ta lar da,
an ji yop las ti ya pıl mış olan la ra oran la mi yo kard in-
 fark tü sü in si den si ve res te noz ne de niy le tek rar re-
 vas kü la ri zas yon ih ti ya cı nın azal mış ol du ğu nu
gös ter miş tir. Per kü tan ko ro ner gi ri şim ya pı lan dia-
 bet li has ta lar da ise çıp lak me tal stent ler (“ba re me tal
sten t”) kul la nıl dı ğın da stent res te no zu ge liş mek te
ve tek rar la yan per kü tan gi ri şim ler ge rek tir mek te -
dir. Per kü tan gi ri şim ler de ki ge liş me ler ile bir lik te
ilaç kap lı stent le rin (“d rug elu ting sten t”) kul la nıl -
ma ya baş lan ma sı dia bet li has ta lar açı sın dan da ya-
 rar lı ol muş tur. Dia bet li ol ma yan has ta la ra oran la
dia bet li has ta lar da bu stent le rin res te noz ora nı da -
ha yük sek tir, an cak çıp lak me tal stent res te no zu ka -
dar yük sek de ğil dir. Çok da mar has ta lı ğı olan
dia bet li has ta lar da se çi le cek ree vas kü la ri zas yon
yön te mi aor to ko ro ner “by-pas s” ame li ya tı ol ma lı -
dır.  Dia bet li bir has ta da han gi re vas kü la ri zas yon
yön te mi se çi lir se se çil sin, gli se mik kon trol re vas -
kü la ri zas yo nun prog no zu açı sın dan en önem li fak-
 tör dür.

Hi per tan si yon

Dia bet ve hi per tan si yon sık lık la bir lik te ge li şir ve
çok teh li ke li bir iki li oluş tu rur. Dia bet li bir has ta -
nın kan ba sın cı nın he def de ğer le rin üze rin de sey-
 ret me si kalp ye ter siz li ği, ko ro ner ar ter has ta lı ğı
ve böb rek ye ter siz li ği açı sın dan risk ge ti rir. Bu
has ta lar da sı kı kan ba sın cı kon tro lü ile bu olum-
 suz luk la rın azal tı la bi le ce ği ni gös te ren sa yı sız ça-
 lış ma mev cut tur. Gü nü müz de, hi per tan si yon
te da vi si için ya yın lan mış ve kul la nıl mak ta olan
te da vi kı la vuz la rın da dia bet li has ta lar da he def
kan ba sın cı de ğer le ri <140/80 mm Hg ola rak be lir-
 le miş tir (Sınıf I). Te da vi de kı la vuz la rın öne ri si
uzun sü re li kar di yopro tek tif ve nef ropro tek tif et-
 ki le rin den do la yı ACE in hi bi tör le ri ve AII re sep -
tör blo ker le ri nin bi rin ci sı ra da ter cih edil me si dir.
Dia bet li has ta lar da kan ba sın cı de ğer le ri nin nor-
 ma le in me si ço ğu za man 3-4 ila cın kom bi nas yo -
nu nu ge rek ti rir. Bu amaç la uzun et ki li kal si yum
ka nal blo ker le ri, kar di yo se lek tif be ta-blo ker ler ve
thia zid gru bu di üre tik ler de ği şik kom bi nas yon -
lar da kul la nı la bi lir.

Kalp Ye ter siz li ği

Dia bet li has ta lar da kalp ye ter siz li ği, dia bet li ol-
 ma yan la ra gö re 2–5 kez da ha sık ge li şir, mor bi-
dite ve mor ta li te yük sek tir. Dia bet te kalp
ye ter siz li ği nin ne den le ri dia bet li ol ma yan lar la
ben zer dir. En sık ne den le ri ge çi ril miş mi yo kard

in fark tü sü ne de niy le mi yo kard kon trak ti li te si nin
azal ma sı, hi per tan si yon, sol ven tri kül hi per tro fi -
si ve ka pak has ta lık la rı dır.

Ye ter siz gli se mik kon trol, dia bet te kalp ye ter -
siz li ği ge liş me ris ki ni art tı rır. Gli se mik kon trol ve
kalp ye ter siz li ği iliş ki si ni in ce le yen ça lış ma lar da;
kalp ye ter siz li ği ge li şi mi, bu ne den le hos pi ta li zas -
yon ve ölüm, HbA1C de ğer le ri ile ko re le bu lun -
muş tur. Bu ça lış ma lar da er kek ler de HbA1C’ de % 1
ar tış, kalp ye ter siz li ğin de %12 ar tı şa ne den ol muş,
bu du rum has ta la rın di üre tik ve ACE in hi bi tö rü
kul la nı yor ol ma sı na rağ men ge liş miş tir. Ka dın lar -
da ise HbA1C’ de % 1 ar tış, kalp ye ter siz li ğin de % 4
ar tı şa ne den ol muş tur. Bu ça lış ma la rın so nuç la rı,
sı kı gli se mik kon tro lün kalp ye ter siz li ği in si den si -
ni azal ta bi le ce ği ni gös ter mek te dir.

Dia bet li de kalp ye ter siz li ği te da vi si dia bet li
ol ma yan has ta lar da ki gi bi dir. Te da vi he def le ri;
pul mo ner kon jes ti yo nu te da vi et mek, has ta lı ğın
prog res yo nu nu ya vaş lat mak, sağ ka lım sü re si ni
uzat mak ve ya şam kon fo ru nu art tır mak tır. 

Di abe tik Kar di yo mi yo pa ti

Di abe tin mi yo kar da di rekt et ki si ve ya di abe tin
art tır dı ğı kon van si yo nel risk fak tör le ri nin et ki si
ile gö rü len kalp ye ter siz li ği tab lo su olup, hi per -
tan si yon ve ate rosk le roz dan ba ğım sız bir tab lo -
dur. Baş lan gıç ta, mi yo kar dın kon trak ti li te si ni
yan sı tan sis to lik fonk si yon la rın nor mal ol ma sı na
rağ men, mi yo kar dın gev şe me ve ge niş le me si ni
yan sı tan di yas to lik fonk si yon la rın bo zul muş ol-
 ma sı şek lin de ken di ni gös te rir ve ru tin eko kar di -
yog ra fi ve Dopp ler tet ki ki sı ra sın da far ke di lir.

Dia bet li has ta la rın kalp ka sı bi yop si le rin de mi-
 yo sit hi per tro fi si, mi yo fib ril ek sik li ği, in ters tis yel
fib roz, mik ro vas kü ler alan da ve ar te ri ol du var la -
rın da ba zal mem bran ka lın laş ma sı, mat riks ar tı şı
ve in tra mi yo kar di yal mik ro an ji yo pa ti gi bi mor fo -
lo jik de ği şik lik ler gös te rir. Bu bul gu lar di abe tes
mel li tus için ti pik ol ma yıp, bir çok kar di yo mi yo -
pa ti de de ay nı de ği şik lik ler gö rü le bi lir. Dia bet li
has ta lar da mi yo kard da gö rü len anah tar özel lik
fib roz ge li şi mi olup, kol la jen ar tı şı dik kat çe ki ci dir.
Mi yo kar dın es nek li ği ni azal tan ve di yas to lik fonk-
 si yon la rı bo zan baş lı ca pa to lo ji de bu dur.

Di abe tik kar di yo mi yo pa ti de baş lan gıç ta di-
 yas to lik fonk si yon bo zuk lu ğu ola rak baş la yan
tab lo iler le yen dö nem de sis to lik fonk si yon la rın
da bo zul ma sı na ve kon jes tif kalp ye ter siz li ği nin
or ta ya çık ma sı na yol açar ve kla sik kalp ye ter siz -
li ği te da vi si uy gu la nır.
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Kon nek tif do ku has ta lık la rı te mel ola rak kas-is -
ke let sis te mi ni tu tan oto- im mün has ta lık lar ol-
 mak la bir lik te sık lık la kar di yo vas kü ler sis tem de
et ki len mek te dir. Sis te mik lu pus eri te ma tozus
(SLE), ro ma to id ar trit, skle ro der ma, an ki lo zan
spon di lit, po li mi yo zit/der ma to mi yo zit ve miks
kon nek tif do ku has ta lı ğı bu grup has ta lık lar için -
de de ğer len di ril mek te dir. Ka pak lar, ko ro ner ar-
 ter ler, pe ri kard, mi yo kard, ile ti sis te mi ve bü yük
da mar lar de ği şik oran lar da tu tul mak ta olup, has-
 ta lı ğın mor bi ti de ve mor ta li te si ni önem li dü zey de
et ki le mek te dir. Bu nun la bir lik te pa to ge nez, do -
ğal se yir ve te da vi nin et ki le ri tü müy le bi lin me -
mek te dir. 

SSiiss  ttee  mmiikk  LLuu  ppuuss  EErrii  ttee  mmaa  ttoo  zzuuss  ((SSLLEE))

SLE kas-is ke let, de ri-mu ko za, iç or gan lar ve san t-
ral si nir sis te mi ni tu tan kro nik, tek rar la yan, inf -
la ma tu ar bir has ta lık tır. 100.000’de 4-250 ara sın da
de ği şen oran lar da bil di ri len sık lık ta gö rül mek te -
dir. Ka dın lar da 10 kat da ha sık tır. Hüc re sel ve hü-
 mo ral im mü ni te nin ak tif leş me si ile do la şan
an ti jen-an ti kor komp leks le ri ve komp le man ak ti -
vas yo nu nun or gan lar da de po lan ma sı has ta lı ğın
pa to fiz yo lo ji sin de rol oy na mak ta dır.

SLE kar di yo vas kü ler sis te mi de ği şik sık lık ve
cid di yet de re ce le rin de et ki le mek te dir. İn fek si -
yon lar, re nal ve san tral si nir sis te mi has ta lık la rı -
nı ta ki ben 3. en sık ölüm ne de ni ni oluş tu rur.
Ka pak has ta lı ğı, ar te ri yel ve ve nöz trom boz lar,
ko ro ner ar ter has ta lı ğı ve pe ri kar dit baş lı ca kar di-
 yak tu tu lum tip le ri dir. Mi yo kar dit, kar di yo mi yo -
pa ti, ri tim ve ile ti bo zuk luk la rı ise da ha az sık lık ta
gö rü lür.

Ka pak Has ta lı ğı

SLE ile iliş ki li kli nik te en sık gö rü len ve en önem -
li kalp has ta lı ğı dır. Lib man-Sacks ve je tas yon la rı
ve ya en do kar dit, ka pak ka lın laş ma la rı, ye ter siz -

lik ve çok na di ren de dar lık şek lin de ka pak has ta-
 lı ğı gö rü le bi lir. Has ta nın ya şı, has ta lı ğın sü re si,
ak ti vi te si, şid de ti ve ya te da vi şek li kar di yak tu tu-
 lum ile iliş ki li de ğil dir.

Ana to mi ve Pa to lo ji: Post-mor tem ka pak has ta lı -
ğı in si den si % 13-100 ara sın da de ğiş mek te dir. Lib-
 man-Sacks ve je tas yon la rı yap rak çık la rın ka pan ma
hat tı üze rin de 2-4 mm ça pın da dü zen siz kon tur lu
no dü ler kit le ler dir. Pa to lo jik in ce le me sin de fib rob-
 las tik pro li fe ras yon ve fib roz ile bir lik te san tral fib-
 ri no id nek roz iz len mek te dir. Mo no nük le er ve
po li mor fo nük le er hüc re in fil tras yo nu kü çük he-
 mo ra jik alan lar ve trom bo sit trom büs le ri ile çev re -
len miş tir. Ay nı ka pak üze rin de ak tif, iyi leş miş ve
miks kit le ler bir ara da gö rü le bi lir. Ço ğu ka pak kit-
 le le rin de bir le şik ve ge nel lik le yay gın yap rak çık
fib ro zu gö rü lür.

Fizyopatoloji: Ka pak has ta lı ğı nın pa to fiz yo lo ji si
tam ola rak açık la na ma mış tır. İm mün komp leks le -
rin bi ri ki mi ve komp le man ak ti vas yo nu nun akut,
kro nik ve ya tek rar la yan inf la mas yo na ne den ol du -
ğu dü şü nül mek te dir. Son yıl lar da ki ya yın lar da an -
ti-fos fo li pid an ti kor la rı nın ka pak ha sa rı nın
pa to ge ne zin de ro lü ola bi le ce ği öne sü rül mek te dir.
Bu nun la bir lik te ka pak has ta lı ğı olan la rın % 30-
50’sin de an ti kor dü zey le ri nin dü şük, ka pak la rı sağ-
 lam has ta la rın % 25-40’ın da an ti kor la rın yük sek ve
an ti ko ru bu lun ma yan has ta la rın en az % 25’in de
ka pak has ta lı ğı bu lun du ğu göz önü ne alın dı ğın da
pri mer pa to lo jik ro lü tar tış ma lı dır.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar: Ka pak has ta lı ğı ol sa
da hi kas-is ke let ve cilt-mu ko za tu tu lu mu nun
semp tom ve fi zik mu aye ne bul gu la rı ön pla na çı -
kar. Has ta la rın % 50’sin den faz la sın da ka pak has-
 ta lı ğı ol ma sı na rağ men ha fif de re ce li ol du ğu için
sa de ce % 20’si kli nik açı dan be lir gin dir. Or ta ya
da şid det li ka pak dis fonk si yo nu mev cut ise fi zik
mu aye ne de ye ter siz lik ve ya dar lık üfü rüm le ri
du yu la bi lir. Ay rı ca ane mi, hi per tan si yon ve ha -
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cim yük len me si ne bağ lı fonk si yo nel üfü rüm ler
ka pak ye ter siz li ği ile ka rış tı rı la bi lir. 

SLE has ta la rın da is ke mik in me in si densi % 10-
20 ola rak bil di ril miş, bu has ta la rın % 70-90’nın da
ka pak ve je tas yon la rı, val vü lit ve sol kalp de trom-
 büs ta nım lan mış tır. SLE has ta la rın da fo kal nö ro -
lo jik de fi sit ler se reb ral vas kü lit ve ya se reb rit ten çok
kar di yo em bo li ye bağ lı dır. Bu ne den le an tiko agü -
lan te da vi in me ris ki ni azalt mak ta dır.

İn fek tif en do kar dit SLE ata ğı nı an dı ra bi lir,
ona eş lik ede bi lir ve ya te tik le ye bi lir. Ay nı za man -
da ka pak has ta lı ğı nın ilk tab lo su da ola bi lir ve
şid det li ka pak dis fonk si yo nu na, kalp ye ter siz li -
ği ne ve sep tik ölü me yol aça bi lir. Yük sek doz kor-
 ti kos te ro id ve si to tok sik ajan lar ile te da vi
ge rek ti ren SLE atak la rı in fek si yo na ön cü lük ede-
 bi lir ve ya onun la be ra ber gö rü le bi lir.

Ta nı Me tod la rı: Psö do-in fek tif en do kar dit ak tif
SLE’ nin bir sen dro mu dur, in fek tif en do kar di ti an-
 dı rır. Ateş, kalp üfü rüm le ri, splin ter ka na ma lar,
eko kar di yog ra fi de ka pak ve je tas yon la rı her iki kli-
 nik tab lo da da gö rü len bul gu lar iken, dü şük lö ko -
sit sa yı sı, an ti-fos fo li pid ve an ti-DNA an ti kor
dü zey le rin de ar tış, azal mış komp le man se vi ye si,
ne ga tif kan kül tür le ri ve ne ga tif ve ya dü şük C-RP
ak tif SLE ile psö do in fek tif en do kar di ti des tek le -
mek te dir.

Trans to ra sik eko kar di yog ra fi % 40’ın üze rin de
kalp has ta lı ğı gös ter me si ne kar şın tran sö za fa geal
ekokardiyografi (TE E) ile bu oran % 60-70’dir. Lib-
 man-Sacks ve je tas yon la rı TTE ile transtorasik eko-
kardiyografi % 10, TE E ile % 30 ci va rın da tes pit
edi le bi lir. En faz la mit ral ve aort ka pa ğı üze rin de
gö rü lür ler. Ge nel lik le 1 cm2’nin al tın da, sı nır la rı
dü zen siz, he te ro jen dan si te li ve ba ğım sız ha re ke ti
ol ma yan ya pı lar dır. Mit ral ka pak ta ge nel lik le at ri -
yal yüz de, aort ka pa ğın da ise da mar ta ra fın da dır.
Ka pak lar da ka lın laş ma ve ye ter siz lik ile iliş ki si
var dır.

Ka pakta ka lın laşma transtorasik ekokardiyo-
grafide has ta la rın % 30’un da, TE E’de ise yak la şık %
50’sin de gö rü lür. Mit ral ve aort ka pak la rı nın or ta
ve uç böl ge le rin de da ha ağır lık lı dır. Ka pak dar lı ğı
na dir olup, sık lı ğı % 3’ün al tın da dır.

Ka pak ye ter siz lik le ri için de en sık (% 79) gö rü -
len mit ral ye ter siz li ği dir, an cak ge nel lik le ha fif şid-
 det li dir. Or ta ve şid det li ye ter siz lik ler ka pak
ka lın laş ma sı ile iliş ki li dir. Lib man-Sacks ve je tas -
yon la rı nın ak si ne, in fek tif ve je tas yon lar yap rak çık -
la rın ka pan ma hat tı üze ri ne yer le şir, ho mo jen
dan si te gös te rir ve ba ğım sız ha re ket ede bi lir ler. Bu-
 nun la bir lik te her iki tip ve je tas yon bir ara da bu lu -
na bi lir.

Te da vi: Pros pek tif-kon trol lü ça lış ma ol ma mak la
bir lik te mev cut ve ri ler kor ti kos te ro id ler ve si to tok -
sik ilaç la rın ka pak has ta lı ğı nın var lı ğı ve ya ge li şi mi

üze rin de bir et ki si ol ma ya bi le ce ği ni dü şün dür -
mek te dir. Şid det li ka pak has ta lı ğı olan lar da ka pak
rep las ma nı ve ya ta mi ri ba şa rı ile ger çek leş ti ril mek -
te dir.

Kli nik te şüp he li ya da bi li nen kalp has ta lı ğı olan
ateş li bir ak tif SLE has ta sın da in fek tif en do kar dit
ekar te edil me li dir. Ay nı şe kil de SLE has ta la rı diş
te da vi le ri ve ste ril ol ma yan uy gu la ma lar da an ti bi -
yo tik profilak si si al ma lı dır.

SLE has ta la rın da ses siz ka pak has ta lı ğı nın
kar di yo em bo li kay na ğı ol ma sı ve in me sık lı ğı göz
önü ne alın dı ğın da profi lak tik an titrom bo sit te da -
vi dü şü nül me li dir. Fo kal nö ro lo jik de fi sit ve ya
pe ri fe rik em bo li si bu lu nan, an cak sis te mik vas kü-
 lit özel lik le ri ta şı ma yan has ta lar da ekokardiyo-
grafi bul gu la rın dan ba ğım sız uzun dö nem
an tiko agü las yon uy gu lan ma lı dır. Ak si ne vas kü lit
ve ya se reb rit ten şüp he le ni len has ta lar da TE E kar-
 di yo em bo lik subs tra tı tes pit ede bi lir.

Prog noz: Ka pak bo zuk luk la rı nın sık lık la dü zel me -
si (% 24), de no va gö rül me si (% 12) ve ya ka lı cı olup
za man için de de ğiş me si (% 40) SLE öz gü özel lik -
ler dir. Tek rar la yan vas kü lit, alt ta ya tan hi per ko -
agü la bi li te nin trom bo tik ve je tas yon la ra ne den
ol ma sı ve ka pak ve je tas yon la rı nın em bo li zas yo nu
bu de ği şik lik le ri açık la ya bi lir.

Ka pak rep las ma nı ge rek ti ren semp to ma tik
akut ve ya kro nik şid det li ye ter siz lik in si den si %
21 ci va rın da dır. Ka pak has ta lı ğı bu lu nan SLE
has ta la rın da 5 yıl lık mor ta li te yak la şık % 20’dir.
Ölüm ne den le ri şid det li ka pak dis fonk si yo nu na
bağ lı kalp ye ter siz li ği, in fek tif en do kar dit ve se-
 reb ro vas kü ler olay lar dır.

Pe ri kar dit ve Mi yo kar dit

Efüzyon ve ya pe ri kar di yal ka lın laş ma ile bir lik te
gö rü le bi len pe ri kar dit post-mor tem se ri ler de SLE
has ta la rı nın 2/3’ün de sap tan ma sı na rağ men kli-
 nik ta nı sa de ce ¼’ü ne  ko nu la bil mek te dir. 

SLE ’de mi yo kard has ta lı ğı 3 ka te go ri de in ce le -
nir; 1) mi yo kar dit, 2) ko ro ner ar te rit, ate rosk le roz,
ko ro ner trom boz ve ya em bo li den kay nak la nan mi-
 yo kard is ke mi si ve ya in fark tüs, 3) ka pak ye ter siz li -
ği ne se kon der mi yo kard dis fonk si yo nu.

Post-mor tem mi yo kar dit pre va lan sı % 10-70 ara-
 sın da de ğiş mek te olup, sa de ce % 15’i kli nik te tes pit
edi le bil mek te dir. Mi yo kar dit an ti nük le er an ti kor -
lar dan ri bo nük le op ro te in Ro (SSA) ile iliş ki li dir.

Pe ri kar dit

Akut pe ri kar dit sık lık la semp to ma tik ol du ğun -
dan SLE kalp has ta lı ğı ço ğun luk la kli nik te tes pit
edi le bi lir. Asemp to ma tik pe ri kard has ta lı ğı ya ha -
fif de re ce de ak tif ya da re mis yon da ki SLE ol gu la -
rın da or ta ya çı kar. Ol gu la rın % 2’sin den azın da
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kalp tam po na dı ve ya kons trik tif pe ri kar dit ge li -
şe bi lir. Pe ri kar dit ve ya kalp tam po na dı ol gu la rın
% 25’in den azın da SLE’ nin ilk be lir ti si dir. SLE ’de
pe ri kard efüz yo nu üre mi ve ya nef ro tik sen dro ma
se kon der de ola bi lir.

Mi yo kar dit

Akut mi yo kar dit ateş, ta şi kar di, gö ğüs ağ rı sı,
kalp ye ter siz li ği, arit mi ler ve ile ti bo zuk luk la rı ile
pre zan te ola bi lir. Ge nel de ha fif şid det li dir ve sis-
 to lik dis fonk si yo na yol aç maz. Na di ren di la te
kar di yo mi yo pa ti ye ne den ol du ğu bil di ril miş tir.
Ko ro ner ar te rit, kü çük da mar vas kü li ti, ko ro ner
ate rosk le roz ve ya ka pak has ta lı ğı na se kon der mi-
 yo kard dis fonk si yo nu na dir olup, has ta la rın %
6’sın dan  azın da gö rü lür.

Ekokardiyografide kli nik pe ri kar dit ta nı sı ko-
nul muş has ta la rın % 50’sin de kü çük pe ri kard
efüzyon la rı gö rü lür. Şid det li efüzyon, tam po nad
ve kons trik si yon du ru mun da ti pik bul gu la rı sap-
 ta na bi lir.

Pe ri kar dit semp tom la rı non-ste ro id an ti inf la -
ma tu var ilaç la ra di renç li ise ste ro id indike dir. Kalp
tam po na dı ge li şir ise yük sek doz (1 mg/kg/gün
pred ni son) kor ti kos te ro id ve ril me li dir. Pe ri kar di -
yo sen tez cid di efüzyon lar da ste ro ide ya nıt ver me -
di ğin de ve ya tam po nad ge liş ti ğin de uy gu la nır. 

Akut mi yo kar dit te ekokardiyografide ge nel de
pa to lo ji gö rül mez. Şid det li ol du ğun da yay gın ya
da fo kal du var ha re ket bo zuk lu ğu ve di la tas yon
iz le ne bi lir. En do mi yo kar di yal bi yop si mi yo kar dit
ta nı sın da al tın stan dart tır. İnf la mas yo nun de re ce -
si yük sek doz kor ti kos te ro id, azo ti opi rin ve sik lo -
fos fo mid ge rek si ni mi ni be lir ler.

Akut mi yo kar dit yük sek doz kor ti kos te ro id ile
te da vi edi lir.

Arit mi ve İle ti Bo zuk luk la rı

At ri yal ve ya ven tri kü ler ta şi arit mi ler ve ile ti bo-
 zuk luk la rı akut pe ri kar dit ve ya mi yo kar dit sı ra -
sın da ile ti sis te mi nin inf la mas yo nu ve fib ro zuna
bağ lı ola rak or ta ya çı ka bi lir.

Ta nı Me tod la rı: EK G’ de yay gın ST ele vas yo nu ve
PR seg ment dep res yo nu ya da dü şük vol taj ve elek-
 tri ki al ter nans pe ri kar dit te gö rü le bi lir. Mi yo kar dit
EK G’ de non-spe si fik ST seg ment ve T dal ga bo zuk-
 lu ğu, at ri yal ve ya ven tri kü ler eks tra sis tol, na di ren
ta şi arit mi ler ve ile ti bo zuk luk la rı ya pa bi lir.

Ko ro ner Ar ter Has ta lı ğı ve Trom bo tik
Has ta lık lar

An tikar di yo li pin an ti kor la rı, lu pus an ti ko agü lan
an ti kor la rı ve an ti-en do tel iyal hüc re an ti kor la rı -
nın ar te ri yel ve ve nöz trom bo tik olay lar ile pul-
 mo ner hi per tan si yon ge li şi mi ne ne den ol du ğu

dü şü nül mek te dir. SLE has ta la rı nın ya şam sü re -
le ri nin art ma sı ile ko ro ner ar ter has ta lı ğı in si den -
si da art mak ta dır. Yıl lık in si den sin % 8,
post-mor tem se ri ler de ise % 20’le ri bul du ğu bil-
 di ril mek te dir. Uzun sü re li ste ro id te da vi si, sis te -
mik hi per tan si yon ve dis li pi de mi ko ro ner ar ter
has ta lı ğı nın ge li şi min de rol oy na yan risk fak tör -
le ri dir. Ko ro ner ar te rit, Lib man-Sacks ve je tas yo -
nu nun em bo li si ve ya in-si tu trom büs den
kay nak la nan ko ro ner obs trük si yon ko ro ner ar ter
has ta lı ğı nın na dir di ğer se beb le ri dir.

Post-mor tem se ri ler de in tra mu ral ko ro ner ar -
ter has ta lı ğı epi kar di yal ko ro ner ar ter has ta lı ğın -
dan da ha yay gın dır. Or ta ve kü çük ar ter ler de
hi ya lin mad de si bi ri ki mi ve in ti mal pro li fe ras yon
mev cut tur. Ko ro ner ar te rit te po li mor fo nük le er
hüc re bi ri ki mi ve da mar du va rın da ödem obs-
 trük si yo na yol aça bi lir.

Fizyopatoloji: An ti-fos fo li pid an ti kor lar pros ta -
sik lin ve en do tel gev şe ti ci fak tör üre ti mi ni azal-
 ta rak en do tel dis fonk si yo nu na ne den olur.
An ti-en do tel yal hüc re an ti kor la rı trom bok san A2
ve trom bo sit kay nak lı bü yü me fak tö rü nü ar tı ra -
rak va zo kons trik si yon, trom bo sit ag re gas yo nu ve
trom bo za yol açar. SLE has ta la rın da kor ti kos te -
ro id te da vi si, nef ro tik sen dro ma bağ lı dis li pi de mi
ve ya subk li nik ko ro ner ar te rit atak la rı en do tel
dis fonk si yo nu so nu cu ko ro ner ate rosk le ro zu hız-
 lan dı ra bi lir. 

Kli nik Belirti ve Bul gu lar: SLE has ta la rın da ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğı be lir ti le ri ge nel po pü las yon
ile ben zer dir. Pe ri kar dit ve plö rit ile iliş ki li gö ğüs
ağ rı sı ve pul mo ner em bo li şüp he si gi de ril me li dir.
Fo kal ge çi ci ve ya ka lı cı nö ro lo jik de fi sit ler vas kü -
lit ve se reb rit ten zi ya de kar di yo-em bo li ye bağ lı -
dır. Kor ti kos te ro id ler mi yo kard in fark tü sü
son ra sı mi yo kard rüp tü rü ris ki ni ar tı ra bi lir. 

Ta nı Me tod la rı: SLE has ta la rın da ar te ri yel ve ya
ve nöz trom boz ve ko ro ner ar ter has ta lı ğı nın ta nı -
sın da kul la nı lan ta nı tek nik le ri ge nel po pü las -
yon da kul la nı lan ile ay nı dır. Fo kal nö ro lo jik
de fi sit ve ya pe ri fe rik ar teriyel trom boz ol gu la rın -
da TE E kar di yo em bo li yi ekar te et mek için kul la -
nıl ma lı dır. Çok lu ste no tik lez yon lar ya da
anev riz ma lar ko ro ner ar te ri ti dü şün dür se de an-
 ji yog ra fi ate rosk le ro zu ar te rit ten gü ven li bir bi-
 çim de ayırt ede me mek te dir.

Te da vi: An tifos fo li pid an ti kor la rı ve trom bo zu
olan has ta lar da kor ti kos te ro id le rin ve im mü no -
sup re sif te da vi nin ro lü net de ğil dir. Uzun sü re li
an ti ko agü lan kul la nı mı di ğer du rum lar da ki ne
ben zer. Şüp he li ko ro ner ar te rit te yük sek doz ste-
 ro id (1 mg/kg/gün pred ni son) kul la nı lır. Ko ro ner
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ate rosk le roz da an ji yop las ti ve by-pass cer ra hi si in-
di kas yon la rı SLE ol ma yan has ta lar da ki gi bi dir.

RRoo  mmaa  ttoo  iidd  AArr  ttrriitt

Pe ri kar dit, Mi yo kar dit ve İle ti
Bo zuk luk la rı

Pe ri kar dit ve mi yo kar di tin pre va lan sı % 10’nun al-
 tın da iken post-mor tem se ri ler de bu oran % 30-40
ci va rın da dır. Pan kar dit, vas kü lit, gra nü lo ma ve ya
ami lo id bi ri ki mi ile ti sis te mi ni de et ki le ye bi lir.

Akut pe ri kar dit te mo no nük le er hüc re in fil -
tras yo nu, pe ri kard öde mi, fib ri nöz de ği şik lik ler
ve gra nü lom lar gö rü le bi lir. Mi yo kar dit te fo kal ya
da yay gın mo no nük le er hüc re in fil tras yo nu en sık
pa to lo ji dir. Ro ma to id gra nü lom lar pe ri kar dit ve
mi yo kar di ti di ğer et yo lo ji ler den ayı rır. Tam po -
nad ve kons trik tif pe ri kar dit na dir dir (< %1).

Mi yo kar dit ha fif, asemp to ma tik ve ge nel lik le
kli nik ola rak fark edil mez. Sol ven tri kül sis to lik
dis fonk si yo nu, kalp ye ter siz li ği ve arit mi ler ile
sey re den şid det li mi yo kar dit na dir dir.

İle ti bo zuk luk la rı ge nel lik le ile ri yaş lar da ve
ste ro id te da vi si ge re ken no dü ler ro ma to id ar trit -
te gö rü lür. Ba zen ge çi ci dir ve kor ti kos te ro id ile
dü ze le bi lir.

Se ron gi nöz ek sü da tif pe ri kard sı vı sı nın ana li -
zin de ro ma to id fak tör po zi tif, glu koz ve komp le -
man dü zey le ri dü şük tür. Lö ko sit sa yı sı art mış ve
ge nel lik le nöt ro fil ha ki mi ye ti mev cut tur. Pe ri kar -
dın im münoflö re san in ce le me sin de in ters tis yum
ve kan da mar la rın da gra nü ler Ig G, Ig M, C3 ve
C1q bi ri ki mi gö rü lür. Şid det li mi yo kar dit te CPK,
CK-MB ve LDH dü zey le rin de ar tış iz le nir.

Ro ma to id ar trit te mi yo kar dit ve pe ri kar dit te-
 da vi si SLE ’ye ben zer. Ya nıt sız ve şid det li ol gu lar -
da yük sek doz pred ni son (1-2 mg/kg/gün)
kul la nıl mak ta dır. Pe ri kar dit ha fif şid det te ise
prog no zu de ğiş tir mez. Tam po nad ve kons trik tif
pe ri kar dit ise mor bi ti de ve mor ta li te yi et ki ler. Mi-
 yo kar dit ve ile ti bo zuk luk la rı nın do ğal sey ri ve
prog no zu bi lin me mek te dir.

Ko ro ner Ar ter Has ta lı ğı

Post-mor tem se ri ler de pre va lans yak la şık %
20’dir ve et yo lo ji bü yük ço ğun luk la ate rosk le roz -
dur. Ko ro ner ar te rit na dir dir ve ro ma to id no dül -
le ri, vas kü li ti olan, hız lı iler le yen ve ro ma to id
fak tör de ğer le ri yük sek has ta lar da gö rü lür.

Ko ro ner ate rosk le ro zun kli nik bul gu la rı ro-
 ma to id ar tri ti ol ma yan lar la ben zer dir. Ar te rit da -
ha zi ya de akut is ke mik sen drom lar şek lin de
ken di ni gös te rir. Ko ro ner ar te rit yük sek doz kor-
 ti kos te ro id , sik lo fos fa mid ve ya me tot rek sat ile te-
 da vi edi lir. Ar te rit te an ji yop las ti ve by-pass
cer ra hi si nin ye ri tar tış ma lı dır.

AAnn  kkii  lloo  zzaann  SSppoonn  ddoo  lliitt

Aort kö kü-Ka pak Has ta lı ğı ve
İle ti Bo zuk luk la rı

Aort kö kü ve ka pak has ta lı ğı ile ile ti bo zuk luk la -
rı an ki lo zan spon di li tin en yay gın kar di yo vas kü -
ler tu tu lum şe kil le ri dir. Ge nel lik le 10-20 yıl lık
ar trit son ra sın da ge li şir ler. Kar di yo vas kü ler tu tu-
 lu mun önem li kli nik ve prog nos tik be lir ti le ri ol-
 ma sı na rağ men kli nik far kın da lık post-mor tem
se ri le rin çok al tın da dır.

Aort kö kü ve ka pak has ta lı ğı post-mor tem se-
 ri ler de % 24-100 ara sın da dır. Aort kö kün de ka lın-
 laş ma ve di la tas yo na yol açan prok si mal aor tit,
aor to-mit ral kav şak ve su ba or tik pom ba nın ka lın-
 laş ma sı, küs pi sin ka lın laş ma sı ve ret rak si yo na ne -
den val vü li tin yol aç tı ğı aort ve mit ral ye ter siz li ği
baş lı ca pa to lo jik bul gu lar dır.

Fiz yopato lo ji

Sol kalp ve prok si mal aor tun se lek tif tu tu lu mu -
nun ne de ni bi lin me mek te dir. HLA-B27’nin dü-
 zen le di ği mo no nük le er hüc re inf la mas yo nu ile
trom bo sit-ag re gan ak ti vi te ve trom bo sit-kay nak -
lı bü yü me fak tör le ri nin et ken ola bi le ce ği dü şü -
nül mek te dir. Aort kö kü inf la mas yo nu, aort
a nu lusu ve küs pis le re iler le ye rek, bu ra lar da ka-
 lın laş ma ve ret rak si yo na yol açar. Ay rı ca aor ta-
mit ral kav şak ta su ba or tik yum ru olu şu mu na ve
prok si mal sep tu ma iler le ye rek vas kü la ri ze fib roz
do ku ka lın laş ma sı na ne den olur. 

İle ti bo zuk luk la rı ba zal sep tum ve AV dü ğü -
me ka dar uza nan su ba or tik fib ro tik sü reç ler den
kay nak la nır.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar: Aort kö kü ve ka pak
has ta lı ğı pre va lan sı % 10 ci va rın da dır. Aor tit, val-
 vü lit ve ka pak ye ter siz li ği ge nel lik le ha fif ve ses-
 siz sey re der. Na di ren akut val vü lit ve ya in fek tif
en do kar di te bağ lı şid det li aort ve ya mit ral ye ter -
siz li ği ge li şir.

İle ti bo zuk luk la rı nın pre va lan sı ol duk ça de-
 ğiş ken dir. Si nüs dü ğümü dis fonk si yo nu, fa si kü -
ler ve ya AV blok lar şek lin de ola bi lir ve ge nel lik le
asemp to ma tik tir ler. Ge lenek sel kli nik, rad yo lo jik,
se ro lo jik ve inf la mas yon pa ra met re le ri kar di yo -
vas kü ler has ta lık tah mi nin de ye ter li de ği li dir.

Ta nı Me tod la rı: Has ta la rın ¼’ün de TE E ile aort ve
mit ral ka pak lar da non-spe si fik ka lın laş ma, aort
kö kü ve mem bra nöz sep tum da skle roz ile aort ye-
 ter siz li ği sap ta na bi lir. Aor tik ka pak ka lın laş ma sı
ağır lık lı ola rak küs pi sin her han gi bir bö lü mün de
bu lu na bi len kü çük no dül ler den oluş muş tur. Mit-
 ral ka pak ka lın laş ma sı he men her za man ön yap-
 rak ta olur ve su ba or tik yum ru oluş tu rur. Su ba or tik
yum ru aort kö kü ka lın laş ma sı ile iliş ki li dir ve bu
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iki pa to lo ji si olan lar da ile ti bo zuk luk la rı da ha faz-
 la dır.

Te da vi: Aort kö kü, ka pak ve ile ti bo zuk luk la rı nın
te da vi sin de kor ti kos te ro id le rin ye ri be lir siz dir. Şid-
 det li ka pak dis fonk si yo nu olan has ta lar da ka pak
rep las ma nı ba şa rı ile ger çek leş ti ri le bi lir. Ha fif-or ta
ka pak bo zuk lu ğu olan has ta lar da in fek tif en do kar -
dit ris ki her za man akıl da tu tul ma lı ve ge re ğin de
pro fi lak si uy gu lan ma lı dır. Ay rı ca semp to ma tik
bra di kar di si olan has ta lar da kalp pi li takılmalıdır.

Prog noz: An ki lo zan spon di li te bağ lı kar di yo vas -
kü ler has ta lık SLE ben zer oran lar da prog res yon,
re zo lüs yon ve de no vo gö rü nüm gös te rir. Kar di -
yo vas kü ler has ta lı ğı olan la rın mor ta li te si ol ma -
yan la ra gö re da ha yük sek tir. An ki lo zan spon di lit te
ste ro id ve si to tok sik ilaç kul la nı mı na dir ol du ğu
için ka pak rep las ma nın ba şa rı oran la rı di ğer ro ma-
 to lo jik has ta lık la ra gö re da ha iyi dir.

Mi yo kar dit ve Pe ri kar dit

Pri mer mi yo kar dit na dir dir ve ge nel lik le  di yas -
to lik dis fonk si yo na ne den olur. Ben zer şe kil de
pe ri kard tu tu lu ma da çok na dir (< %1) olup
asemp to ma tik ve non-komp li ke dir.

SSkkllee  rroo  ddeerr  mmaa

Ko ro ner Ar ter Has ta lı ğı, Mi yo kar dit ve
Ri tim Bo zuk luk la rı

İn tra mu ral ko ro ner ar ter has ta lı ğı na bağ lı mi yo -
kard dis fonk si yo nu skle ro der ma ile iliş ki li en
yay gın kalp has ta lı ğı dır. İle ti bo zuk luk la rı has ta -
la rın % 20’sin de gö rü lür ve mi yo kar di ti olan has-
 ta lar da da ha sık tır.

Epi kar di yal da mar lar nor mal ol mak la bir lik te
mik ro vas kü ler do ku lar da en do tel pro li fe ras yo nu,
fib ri no id nek roz ve da mar da ral ma la rı göz le nir. Fo -
kal ya da yay gın mi yo kar di yal fib roz ve kon trak si -
yon band nek ro zu nun sık gö rül me si tek rar la yı cı
in tra mi yo kar di yal va zos pazm ve ya in tra mi yo kar -
di yal Ray na ud fe no me ni ni dü şün dü rür. Si nüs dü-
ğümü, AV dü ğüm ve fa si kül le rin çev re sin de ki
mi yo kar dın fib ro zu ile ti bo zuk luk la rı na ne den olur.

Fizyopatoloji: İm mün kay nak lı en do tel hüc re ha-
 sa rı, trom bo sit ler den el de edi len bü yü me fak tö -
rü üre ti mi nin art ma sı, fib rob last la rın uya rıl ma sı;
kol la jen bi ri ki mi ne, his ta min, pros tag lan din D2,
lö kot ri en C4 ve D4 art ma sı; trom boz, inf la mas yon
ve en do tel fonk si yon bo zuk lu ğu na ne den olur. 

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

An gi na pek ro ris ve mi yo kard in fark tü sü na dir dir.
En sık kar şı la şı lan be lir ti ler mi yo kard dis fonk si yo -

nu ve kalp ye ter siz li ği dir. İn tra mi yo kar di yal va zos-
 pazm dı şın da sey rek ola rak epi kar di yal ko ro ner ar-
 ter ler de de va zos pazm ola bi lir. İn tra mi yo kar di yal
ko ro ner ar ter has ta lı ğı olan he men her has ta da pe-
 ri fe rik Ray na ud fe no me ni de var dır.

Kli nik mi yo kar dit ge nel lik le in tra mi yo kar di yal
is ke mi ye bağ lı dır ve fo kal ya ma şek lin de nek roz
ve fib roz ile sey re der. Akut inf la ma tuar mi yo kar -
dit da ha sey rek tir. Pe ri fe rik mi yo pa ti si olan has ta -
lar da mi yo kar di te da ha sık rast la nır. Akut kalp
ye ter siz li ği ve ani ölüm na di ren gö rü lür.

Ak tif mi yo kar dit li has ta lar da at ri yal ve ya ven-
 tri kü ler er ken vu ru lar, sup ra ven tri kü ler ve “non-
sus ta ined” ven tri kü ler ta şi kar di atak la rı na sık ça
rast la nır. Yük sek de re ce li AV blok ve ya ven tri kü -
ler arit mi ler den kay nak la nan sen kop ba zen skle-
 ro der ma nın ilk be lir ti si ola bi lir.

Ta nı Me tod la rı: EK G’ de sep tal ve an te ro sep tal
per füz yon bo zuk luk la rı ile ko re le sep tal ve ya an te-
 ro sep tal psö do- in farkt pa ter ni ola bi lir. Ri tim Hol-
 ter in ce le me sin de dal ve ya fa si kül blok la rı ile
iliş ki li ile ti bo zuk luk la rı ve ta şi arit mi ler ta yin edi-
 le bi lir. Elek tro fiz yo lo jik in ce le me de si nüs dü-
ğümü, AV dü ğüm ve His-Pur kin je sis te mi nin
fonk si yon la rı nın bo zuk ol du ğu gö rü lür.

Eko kar di yog ra fi ile ta yin edi len glo bal sis to lik
fonk si yon lar ge nel lik le ko run sa bi le böl ge sel du -
var ha re ket bo zuk lu ğu ve di yas to lik dis fonk si yon
yay gın dır. Efor tes ti nin du yar lı lı ğı dü şük tür. Sin ti-
g ra fik in ce le me de din len me ve eg zer siz ile in dük -
len miş re ver sibl, sa bit ve ya miks mi yo kard
per füz yon bo zuk luk la rı sık ça gö rü lür. So ğu ğa
bağ lı ve kıs men re ver sibl per füz yon de fekt le ri ko-
 ro ner va zos pazm dü şün dür mek te dir.

Ko ro ner an ji yog ra fi de ge nel lik le epi kar di yal
ar ter ler nor mal dir. İn tra mi yo kar di yal di renç yük-
 sek ol du ğu için mi yo kar dın kon trast mad de ile
bo yan ma ve te miz len me si ya vaş olur.

Te da vi: Di hid ro pi ri din grubu kal si yum ka nal blo-
 ker le ri kı sa sü re li dü zel me sağ la mak la bir lik te
uzun sü re li fay da la rı bi lin me mek te dir. Kalp pi li ve
an ti- arit mik te da vi skle ro der ma sı ol ma yan has ta -
lar da ki ben zer in di kas yon lar ile uy gu la nır.

Prog noz: Sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu ve
kalp ye ter siz li ği ölüm ris ki ni 5 kat ar tı rır ve 7 yıl lık
mor ta li te % 100’dür. Ven tri kü ler ve sup ra ven tri kü -
ler arit mi ler ile ile ti de fekt le ri mor ta li te yi ar tı ran di -
ğer un sur lar dır.

Pe ri kar dit, Ka pak Has ta lı ğı ve
Pul mo ner Hi per tan si yon

Pe ri kar dit sı nır lı ku ta nöz skle ro der ma sı olan has-
 ta lar da da ha yay gın dır. Ka pak has ta lı ğı nın pre va -
lan sı ve özel lik le ri ile il gi li ve ri ler sı nır lı dır.

1055



Pul mo ner hi per tan si yon skle ro der ma da en önem -
li se kon der kalp has ta lı ğı ne de ni dir ve ge nel lik le
sı nır lı tip skle ro der ma has ta la rın da gö rü lür (has ta -
la rın % 11’in de).

Post-mor tem se ri ler de pe ri kar dit % 70, sol ta raf
ka pak ka lın laş ma sı ve ha fif ka pak ye ter siz li ği % 18
ora nın da bil di ril mek te dir. Pa to ge nez bi lin me mek -
te dir. Pul mo ner hi per tan si yon di na mik (va zos -
pazm) ve ya sa bit ar te ri oler has ta lı ğa bağ lı dır.

Pe ri kard has ta lı ğı ge nel lik le asemp to ma tik tir.
Kalp tam po na dı ve kro nik kons trik tif pe ri kar dit
na dir dir. Ka pak has ta lı ğı ses siz sey ret mek le bir lik -
te in fek tif en do kar di tin bir komp li kas yo nu ola rak
cid di ka pak ye ter siz li ği ve ya kar di yo-em bo li ye ne -
den ola bi lir.

Eko kar di yog ra fi de semp tom suz pe ri kard
efüzyonu, be lir gin ye ter siz li ğe yol aç ma yan non-
spe si fik aort ve mit ral ka pak ka lın laş ma sı ve mit-
 ral ka pak pro lap su su göz lem le ne bi lir. Pe ri kard
sı vı sı nın in ce le me sin de im mun komp leks ve ya
komp le man ak ti vas yo nu tes pit edi le mez.

Pe ri kar dit te da vi si di ğer pe ri kar dit le re ben zer.
Kor ti kos te ro id ler kro nik ve bü yük efüzyon lar da
et ki li de ğil dir. Pul mo ner hi per tan si yon has ta la -
rın da ok si jen, kal si yum ka nal blo ker le ri ile son
yıl lar da en do te lin-A re sep tör an ta go nist le ri ve
pros to no id ler kul la nıl mak ta dır.

Or ta-cid di pe ri kard efüzyonu olan has ta lar da
or ta la ma sür vi 6-7 yıl ara sın da dır ve ilk yıl mor-
 ta li te çok da ha yük sek tir. Bu du ru ma be ra be rin de
ola bi len prog re sif böb rek ye ter siz li ği ve akut mi -
yo-pe ri kar dit te kat kı da bu lun mak ta dır.

PPoo  llii  mmii  yyoo  zziitt  vvee  DDeerr  mmaa  ttoo  mmii  yyoo  zziitt

Mi yo kar dit ve pe ri kar dit, po li mi yo zit ve der ma -
to mi yo zit te en sık (% 25) gö rü len kalp has ta lık la -
rı dır. Ko ro ner ar ter has ta lı ğı, ile ti bo zuk luk la rı ve
pul mo ner hi per tan si yon na dir dir.

Kalp has ta lı ğı ka dın ve er kek ler ara sın da eşit
oran da gö rü lür. Has ta lık ak ti vi te, şid det ve ya sü re -
si ile kar di yak tu tu lum ara sın da ki iliş ki net de ğil -
dir. Bu has ta lık la ra bağ lı akut mi yo kar dit ma lign
arit mi, kalp ye ter siz li ği ve ya di la te kar di yo mi yo -
pa ti ye ne den ola bi lir. Ak tif mi yo zit ile pe ri kar dit
ara sın da güç lü bir iliş ki var dır. Kalp tam po na dı ve
kro nik kons trik tif pe ri kar dit na dir dir.

At ri yal ve ven tri kü ler er ken vu ru la ra sık ça
rast la nır. Fa si kü ler ve AV blok lar sey rek tir ve arit-
 mik olay lar ge nel lik le ak tif mi yo kar di te se kon -
der dir.

Has ta la rın yak la şık ya rı sın da rast la nan mit ral
ka pak pro lap su su dı şın da spe si fik bir ka pak has-
 ta lı ğı yok tur. İn ters tis yel ak ci ğer has ta lı ğı ve pul-
 mo ner vas kü lo pa ti ye se kon der pul mo ner
hi per tan si yon ile ko ro ner ar te rit na dir dir. EK G’de
non-spe si fik ST-T de ği şik lik le ri, pa to lo jik Q dal-
 ga la rı; rad yo nük lid in ce le me de mi yo kard per füz-

 yon bo zuk luk la rı gö rü le bi lir. Ak tif mi yo zi ti olan
has ta lar da se rum CPK ve CPK-MB izo -enzi mi
art mış tır. Mi yo kard in fark tü sü nün ak si ne haf ta -
lar ca yük sek sey re der. Ak tif mi yo zit is ke let kas la-
 rı nı CPK-MB içe ri ği yük sek pri mi tif ve ya
em bri yo lo jik form la rı na dö nüş tür dü ğü için CPK-
MB izo en zi mi de yük se lir.

Kor ti kos te ro id le rin mi yo kar dit, pe ri kar dit ve
ile ti bo zuk luk la rın da ki fay da la rı ke sin de ğil dir.
Po li mi yo zit ve der ma to mi yo zit te to tal mor ta li te
6-8 yıl son ra ma lig ni te, sep sis ve ya kar di yo vas -
kü ler has ta lı ğın so nu cu ola rak % 25-50’dir. 45 yaş
üze ri, kar di yo pul mo ner has ta lık, ku ta nöz nek ro -
tik lez yon lar kö tü prog noz be lir le yi ci le ri dir. 
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An ne ye ait kar di yo vas kü ler has ta lık lar ge be lik te
hem an ne, hem de fetus için ris ki art tı rır. Ge be lik
kı sıt lı kar di yak re zer vi olum suz et ki le ye ce ğin den
kar di yak bir has ta lık ba zen ilk kez ge be lik es na -
sın da ken di ni bel li ede bi lir. Bu nun tam ter si de
ola bi lir, nor mal ge be li ğin sey rin de or ta ya çı kan
baş dön me si, göz ka rar ma sı, ba yıl ma, ne fes dar-
 lı ğı ve ödem gi bi bul gu lar mev cut kalp has ta lı ğı -
nı mas ke le ye bi lir. Po tan si yel risk le ri be lir le mek
için kar di yo vas kü ler de fek tin ve ge be li ğin oluş-
 tur du ğu he mo di na mik de ği şik lik le rin bi lin me si
ge re kir.

Ba tı top lum la rın da ge be lik te rast la nı lan an ne -
ye ait kalp has ta lık la rın da ilk sı ra yı kon je ni tal olan-
 lar al ma sı na rağ men, ül ke miz de -sık lı ğı azal mak la
be ra ber- ro ma tiz mal kalp ka pak has ta lık la rı ha len
öne mi ni ko ru mak ta dır. Ge be lik te gö rü len di ğer
kar di yo vas kü ler prob lem ler kar di yo mi yo pa ti ler
(hi per tro fik, di la te), bi küs pid aor ta, mit ral ka pak
pro lap su su, aort di la tas yo nu, pul mo ner hi per tan -
si yon ve na di ren ko ro ner ar ter has ta lı ğı dır. An ne
ol ma yı ar zu eden le re hem ge be li ğin tav si ye edi le -
bi lir li ği, hem de ge be li ğin an ne ve fetus ta oluş tu -
ra bi le ce ği po tan si yel risk ler açı sın dan ge be lik
ön ce si da nış man lık önem li dir. Bu gi bi has ta lar
yük sek risk li ge be lik üni te le rin de gö rül me li, mu a-
ye ne le ri ya pıl ma lı ve EK G’ le ri çe kil me li dir. Eko-
 kar di yog ram mi yo kard fonk si yo nu nun, kalp
ka pak la rı nın ve pul mo ner ba sınç la rın ay rın tı lı de-
 ğer len di ril me si ni sağ lar. Kon je ni tal kalp has ta lı ğı
olan lar nor mal fi zik sel ak ti vi te yi al gı la mak ta ya nı-
 la bi lir ler, bu ne den le efor tes ti bu has ta la rın ger-
 çek ae ro bik fonk si yo nel ka pa si te le ri ni be lir le me de
yar dım cı ola bi lir. Ge nel de bek le nen fonk si yo nel
ae ro bik ka pa si te nin % 70’nin üze ri ne çı ka ma yan lar
ge be li ğe so nu na ka dar gü ve ni lir bir şe kil de to le re
ede mez ler. İyi bir anam nez le ai le de kon je ni tal kalp
has ta lı ğı olup ol ma dı ğı so ruş tu rul ma lı dır. Ge re -
kir se ge ne tik da nış man lık da ta lep edil me li dir. Ha-
 mi le nin kar di yo log ta ra fın dan ne sık lık ta
gö rü le ce ği ve do ğu mun ne şe kil de ger çek le şe ce ği
plan lan ma lı dır.

Ka na da ’da ya pı lan çok mer kez li bir risk be lir -
le me ça lış ma sın da ma ter nal kar di yak olay la ra ait
4 be lir le yi ci kul la nıl mış tır: a. Da ha ön ce ge çi ril -
miş kar di yak bir olay (ge be lik ten ön ce ge çi ril miş
kalp ye ter siz li ği, ge çi ci is ke mik atak ve ya in me,
arit mi), b. NYHA ’ya gö re sı nıf II’ den da ha kö tü
fonk si yo nel ka pa si te ve ya si ya noz bu lun ma sı, c.
Kalp ka pak dar lık la rı bu lun ma sı [mit ral ka pak
ala nı (MKA) < 2 cm2, aort ka pak ala nı (AKA) < 1.5
cm2], eko kar di yog ra fi de sol ven tri kül çı kış yo lun-
 da ki gradienti nin >30 mmHg ol ma sı), d. Sol ven-
 tri kül sis to lik fonk si yo nu nun bo zuk ol ma sı
[an ji yo ten sin dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi tö -
rü al mak sı zın is ti ra hat te ki sol ven tri kül ejek si yon
frak si yo nu (EF)’nun < % 40 ol ma sı]. Bu ça lış ma da
her be lir le yi ci ye 1 pu an ve ril miş tir. Pua nı 0 olan
dü şük (% 5) risk li, 1 olan or ta de re ce de risk li (%
27), 1’den faz la olan lar ise yük sek (% 75) risk li ola-
 rak ka bul edil miş ler dir, hiç bir has ta 3’den faz la
pu an al ma mış tır. Bu ça lış ma da, dü şük risk li has-
 ta la rın kar di yo lo ji kli ni ği ol ma yan has ta ne ler de
do ğum ya pa bi le ce ği, or ta ve yük sek risk li olan la -
rın ise bu im ka na sa hip böl ge has ta ne le rin de do -
ğum yap ma sı nın uy gun ola ca ğı so nu cu na
va rıl mış tır. 

Ge be lik es na sın da do ğu mun şek li ni, za ma nı -
nı ve ye ri ni be lir le mek için ka dın do ğum uz ma -
nıy la bir ekip ça lış ma sı oluş tu rul ma lı dır. Te da vi
has ta nın ih ti yaç la rı na gö re be lir len me li dir. Ge be -
lik es na sın da fe tal ge liş me ka dın-do ğum uz ma nı
ta ra fın dan ta kip edil me li dir. Kon je ni tal kalp has-
 ta lı ğı olan ka dın lar da ge be li ğin 22-26’n cı haf ta la -
rın da be bek te kar di yak bir ano ma li olup
ol ma dı ğı nı be lir le mek için fe tal eko kar di yog ra fi
ya pıl ma lı dır.

He mo di na mik De ği şik lik ler

Ge be lik Es na sın da

Ge be lik te he mo di na mik de ği şik lik ler ilk tri mes -
te rin ba şın da or ta ya çı kar ve gi de rek ar tar. Ha mi-
 le nin plaz ma vo lü mü ve kalp atım hac mi 6.
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haf ta da art ma ya baş lar, 2. tri mes te rin so nu na ka -
dar ba zal de ğe rin % 50’si ne ula şır ve do ğu ma ka -
dar pla to ya pa rak ay nı de ğer de ka lır. Plaz ma
vo lüm ar tı şı nı kır mı zı hüc re ar tı şı ay nı oran da iz-
 le me di ğin den ha mi le lik te nispi bir ane mi or ta ya
çı kar. Kalp de bi si ni art tır mak için kalp hı zı da
nor ma lin % 20’si ka dar ar tar. Pla sen ta nın ge liş -
me siy le ute rus kan akı mı ar tar ve pe ri fe rik di renç
dü şer. Pe ri fe rik di renç te ki bu dü şüş ilk tri mes ter -
den iti ba ren kan ba sın cın da ha fif dü şü şe ne den
olur. Alt eks tre mi te ler de ve nöz ba sınç ar tar ve
ödem olu şur.

Kalp has ta lı ğı olan an ne ler de or ta ya çı kan he-
 mo di na mik de ği şik lik ler prob lem le re ne den ola-
 bi lir. Ar tan vo lüm yü kü kar di yak re zer vi sı nır lı
ve sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu bo zul muş ha-
 mi le ler de be lir gin he mo di na mik bo zuk lu ğa ne -
den ola bi lir. Ge be lik te mey da na ge len bu
he mo di na mik de ği şik lik le ri, cid di ka pak dar lı ğı
olan has ta lar ka pak ye ter siz li ği bu lu nan la ra gö re
da ha az to le re eder ler. Vo lüm yü kün de art ma ve
pe ri fe rik di renç te ki azal ma aort ste no zun da gra-
 dien ti art tı rır. Kan vo lü mü ve kalp hı zın da ki ar tı -
şa bağ lı ola rak di yas tol sü re sin de ki kı sal ma, sol
at ri yum ba sın cı nı ve do la yı sıy la pul mo ner tı ka lı
(“wed ge ”) ba sın cı art tı rır. Ge be lik te or ta ya çı kan
pe ri fe rik di renç te ki azal ma, mit ral ve aort ye ter -
siz li ğin de vo lüm ar tı şı nın ne den ol du ğu yü kü ha-
 fif le tir.

Do ğum Es na sın da

He mo di na mik de ği şik lik ler ani den or ta ya çı kar.
Her ute rus kon trak si yo nu ile 500 cc kan do la şı ma
ka tı lır ve kalp de bi si % 50’den da ha faz la ar tar. Bu
ar tış ay nı za man da kan ba sın cın da ar tı şa da ne -
den olur. Va ji nal do ğum da yak la şık 400 cc,  se zer-
 yan da ise  800 cc kan kay bı olur ve bu du rum
he mo di na mi yi önem li öl çü de et ki li ye bi lir. Be bek
doğ duk tan he men son ra hem ve na ka va in fe rior
üze rin den bas kı nın kalk ma sıy la, hem de ute rus -
tan oto-trans füz yon (pla sen ta nın çık ma sıy la) yo-
 luy la ve nöz dö nüş ani den ar tar. Oto-trans füz yon
do ğum dan son ra 72. saa te ka dar de vam ede bi lir
ve ak ci ğer öde mi için en risk li dö nem dir. Do ğum
es na sın da or ta ya çı kan tüm bu ani olum suz de ği -
şik lik ler ne de niy le kar di yo log, ka dın do ğum uz-
 ma nı ve anes te zist en gü ve ni lir do ğum şek li ni
bir lik te ka rar laş tır ma lı dır lar. 

Va ji nal do ğum kar di yak has ta la rın ço ğu için
uy gun dur ve ter cih edi lir. Se zer yan an cak obs tet -
rik ne den ler den do la yı ge rek li ola bi lir. Aor ta sı di-
 la te olan lar da (Mar fan sen dro mun da) rüp tür ris ki
ar ta ca ğın dan se zer yan ter cih edil me li dir. Bu va ka -
lar da va ji nal do ğum uy gu la na cak ise do ğum sü re -
si ni müm kün ol du ğu ka dar kı sa tu ta bil mek için
yar dım cı uy gu la ma la ra (for seps ve ya va kum) des-
 tek len me li dir. Kan ka yıp la rı der hal ye ri ne ko nul -

ma lı dır. He mo di na mik du ru mu so run çı kar ta bi le -
cek has ta la ra ta kip ve te da vi yi iyi yön len dir mek
ama cıy la ak tif do ğum dan ön ce Swan-Ganz ka te te -
ri ta kıl ma lı ve do ğum dan son ra en az 24 sa at tu tul -
ma lı dır. İn fek tif en do kar dit ris ki olan lar da
an ti bi yo tik prof ilak si si de uy gu lan ma lı dır.

Ge be le rin Kar di yak Açı dan
De ğer len di ril me si

Fi zik Mu aye ne

Sağ lık lı ge be de fi zik mu aye ne bul gu la rı, he mo di -
na mik ve ri ler de ğiş ti ğin den, kar di yak bir has ta lı ğı
tak lit ede bi lir. Kalp hı zı, na bız ba sın cı, jügüler ve -
nöz ba sınç ve ven tri kül ak ti vi te le ri ar ta bi lir. Bi rin -
ci kalp se si sert le şir, ster nu mun sol ke na rı bo yun ca
3/6 şid de ti ni geç me yen sol ve sağ ven tri kül çı kış
yol la rın da ki kan akı mı ar tı şı na bağ lı midsis to lik
ejek si yon üfü rü mü, 3. ses du yu la bi lir. İkin ci kalp
se si de şid det le ne bi lir. Tüm bu mu aye ne bul gu la rı
at ri yal sep tal de fek ti ve pul mo ner hi per tan si yo nu
tak lit ede bi lir. Ser vi kal ve nöz hum ve ya mam ma ri -
al sufl şek lin de de vam lı üfü rüm du yu la bi lir. Ge be -
lik iler le dik çe pe ri fe rik öde me sık rast la nır. Fi zik
mu aye ne so nu cu kar di yak has ta lık şüp he si ar tar sa
mut la ka trans to ra sik eko kar di yog ra fi ya pıl ma lı dır.
Eko kar di yog ra fi ven tri kül le rin ge niş li ği ve fonk si -
yon la rı, ka pak has ta lık la rı, po tan si yel şant lar (at ri -
yal sep tal de fekt, ven tri kü ler sep tal de fekt, pa tent
duc tus ar te ri ozus vb) ve pul mo ner ar ter ba sın cı
hak kın da ol duk ça ya rar lı bil gi ler ve re bi lir.

Teleröntgenogram

Zo run lu ol ma dık ça rad yas yo nun fetusa muh te -
mel olum suz et ki le ri yü zün den rad yo lo jik in ce le -
me ya pıl ma ma lı dır. Sağ lık lı ge be de pul mo ner
ko nus ha fif be lir gin le şe bi lir. Ge be lik iler le dik çe
di af rag ma nın yük sel me si kar di yo to ra sik in dek -
sin art mış ola bi le ce ği ni dü şün dü re bi lir. 

Eko kar di yog ra fi

Trans to ra sik eko kar di yog ra fi ge be ler de kar di yak
de ğer len dir me de en sık kul la nı lan yön tem dir.
Mey da na ge len nor mal de ği şik lik ler ile kar di yak
pa to lo ji yi ko lay lık la ayırt et me yi sağ lar. Ven tri kül -
le rin, pros te tik ve na tiv ka pak la rın mor fo lo ji si ni ve
fonk si yon la rı nı de ğer len dir mek, ay rı ca pul mo ner
ar ter ba sın cı nı non-in va zif ola rak be lir le mek ama-
 cıy la kul la nı la bi lir. Kon je ni tal kalp has ta lık la rı da
ay rın tı lı ola rak de ğer len di ri le bi lir . Ge be lik te fiz yo-
 lo jik ola rak sağ ve sol ven tri kül çı kış yol la rın da sis-
 to lik akım hı zı ve gradient ar tar. Ben zer şe kil de
mev cut ye ter siz lik akım la rı art mış ola rak gö rü le -
bi lir. Ge be lik te do la şım hi per ki ne tik ve kar di yak
de bi art mış ol du ğun dan, ka pak ala nı he sap la ma -
sın da Dopp ler öl çüm le rin den zi ya de pla ni met rik
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öl çüm ler kul la nıl ma lı dır. Sağ lık lı ge be de sol ve sağ
ven tri kül di as tol so nu öl çüm le ri, her iki at ri yu mun
vo lüm le ri ha fif  art mış ola bi lir. 

Tran sö zo fa ge al Eko kar di yog ra fi

Ge be lik te sık kul la nıl maz, fa kat val vü ler pa to lo ji -
nin ay rın tı lı ola rak de ğer len di ril me si, şan tın, trom-
 bü sün ve ve je tas yo nun araş tı rıl ma sı ama cıy la
gerekebilir. Mi do za lam kul la nıl mış ise ma ter nal
ok si jen sa tü ras yo nu ta kip edil me li dir. An ti bi yo tik
profilak si si ge rek mez.

Fetal Eko kar di yog ra fi

Fetusun kal bi ge be li ğin 20. haf ta sın dan iti ba ren
mü kem mel şe kil de gö rün tü le ne bi lir. Kon je ni tal
kalp has ta lı ğı olan ge be ler de mut la ka ya pıl ma lı -
dır. Api kal dört boş luk po zis yon da at ri yo ven tri -
kü ler ka pak lar, eşit ge niş lik te ki her iki
ven tri kü lün mev cu di ye ti ve fe tu sun pa tent fo ra -
men ova le si gö rün tü le ne bi lir. Kalp fetal to rak sın
üç te bi rin den kü çük ol ma lı dır. 

Te da vi

Me di kal Te da vi: Sağ lık lı ge be le rin obs tet rik öne-
 ri ler ve ta kip dı şın da spe si fik te da vi si ge rek mez.
Fonk si yo nel ka pa si te si NYHA ’ya gö re I-II olan lar
zor efor lar dan ka çın ma lı, ye te rin ce is ti ra hat et me -
li, ane mi yi azalt mak için de mir ve vi ta min tak vi -
ye le ri ya pıl ma lı dır. Ven tri kül dis fonk si yo nun dan
şüp he edi li yor sa az tuz lu di ye te alın ma lı, hem
kar di yak, hem de obs tet rik açı dan dü zen li ola rak
iz len me li dir. Fonk si yo nel ka pa si te si II I-IV olan-
 la ra mut lak ya tak is ti ra ha ti ve kalp ye ter siz li ği te-
 da vi si uy gu lan ma lı dır. An ne nin he mo di na mi si
teh dit al tın da ise er ken do ğum ge re ke bi lir.

Cer ra hi Te da vi: Ge be lik es na sın da na di ren ge re kir,
an cak müm kün ol du ğu ka dar ka çı nıl ma lı dır. İlk
tri mes ter de kar di yo pul mo ner “by-pas s” uy gu lan -
dı ğı tak tir de fe tal mal for mas yon ve be be ğin kay be-
 dil me ris ki faz la dır; son tri mes ter de uy gu la nır sa
er ken do ğum ih ti ma li ar tar. Kar di yak cer ra hi gi ri -
şim açı sın dan en uy gun dö nem ge be li ğin 20-28.
haf ta la rı ara sı dır. Hi po ter mik eks tra kor po ral do la -
şım dan zi ya de nor mo ter mik do la şım uy gu lan ma -
lı, pom pa akı mı ve kan ba sın cı bi raz da ha yük sek
(or ta la ma ar te ri yel ba sınç 60 mmHg ci va rın da ola-
 cak şe kil de) tu tul ma lı ve “by-pas s” sü re si müm kün
ol du ğu ka dar kı sa ol ma lı dır. Bun lar sağ la nır sa fe-
tusun du ru mu op ti mal şart lar da tu tu la bi lir. Fe tal
bra di kar di ye he men mü da ha le ede bi le cek ve ute-
 rus kon trak si yon la rı nı kon trol al tı na ala bi le cek şe-
 kil de fetusun obs tet rik ta ki bi ya pıl ma lı dır. 

Tüm bu ted bir le re rağ men fetusun kay be dil me
ris ki en az % 10’dur, ame li yat acil ise bu risk da ha da
faz la dır. Ma ter nal mor ta li te için an ne nin fonk si yo -
nel ka pa si te si önem li bir be lir le yi ci dir. Hem an ne -

nin, hem de be be ğin du ru mu nu op ti ma li ze et mek
için mul ti di sip li ner yak la şım ter cih edil me li dir.

Yük sek Risk li Ge be lik ler

Ba zı du rum lar da ge be lik an ne için çok risk li ola bi -
lir. Bu du rum da an ne ye ge be lik ten ka çın ma sı, eğer
ha mi le kal mış ise ge be li ğin son lan dı rıl ma sı öne ril -
me li dir. An ne için teh dit oluş tu ran pul mo ner ar ter
ba sın cı se vi ye si hak kın da ke sin ra kam ol ma mak la
be ra ber, pul mo ner ar ter ba sın cı sis te mik ar ter ba-
 sın cı nın % 60-70’in den faz la ise an ne için cid di teh-
 dit oluş tur du ğu gö rü şü ha kim dir. Bu du rum da
an ne nin he mo di na mi si be lir gin şe kil de bo zul du -
ğun dan  ge be lik ten ka çın ma sı, ha mi le kal mış ise
ge be li ğin son lan dı rıl ma sı öne ril me li dir. Ne de ni ne
olu ra ol sun is ti ra hat te ki sol ven tri kül EF < % 40 ise,
oluş tu ra ca ğı yü kü kal dı ra ma ya ca ğın dan bu has ta -
la ra ge be lik ten ka çın ma sı, ha mi le ka lın mış ise ge-
 be li ğin son lan dı rıl ma sı öne ril me li dir. Cid di mit ral
ve ya aort dar lı ğı olan la rın he mo di na mi si ge be li ğin
oluş tur du ğu vo lüm ar tı şı, ta şi kar di ve pe ri fe rik di-
 renç te ki azal ma ne de niy le to le re ede mi ye cek le ri
de re ce de bo zu la ca ğın dan ge be lik ten ka çın ma la rı
öne ril me li dir. Di la te aort kö kü (> 40 mm) olan lar da,
özel lik le Mar fan sen drom lu lar da, ge be lik es na sın -
da prog re sif di la tas yo na, dis sek si yo na ve rüp tü re
eği lim ar tar. Bu du ru mun se be bi sa de ce kar di yak
vo lüm yü kü ar tı şı de ğil, ay nı za man da ge be lik te
or ta ya çı kan hor mo nal (ös tro gen ve pro ges te ron ar-
 tı şı) de ği şik lik ler dir.

Ge be lik te Rast la nı lan Kalp Has ta lık la rı

At ri yal Sep tal De fekt (ASD)

En sık rast la nı lan kon je ni tal kalp has ta lı ğı os ti um
se kun dum ti pi AS D’ dir. Pul mo ner hi per tan si yon
ve at ri yal fib ri las yon ge liş me dik çe os ti um se kun -
dum ti pi ge niş AS D’ si olan lar ge be li ğe kom pli -
kas yon suz to le re ede bi lir ler. Vo lüm ar tı şı nı sağ
ven tri kül ge nel lik le iyi to le re eder. Pa ra doks em-
 bo li le re ve fel ce ne den ola bi le ce ği için do ğum es-
 na sın da de rin ven trom bo zu açı sın dan an ne nin
alt eks tre mi te le ri iyi tet kik edil me li dir. Ge be lik -
ten ön ce AS D’ nin ci haz la ve ya cer ra hi mü da he le
ile ka pa tıl ma sı ter cih edi le bi lir.

Ven tri kü ler Sep tal De fekt (VSD)

Kü çük de fek ti olan lar ge be li ğe iyi to le re eder.
Pul mo ner hi per tan si yon ge liş miş ge niş de fek ti
olan la ra ge be kal ma ma sı öne ril me li dir.

Pa tent Duk tus Ar te ri o zus (PDA)

Lez yo nu kü çük olan lar ge be lik te ve do ğum es na -
sın da so run çı kar maz lar. Cid di an lam da pul mo ner
hi per tan si yon ge liş me miş ol sa bi le ge niş de fekt ler
do ğum da ve ha mi le lik te so run çı ka ra bi lir.
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Aort Ste no zu

Ge nel lik le bi küs pid aor ta şek lin de dir, aort anev-
 riz ma sı ve ya ko ark tas yo nuy la bir lik te ola bi le ce ği
için tüm to ra sik aor ta ay rın tı lı in ce len me li dir.
Aort ge niş li ği >4.5 cm ise ge be lik kon trin di ke dir. 

Asemp to ma tik ve efor ka pa si te si nor mal olan
ha fif aort dar lı ğı olan lar ge be li ğe iyi to le re eder.
Asemp to ma tik, S-T seg ment de ği şik li ği ol mak sı zın
efor tes ti nor mal, or ta de re ce de ki aort dar lık lı ha-
 mi le ler de ge be li ğe iyi to le re ede bi lir. Ka pak ala nı <
1 cm2 ve ya “or ta la ma trans-aor tik gradienti > 50
mmHg olan lar ge be li ğe ve do ğu ma to le re ede mez -
ler. Pe ri fe rik di ren cin azal ma sı ve he mo di na mik yü -
kün art ma sı ne de niy le gradienti da ha da ar ta rak
semp tom lar or ta ya çı kar. Has ta lar ya tak is ti ra ha ti -
ne, be ta-blo ker le re ve di üre tik le re ce vap ver me le ri -
ne rağ men er ken do ğum ge re ke bi lir. Bu has ta lar da
hem ge be li ğin sür dü rül me si, hem de do ğum an ne
için risk li dir. Be be ğin çı ka rıl ma sıy la “af ter lo ad” ani-
 den düş tü ğü için ani he mo di na mik de ği şik lik ler or-
 ta ya çı kar. Hem do ğum es na sın da mey da na ge len
kan kay bı, hem de “af ter lo ad” ın ani düş me si an ne -
de kar di yo vas kü ler kol lap sa ne den olur. Epi du ral
anes te zi dik kat li ve ya vaş ya pıl ma lı dır, po tan si yel
hi po tan si yon dan do la yı spi nal blok tan ka çı nıl ma -
lı dır. Do ğum es na sın da te da vi yi uy gu lar ken pa ra -
met re le ri iyi ta kip ede bil mek için mut la ka san tral
ba sınç ka te te ri (Swan-Ganz ka te te ri) ta kıl ma lı ve
do ğum dan son ra en az 24 sa at kal ma lı dır.   

Pul mo ner ste noz

Sağ ven tri kül sis to lik ba sın cı sis te mik ar te ri yel ba-
 sın cın % 70’ni geç mi yor ve si nus rit mi mev cut sa
pul mo ner ste noz lu has ta lar ge be li ğe iyi to le re
eder ler. Ge re kir se be be ği rad yas yon dan ko ru ya -
rak pul mo ner ba lon val vü lop las ti uy gu la na bi lir. 

Si ya no tik Kalp Has ta lık la rı

Si ya noz hem an ne, hem de be bek için risk oluş-
 tu rur. Ge be lik te pe ri fe rik di ren cin düş me si sağ-
sol şan tı ve ma ter nal si ya no zu, do la yı sıy la
hi pok si yi art tı rır. Bu du rum an ne de tan si yo nun
da ha da düş me si ne ne den olur. Böy le ce kı sır bir
dön gü or ta ya çı kar. Has ta lar da pa ra doks em bo li
ih ti ma li ar tar. Ma ter nal hi pok si be be ğin ya şa ma -
sı ve ge liş me si için bü yük risk oluş tu rur. Ma ter -
nal ok si jen sa tü ras yo nu nun % 85’in al tı na
düş me si fe tus üze ri ne olum suz et ki de bu lu nur.
Ma ter nal si ya no zun de re ce siy le bir lik te sağ ven-
 tri kül fonk si yo nun de ğer len di ril me si de önem li -
dir, bu iş lem eko kar di yog ra fik ola rak ya pı la bi lir.

Fal lot Tet ra lo ji si

Ço cuk do ğur ma ça ğın da olan Fal lot tet ra lo ji li ka-
 dın la rın bü yük bir ço ğun lu ğu to tal dü zelt me ame-

 li ya tı ge çir di ğin den si ya noz suz dur. Na di ren hiç
ame li yat ol ma mış ve ya sa de ce şant ame li ya tı (Bla -
lock-Ta us sig) ge çir miş Fal lot tet ra lo ji li ge be le re
rast la nı la bi lir. Bu has ta lar da ge be lik te ve do ğum
es na sın da si ya noz lu kalp has ta la rı nın ya şa ya ca ğı
kar di yak prob lem ler le kar şı kar şı ya ka lır lar. To tal
dü zelt me ame li ya tı ge çi ren le rin ge be lik ön ce si, ge-
 be lik ve do ğum es na sın da de ğer len dir me le ri ni  ya-
 par ken ana to mik, he mo di na mik re zi dü ler ve
se kel ler iyi ce araş tı rıl ma lı dır. Sağ ven tri kül fonk-
 si yo nu ve pul mo ner ar ter ba sın cı no nin va zif  ola-
 rak de ğer len di ril me li dir. 

Ebs te in Ano ma li si

Bu has ta lar da sağ ven tri kü lün ge niş li ği, fonk si -
yo nu, tri küs pid ye ter siz li ği nin de re ce si, in te rat ri -
yal iş ti ra kin mev cu di ye ti ve arit mi (AF ve ya
re en te ran at ri yal ta şi kar di) ge be li ğin ve do ğu mun
sey ri ni et ki ler. Has ta da is ti ra hat te si ya noz mev-
 cut sa ge be li ğin ve do ğu mun ris ki ar tar. İn te rat ri -
yal ge çiş pa ra doks em bo li ve in me ris ki ni art tı rır.
Hem at ri yal fib ri las yon, hem de re en te ran at ri yal
ta şi kar di ge be li ği ve do ğu mu olum suz et ki ler.  

Dü zel til miş (“cor rec te d”) Trans po zis yon

At ri yo ven tri kü ler ve ven tri kü lo ar te ri yel dis kor -
dans mev cut tur. Sis te mik ven tri kül mor fo lo jik sağ
ven tri kül ya pı sın da dır. Sis te mik ven tri kü lün EF’ si
nor mal kal dık ça ve ila ve kar di yak ano ma li ol ma -
dık ça has ta ge be li ğe ve do ğu ma iyi to le re eder.

Pul mo ner Hi per tan si yon

Se be bi ne olur sa ol sun pul mo ner hi per tan si yon
mor ta li te yi art tı rır. Pul mo ner ar ter sis to lik ba sın -
cı sis te mik ba sın cın % 60’nı ge çer se ge be lik te ve
do ğum da mor ta li te ar tar. Se bep le ri trom bo em -
bo lik has ta lık lar, ano rek sik ilaç lar, kalp ka pak
has ta lık la rı, kon je ni tal kalp has ta lık la rı ve pri mer
pul mo ner hi per tan si yon dur. 

Cid di pul mo ner hi per tan si yo nu olan lar da ge-
 be lik te mey da na ge len vo lüm yük len me si sağ
ven tri kül fonk si yo nu nu bo zar ve kalp ye ter siz li -
ği pro vo ke olur. En teh li ke li dö nem do ğum anı-
 dır, ma ter nal ölüm en sık bu dö nem de gö rü lür.
Be be ğin çı ka rıl ma sıy la ard yü kün ani den düş me -
si ve kan kay bı ne de niy le or ta ya çı kan hi po vo le -
mi ve hi pok si, sen kop ve ani ölü me yol aça bi lir.
Do ğum san cı sı nın ne den ol du ğu va gal to nus ar-
 tı şı da ha ya tı teh dit ede bi lir. Pul mo ner em bo li ve -
ya pul mo ner in fark tüs de ölü me ne den ola bi lir.
Cid di pul mo ner hi per tan si yon da en gü ve ni lir se-
 çe nek ge be li ğin son lan dı rıl ma sı dır, fa kat ol duk -
ça komp leks bir uy gu la ma dır. Eğer va ji nal
do ğum ter cih edi lir se yo ğun ba kım üni te sin de
ya pıl ma lı dır. Pe ri fe rik va zo di la tas yo nu azalt mak
için epi du ral anes te zi dik kat li ce uy gu lan ma lı dır.
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Pe ri fe rik ve nöz sis te me dik kat edil me li dir, pe ri -
fe rik ve nöz trom boz la rı ön le mek için “t rom bo -
gard” ve ya kom pres yon pom pa sı kul la nı la bi lir.
Kar di yak anes te ziy le bir lik te se zer yan la do ğum
ter cih edil me li dir. Has ta do ğum dan son ra en az
iki haf ta has ta ne de iz len me li dir. Nit rik ok sit,
epop ros te nol, sil de na fil da hil pul mo ner va zo di -
la ta tör le rin kul la nı mı da so nu cu et ki le me mek te -
dir. Do ğum dan gün ler ve ya haf ta lar son ra bi le
ölüm mey da na ge le bi lir.

So nuç ola rak, cid di pul mo ner hi per tan si yo nu
olan lar da ge be lik te ve do ğum da mor ta li te faz la ol-
 du ğun dan, bu ki şi le rin ha mi le kal ma sı na izin ve-
 ril me me li dir. Ös tro jen içe ren oral kon tra sep tif le rin
kul la nıl ma sı da kon trin di ke dir.

Kalp Ka pak Has ta lık la rı

En sık prob lem, kalp hı zı nın ve do la nan kan vo lü -
mü nün art ma sıy la mit ral ste no zun da ya şa nır. Di-
 yas tol sü re si kı sa lır ve trans mit ral grad ient ar tar.
Atım hac mi nin azal ma sıy la ref leks ta şi kar di or ta -
ya çı kar ve sol at ri yum ba sın cı da ha da ar tar. Bu
du rum da at ri yal fib ri las yo nun or ta ya çık ma sı akut
ak ci ğer öde mi ne ne den ola bi lir. Mit ral dar lı ğı olan-
 la rın ha mi le lik ten ön ce trans mit ral gradientle ri,
mit ral ka pak ala nı ve pul mo ner ar ter ba sın cı eko-
 kar di yog ra fik ola rak de ğer len di ril me li dir. Semp to-
 ma tik has ta lar da tuz kı sıt la ma sı ya pıl ma lı ve
ge re kir se has ta ne ye ya tı rıl ma lı dır. Has ta ya he men
be ta-blo ker baş lan ma lı dır. Böy le ce kalp hı zı ya vaş -
lar, di yas tol sü re si uzar ve has ta da be lir gin semp to-
 ma tik iyi leş me or ta ya çı kar. Pe ri fe rik ödem ve ya
ak ci ğer öde mi teh di di var sa di üre tik ler kul la nıl -
ma lı dır. Has ta ya tak is ti ra ha tin de ise ve ya at ri yal
fib ri las yon mev cut sa mut la ka an ti ko agü lan te da vi
uy gu lan ma lı dır. An ne me di kal te da vi ye ref rak ter
ka lır sa ve ka pak ya pı sı uy gun sa ba lon val vü lop -
las ti, de ğil se cer ra hi val vü lo to mi uy gu la na bi lir.

Mit ral ye ter siz li ği ve aort ye ter siz li ği ile ri de re -
ce de de ğil se ve has ta ge be lik ten ön ce asemp to ma -
tik ise ge be lik ve do ğu mu iyi to le re eder ler.
An ne nin he mo di na mi si teh dit al tın da ise, özel lik le
mit ral ye ter siz li ğin de, er ken do ğum ge re ke bi lir.

Pros te tik Ka pak lar

Pros te tik ka pak lar ge be lik te hem an ne, hem de be -
bek için risk oluş tu rur lar. Do ku ka pak la rı nın avan-
 ta jı oral an ti ko agü lan kul la nı mı nı ge rek tir me me si,
de za van ta jı ise 10 se ne gi bi bir sü re içe ri sin de de-
 ğiş ti ril me yi ge rek ti re cek şe kil de de je ne re ol ma la -
rı dır. Mit ral ko nu mun da ki do ku ka pak la rı da ha
kı sa sü re de de je ne re olur lar,  do ğum dan 2 se ne
son ra de ğiş tir mek ge re ke bi lir. Me ka nik ka pak lar
da ya nık lı dır, fa kat de vam lı an ti ko gü lan te da vi yi
ge rek ti rir ler. Ge be lik te ter cih edi len te da vi stra te -
ji si ne olur sa ol sun an ti ko agü lan te da vi de fetus

ölü mü, pla sen ta ka na ma sı ve pros te tik ka pak
trom bü sü ris ki faz la dır.  

Me ka nik Ka pak lar ve An ti ko agü lan Te da vi

Ge be lik te pıh tı laş ma fak tör le ri nin kon san tras yo -
nu nun ve trom bo sit le rin ad he zi vi te si nin art ma sı,
sem pa tik ak ti vi te nin  yük sel me si ve fib ri no li tik
ak ti vi te ni nin azal ma sı ne de niy le an ne nin ka nı ol-
 duk ça trom bo je nik tir. Bu du rum ka pak trom bo zu
ve trom boem bo lizm ris ki ni art tır mak ta dır.

He pa rin: Bü yük mo le kül ağır lık lı ol du ğu için pla-
 sen ta yı geç mez ve fe tus ta ge li şim ano ma li le ri ne
ne den ol maz. Efek tif doz aPTT ba zal de ğe rin 2
mis li ola cak şe kil de ol ma lı dır. Ge be lik tes bit edi-
 lir edil mez ilk tri mes ter de he men baş lan ma lı dır
ve em bri yo je ne zin ta mam lan dı ğı 14. haf ta nın so-
 nu na ka dar de vam edil me li, da ha son ra war fa ri -
ne ge çi le rek ke sil me li dir. Do ğu ma bir haf ta ka la
war fa rin ke si le rek he pa ri ne ge ri dö nül me li dir. 

He pa rin war fa rin ka dar iyi an ti ko agü las yon
sağ la maz. Ni te kim he pa rin al tın da ki has ta la rın %
10’un da trom bo em bo li ge li şir. Mit ral po zis yo -
nun da ki pros te tik ka pak lar da da ha sık rast la nı -
lır. Dü şük mo le kül ağır lık lı he pa rin kul la nım
ko lay lı ğı ve uzun et ki li ol ma sı ne de niy le ter cih
edi lir, 12 sa at te bir cilt al tın dan ve ri lir. Epi du ral
anes te zi dü şü nü lü yor sa, spi nal he ma to ma ne den
ol ma mak için do ğum dan 24 sa at ön ce ilaç ke sil -
me li dir. Te da vi stra te ji si ne olur sa ol sun an ti ko -
agü lan lar do ğum dan son ra en kı sa sü re içe ri sin de
tek rar kul la nıl ma lı dır. 

War fa rin: İlk tri mes tir de fe tu sun war fa ri ne ma ruz
kal ma sı em bri yo pa ti ye (kon drop la zi, na zal hi pop -
la zi, op tik at ro fi ve ze ka ge ri li ği gi bi), fe tus kay bı -
na ve spon tan abor tu sa ne den ola bi lir. Ge be li ğin 6.
haf ta sın dan ön ce he pa ri ne ge çi le rek bu risk azal tı -
la bi lir. Risk doz la il gi li ola bi lir, ma ter nal war fa rin
do zu 5 mg ve ya da ha al tın da ise fe tal em bri yo pa ti
ris ki dü şük tür. Me ka nik pros te tik ka pa ğı ve at ri yal
fib ri las yo nu olan trom bo em bo li ris ki yük sek ha mi-
 le ler de, özel lik le 5 mg/gün ve ya da ha dü şük doz da
ge re ki yor sa, fay da ve za rar la rı an la tı la rak war fa rin
ge be li ğin 34-35. haf ta sı na ka dar kul la nı la bi lir.
Trom bo em bo li ris ki da ha az olan lar da ge be lik teş-
 his edi lir edil mez, war fa rin ke si lip he pa rin baş lan -
ma lı, 14. haf ta dan son ra ye ni den war fa ri ne
dö nül me li, 34 haf ta dan son ra war fa rin tek rar ke si -
lip bir kez da ha he pa ri ne ge çil me li dir. Do ğum dan
he men son ra war fa rin baş lan ma lı dır.

Bağ Do ku su Has ta lık la rı

En sık rast la nı lan bağ do ku su has ta lı ğı fib ri lin bo-
 zuk lu ğu olan oto zo mal do mi nant ge çiş li Mar fan
sen dro mu dur. Bu sen drom da aor tun ne ka dar
hız la ge niş le ye ce ği ni tah min et mek güç tür. Çı kan



aor ta ge niş li ği 40 mm’ den faz lay sa, ke sin ra kam
tar tış ma lı ol sa da, ge be lik kon trin di ke dir. 

Mit ral ka pak pro lap su su ve aort ye ter siz li ği
gi bi di ğer kar di yak prob lem ler de de ğer len di ril -
me li dir. Has ta nın aort kö kü ge niş li ği 6-8 haf ta da
bir eko kar di yog ra fik ola rak ta kip edil me li dir. Se-
 zer yan ile do ğum ter cih se be bi ola bi lir. Va ji nal
do ğum uy gu la na cak ise ka rı na bas tı ra rak de ğil,
for seps ve ya va kum la yar dım cı olun ma lı dır.   

Di la te Kar di yo mi yo pa ti

Fonk si yo nel ka pa si te si kö tü ve sol ven tri kül EF’ si
% 40-50 ara sın da olan lar ge be li ğe iyi to le re ede me-
 ye ce ğin den bu has ta lar da ris ki be lir le mek için efor
tes ti ya rar lı ola bi lir. Ge be lik te ACE in hi bi tör le ri
kon trindike ol du ğun dan bu has ta la rın EF’ si ni
ACE in hi bi tör le ri ke sil dik ten son ra ölç me li dir.
Semp to ma tik has ta lar da ya tak is ti ra ha ti, ard yü kü
azalt mak için hid ra la zin, dü şük doz di üre tik ve be-
 ra be rin de er ken do ğum ge re ke bi lir. 

Pe ri par tum Kar di yo mi yo pa ti

Ge be li ğin son ayın da ve ya do ğum dan son ra ki ilk
5 ay içe ri sin de eko kar di yog ra fik ola rak tes bit edil-
 miş sol ven tri kül dis fonk si yo nuy la bir lik te olan di-
 la te kar di yo mi yo pa ti dir. Da ha ön ce mi yo kard
has ta lı ğı anam ne zi olan ka dın lar bu ta nım la ma dı-
 şın da bı ra kıl ma lı dır. Mul ti par lar da, zen ci ler de,
yaş lı an ne ler de, pre-ek lamp si de,  hi per tan sif ler de
ve ikiz ge be lik ler de da ha sık gö rü lür. Ge nel lik le
do ğum dan son ra ki ilk ay da or ta ya çık ma sı ve ba -
zı va ka lar da oto-an ti kor la rın sap tan ma sı oto im -
müni te nin de has ta lık ta rol oy na ya bi le ce ği ni
dü şün dür mek te dir. Semp to ma tik has ta lar da te da -
vi ye ya tak is ti ra ha ti ve tuz kı sıt la ma sıy la baş lan -
ma lı dır. Hid ra la zin, be ta-blo ker ler ve di gok sin
gü ve ni lir şe kil de kul la nı la bi lir. Di üre tik ler yan et-
 ki le ri ne de niy le çok dik kat le ve ril me li dir. 

İlk ta nı ko nul du ğun da EF > % 30 olan has ta -
la rın yak la şık % 50’sin de ven tri kül ta ma men nor-
 ma le dö ne bi lir. Has ta lı ğın da ha ağır sey ret me si
ve ölüm ih ti ma li nin yük sek ol ma sı ne de niy le bir
son ra ki ha mi le li ğe izin ve ril me me li dir. 

Hi per tro fik Kar di yo mi yo pa ti

Sol ven tri kül çı kış yo lun da obs trük si yon, mit ral
ye ter siz li ği, arit mi ler ve di yas to lik dis fonk si yon
has ta lı ğa eş lik ede bi lir. Ba zı has ta lar asemp to -
matik tir, ba zı la rı ise be lir gin he mo di na mik bo zuk-
 luk tan do la yı semp to ma tik tir ler. Has ta lık
oto zo mal do mi nant ge çiş li ol du ğu için ebe veyn ler
bu ko nu da bi linç len di ril me li dir. Hi per tro fik kar-
 di yo mi yo pa ti li ka dın la rın ço ğu ha mi le li ğe ve do-
 ğu ma iyi to le re eder. Pe ri fe rik di ren cin azal ma sıy la
or ta ya çı kan ard yük azal ma sı nın ne den ola bi le ce -
ği çı kış yo lun da ki gradient ar tı şı ma ter nal plaz ma

yü kü ar tı şıy la den ge le nir. Be ta-blo ker te da vi si ne
tüm ge be lik bo yun ca de vam edil me li dir, do zu art-
 tır mak bi le ge re ke bi lir. Ha mi le lik ten ön ce semp to -
ma tik olan has ta lar he mo di na mik ola rak ka rar sız
ha le ge le rek ge be li ğe iyi to le re ede me ye bi lir ler.

En sık or ta ya çı kan semp tom lar çar pın tı, gö ğüs
ağ rı sı ve ne fes dar lı ğı dır. Has ta da kalp ye ter siz li ği
semp tom la rı var sa vo lüm azal ma sı na ve çı kış yo lu
gradientin de ar tı şa ne den ol ma mak için di üre tik ler
dü şük doz da ve ril me li dir. Do ğum es na sın da or ta -
ya çı ka bi le cek muh te mel he mo di na mik de ği şik lik -
le re dik kat edil me li dir. Has ta hi po tan sif ise
epi du ral anes te zi ve spi nal blok tan ka çı nıl ma lı dır.
Mev cut kan ka yıp la rı ye ri ne ko nul ma lı dır. Va gal
ma nev ra lar dan ka çı nıl ma lı ve do ğu ma yar dım cı
olun ma lı dır. Se zer yan la do ğum an cak obs tet rik ne-
 den ler den do la yı dü şü nül me li dir.

Ko ro ner Ar ter Has ta lı ğı

Akut mi yo kard in fark tü sü na dir dir, ge be lik es na -
sın da ge li şir se ma ter nal mor ta li te yi 3-4 mis li art tı -
rır. En sık se be bi ko ro ner ar ter di ssek si yo nu dur,
ge nel lik le sol ön inen dal da olu şur. Hi per tan si yon
ve ya elas tik do ku has ta lı ğı var sa bu ih ti mal da ha
da faz la dır. Te da vi ge nel lik le stent uy gu la ma sı
şek lin de dir.

Hi per tan si yon

Ma ter nal mor ta li te ve mor bi di te nin önem li se be -
bi dir. İlk kez ge be li ğin 20. haf ta sın dan son ra or ta -
ya çı kan ve do ğum dan son ra üç ay içe ri sin de
nor ma le dö nen ges tas yo nel hi per tan si yon, pro te -
inü ri ol ma yı şıy la kro nik hi per tan si yon ve pre-ek -
lamp si den ayırt edil me li dir. Has ta la rın yak la şık %
50’sin de pre-ek lamp si ge li şe ce ğin den dik kat li ce iz-
 len me li dir ler. Kro nik hi per tan si yo nu olan has ta la -
rın yak la şık % 25’in de ge be lik te pre-ek lamp si
or ta ya çı kar. Pre-ek lamp si ol duk ça cid di bir du-
 rum dur, pri mi par lar da, özel lik le ikiz ge be li ği olan-
 lar da da ha sık  or ta ya çık ma eği li mi mev cut tur.
Ge be li ğin 2. ya rı sı na ka dar be lir gin bir hi per tan si -
yon or ta ya çık ma ya bi lir. An ti hi per tan sif te da vi,
ge be lik es na sın da kö tü le şen kro nik hi per tan si yo -
nu kon trol al tı na al ma da et ki li ol ma sı na rağ men
pre-ek lamp si yi ön le me de et ki li de ğil dir. Or gan
dis fonk si yo nu na ait bu lan tı, kus ma, baş ağ rı sı, ka-
 ra ci ğer en zim le rin de yük sel me, trom bo si to pe ni,
pro te inü ri nin or ta ya çık ma sı ve ya mev cut pro te -
inü ri nin art ma sı gi bi bul gu lar pre-ek lamp si yi dü-
 şün dür me li dir. Pre-ek lamp si or ta ya çı kar sa he men
ya tak is ti ra ha ti ve tuz kı sıt la ma sı na baş lan ma lı,
has ta ya kın dan iz len me li dir. 

Ek lamp tik ka sıl ma la rı ön le mek ve do ğu ma
im kan sağ la ya cak şe kil de ge be li ği uzat mak için
mag nez yum-sul fat ve ril me li dir. Tüm bu ted bir -
le re rağ men du rum kö tü le şir se tek ça re be be ği
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tah li ye et mek tir. Be ta-blo ker ler, özel lik le la be ta -
lol, hi per tan si yon te da vi sin de et ki li dir. Hem an-
 ne ye, hem de fe tu sa za rar ver me di ği ve et ki li bir
te da vi sağ la dı ğı için me til do pa ter cih edil me li dir.
Ge be ler de hi per tan si yon te da vi sin de  ACE in hi -
bi tör le ri nin kul la nıl ma sı kon trin di ke dir.

Arit mi ler

Ge be lik te ki fiz yo lo jik de ği şik lik ler den do la yı
kalp arit mi le re da ha has sas ha le ge le bi lir. Bu du-
 ru mu ko lay laş tı ran po tan si yel fak tör le rin ba şın -
da ön yük te ve kalp hı zın da ar tış, su ve elek tro lit
den ge si nin de ğiş me si ve  ka te ko la min dü zey le -
rin de ki ar tış ge lir. Arit mi ye bağ lı semp tom la rı ge-
 be li ğin ken di semp tom la rın dan ayırt et mek zor
ola bi lir. Arit mi nin or ga nik kalp has ta lı ğı ze mi -
nin de oluş tu ğu şüp he si var sa trans to ra sik eko-
 kar di yog ra fi ya pıl ma lı dır. An ne semp to ma tik
ve ya arit mi an ne ve be bek için risk oluş tu ru yor
ise far ma ko lo jik te da vi ye baş lan ma lı dır. 

Ge nel lik le at ri yal ve ven tri kü ler er ken vu ru lar
te da vi yi ge rek tir mez. Alt ta ya tan or ga nik kalp has-
 ta lı ğı var sa arit mi yi pre si pi te eden ne den müm kün -
se or ta dan kal dı rıl ma lı dır, müm kün de ğil se arit mi
me di kal ola rak te da vi edil me li dir. En sık rast la nı -
lan arit mi at ri yal re en tran ta şi kar di dir. Te da vi di ğer
has ta lar da ol du ğu gi bi dir, tek far kı ilaç la rın fe tus
üze ri ne muh te mel olum suz et ki le ri nin ya rat tı ğı en-
 di şe dir. Müm kün ol du ğu ka dar efek tif en dü şük
doz kul la nıl ma lı, pe riyo dik ola rak te da vi ye de va -
mın ge rek li olup ol ma dı ğı de ğer len di ril me li dir. Ta-
 şi kar di ata ğı uzun ara lar ile olu yor sa ko ru yu cu
amaç lı uzun sü re li an ti-arit mik ilaç ve ril me si ne ge -
rek yok tur. Sa de ce atak es na sın da ata ğı son lan dır -
mak ama cıy la ilaç ve ri le bi lir. At ri yal fib ri las yon
ge nel lik le alt ta ya tan ya pı sal kalp has ta lı ğı nın be lir -
ti si dir, ge re ki yor sa elek tri ki kar di yo ver si yon uy gu -
la na bi lir, be bek üze ri ne ge çi ci bra di kar di dı şın da
olum suz et ki si yok tur. Ven tri kü ler er ken vu ru lar
ge be lik es na sın da sık or ta ya çı kar lar ve ge nel lik le
te da vi yi ge rek tir mez ler. Ge be ler de na di ren is ke mik
kalp has ta lı ğı ve ya kar di yo mi yo pa ti ye  bağ lı ven tri-
 kü ler ta şi kar di ge li şe bi lir. Te da vi pren sip le ri di ğer
has ta lar da ol du ğu gi bi dir. 

Kalp Has ta lı ğı Olan Ge be ler de İlaç Te da vi si

Eğer te da vi nin ge rek li li ği ilaç la rın an ne ve be bek
üze ri ne olan za rar la rı na ağır ba sı yor sa o za man
uy gu lan ma lı dır. Ha mi le ler de kar di yo vas kü ler te-
 da vi uy gu lar ken en za rar sız ilaç lar ter cih edil me -
li, et ki li en dü şük doz da ve sü re de uy gu lan ma lı dır.
Müm kün ol du ğu ka dar çok sa yı da ilaç kul lan -
mak tan ka çı nıl ma lı dır. 

As pi rin: Pla sen ta dan ge çer, fe tal pros tag lan din -
ler üze rin den et ki ede rek PDA’ nın er ken ka pan -
ma sı na ne den ola bi lir. Dü şük doz as pi rin (81 mg)

PDA üze ri ne et ki et me den gü ve ni lir bir şe kil de
kul la nı la bi lir. 

Ami oda ro ne: Pla sen ta yı ge çer, fetus ta hi po ti ro idi -
ye ne den ola bi lir. Kul la nır ken fay da-za rar den ge si
göz önün de  tu tul ma lı dır. Cid di ma ter nal arit mi le -
ri kon trol al tın da tu tu yor sa kul la nıl ma lı dır. 

ACE İn hi bi tör le ri: İn tra-ute rin fe tus ölü mü, ge-
 liş me ge ri li ği, oli go hid ram ni os ve böb rek ano ma -
li le ri ne ne den ol du ğu için ge be lik te kul la nı mı
kon trin di ke dir. 

Be ta-blo ker ler: Pla sen ta ya ge çer, fa kat te ra to je -
nik de ğil ler dir. Fe tus ta ge liş me ge ri li ği ne, ne ona -
tal bra di kar di ve hi pog li se mi ye ne den ola bi lir ler. 

Kal si yum Ka nal Blo ker le ri: Ge be lik te kul la nım la -
rı na ait ve ri ler kı sıt lı dır. En sık kul la nı lan ve en iyi
bi li nen kal si yum ka nal blo ke ri ve ra pa mil dir. Ma -
jör yan et ki si yok tur. 

Di gok sin: Pla sen ta yı geç me si ne rağ men yan et-
 ki si gös te ri le me miş tir. 

Di üre tik ler: Ag re sif şe kil de kul la nım la rı pla sen -
tal kan akı mı nın azal ma sı na ne den olur ve fe tu -
sun ge liş me si ni olum suz et ki ler. 

Me til do pa: Gü ve ni lir dir, ge be lik te hi per tan si yon
te da vi sin de en faz la ter cih edi len ilaç tır.

Kalp Has ta la rın da Do ğum Kon tro lu
Yön tem le ri

Ba ri yer Kon tra sep si yon: Kar di yak yan et ki si
yok tur, sa kın ca lı ge be lik le rin ön len me sin de kon-
 dom kul la nı la bi lir. Bu uy gu la ma ya rağ men yıl lık
% 15 ora nın da ha mi le lik bil di ril miş tir. 

İn tra-ute rin Ci haz: Se ne lik %3 ora nın da ge be lik
bil di ril miş tir. İn fek si yo na ve ta kıl ma es na sın da
arit mi le re ne den ola bi lir. Cid di pul mo ner hi per -
tan si yo nu ve ya sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo -
nu olan lar da ha ya tı teh dit ede bi le ce ğin den
kul la nıl ma ma lı dır. Ta kıl ma es na sın da an ti bi yo tik
prof lak si si uy gu lan ma lı dır. 

Ös tro jen-pro ges tron Pre pa rat la rı: Son de re ce et-
 ki li dir, alt ta ya tan bir kalp has ta lı ğı olan lar da, 40
ya şın dan bü yük ler de ve si ga ra içen ler de trom bo -
em bo lizm, ate rosk le roz, hi per li pi de mi, hi per tan -
si yon ve is ke mik kalp has ta lı ğı ris ki ni art tı rır lar. 

Sa de ce Pro ges te ron İçe ren Kon tra sep tif ler: Kalp
has ta lı ğı olan lar da gü ve ni lir ola rak kul la nı la bi lir,
kon tra sep tif et ki si da ha az dır. Se ne lik % 2-5 ha-
 mi le lik bil di ril miş tir. 

De po Pro ges te ron: Ay da 3 kez in jek tabl ola rak
uy gu la na bi lir. Ba zı has ta lar da vü cut ta su ve tuz
tu tu lu mu ve adet dü zen siz lik le ri prob lem ol mak -
la be ra ber kar di yo vas kü ler yan et ki le ri az dır. 
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Tu bal Ste ri li zas yon: La po ros ko pik ola rak ve ya
la po ro to miy le ya pı lır. Cid di pul mo ner hi per tan -
si yo nu ve ya sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu
olan lar da hem ge nel anes te zi nin, hem de iş lem
es na sın da yük se len di yaf rag ma nın kar di yo res pi -
ra tu var fonk si yon la ra olum suz et ki le riy le risk li
ola bi lir. Bu du rum da son za man lar da ge liş ti ri len
en dos ko pik in tra-üte rin tı kaç yön te mi uy gu lan -
ma lı dır.
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Do ğa da ki can lı lar pro kar yot ve ökar yot ol mak
üze re iki tip hüc re den olu şur lar, Pro kar yot hüc re -
ler,  bak te ri ler gi bi tek hüc re li can lı la rı oluş tu ran,
ge liş me miş ba sit ya pı da si top laz ma la rı olan hüc-
 re ler dir. Ökar yot hüc re ler ise in sa nın da da hil ol-
 du ğu me me li ler gi bi ge liş miş ya pı da ki can lı la rı
oluş tu ran, si top laz ma la rı spe si fik mem bran lar la
kom par tı man la ra ay rıl mış, nuk le us, nuk le olus,
mi to kon dri a, Gol gi ay gı tı düz ve ka ba en dop laz -
mik re ti ku lum gi bi or ga nel le ri içe ren komp li ke
hüc re ler dir. Bi lin di ği gi bi bu hüc re ler, do ku la rı,
do ku lar or gan la rı, or gan lar sis tem le ri ve sis tem ler
de ge liş miş ya pı da ki can lı yı oluş tu rur lar. Hem
ana to mik, hem de fonk si yo nel açı dan sağ lık lı nor-
 mal bir can lı nın olu şa bil me si için bu hüc re le rin
doğ ru za man lar da ve doğ ru yer ler de or ta ya çık-
 ma la rı ve gö rev le ri ni ek sik siz yap ma la rı ile müm-
 kün dür. Bu du rum, an cak böy le bir do ğa ola yın da
gö rev le ri olan en zim de di ği miz spe si fik pro te in le -
rin doğ ru sen tez edil me le ri ve gö rev le ri ni tam ola-
 rak ye ri ne ge tir me le riy le müm kün dür.

En zim le rin gö rev le ri ni nor mal ya pa bil me le ri
an cak ge nom da ki (DNA ’de ki) doğ ru bir ge ne tik
şif rey le sen tez edi le bil me le ri ha lin de müm kün dür.
Can lı la rın DNA ’sın da ge ne tik şif re le ri ta şı yan spe-
 si fik sa yı da ve şe kil de di zil miş nük le otid ler den
oluş muş böl ge le re gen de nir. Ge nom da yak la şık
3.5 mil ya ra ya kın nuk le otid, 100.000’e ya kın gen
bu lu nur ve bu gen le rin an cak 35.000 ka da rı en zim
sen te zin de gö rev li dir, di ğer le ri nin böy le bir gö re -
vi yok tur. Gen le rin ta ma mı kro mo zom lar da bu-
 lun maz, az mik tar da da ol sa bir bö lü mü
mi to kon dri um lar da yer alır. En faz la sa yı da gen 1.
kro mo zom da, en az sa yı da gen ise Y kro mo zo -
mun da bu lu nur. Be lir li sa yı nın üze rin de nük le -
otid de di zi lim de ği şik li ği oluş muş, sen te zin de
gö rev li ol du ğu en zi mi yan lış kod la yan ve has ta lık
oluş tu ran gen le re mu tant gen ler, ye ter li sa yı da
nük le otid di zi lim de ği şik li ği oluş ma mış tek baş la -
rı na has ta lık mey da na ge ti re me yen, fa kat bu na
eği li mi olan gen le re ise po li mor fik gen ler de nir.

Has ta lık la rın Ge ne tik Ge çiş Mo del le ri

Has ta lık la rın ge ne tik ge çi şi kla sik ola rak Men del-
 yen olan ve ol ma yan di ye iki ye ay rı la bi lir. Men-
 del yen ka lı tı mı, be lir li bir ya nıl ma pa yıy la
tah min edi le bi len hem an ne den, hem de ba ba dan
do mi nant ve ya re se sif (hem X ge niy le, hem de
oto so mal ola rak) ge çiş tir. Men del yen ol ma yan
ka lı tım mo del le ri de 3’e ay rı lır. Mi to kon dri yal
ka lı tım, tam ola rak tah min edi le me yen an ne de ki
mi to kon dri yal gen ler le olan ka lı tım dır. Ba zı kar-
 di yo mi yo pa ti ler ve arit mi ler mi to kon dri yal ge çiş -
li ola bi lir. Ge no mik “im prin tin g”, sa de ce an ne ye
ve ya ba ba ya öz gü do mi nant lık esa sı na gö re olan
ka lı tım dır. Ör ne ğin, vah şi fa re le rin bo yu nun
uzun ol ma sı nı sağ la yan gen mu tas yo na uğ ra ya -
rak ba ba dan ge çer se fa re nin bo yu kı sa olur (an -
ne nin nor mal ge ni bu nu en gel le ye mez), tam ter si
du rum da fa re nin bo yu uzun olur. Go na dal mo-
 zai sizm, eşem hüc re le ri nin bir bir le ri ni döl le me -
den ön ce ma yoz bö lün me le ri es na sın da mey da na
ge len kro mo zom ay rış ma ano ma li le ri es na sın da
zi got lar da fark lı sa yı da kro mo zom oluş ma sıy la
ka lıt sal has ta lık la rın (mo no so mi, tri so mi gi bi) or-
 ta ya çık ma sı dır.

GGee  nnee  ttiikk  GGee  ççiişş  llii  KKaarr  ddii  yyoo  vvaass  kküü  lleerr
SSiiss  tteemm  HHaass  ttaa  llııkk  llaa  rrıı

Ko ro ner Ate rosk le roz ve Ate rot rom boz
Çok sa yı da et ken le ri ol mak la be ra ber ge ne tik ge-
 çiş li olan la rı dis li pi de mi, en do tel dis fonk si yo nu,
inf la mas yon, trom boz/hi per ko agü la bi li te ve iş-
 lev le ri bi lin me yen tek nük le otid li po li mor fizm ler
ola rak 5 gru ba ayır mak müm kün dür.

Dis li pi de mi, Ai le vi Hi per li pi de mi ve Di ğer
Ge ne tik Var yant lar

Se rum da dü şük dan si te li li pop ro te in (LDL) se vi -
ye si nin yük sek ol du ğu, 20-30 gi bi er ken yaş lar da
prog re sif ate rosk le ro zun ge liş ti ği, stan dart ya şam
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tar zı ve far ma ko lo jik te da vi ye ce vap ver me yen ve
de ği şik var yant la rı olan dis li pi de mi dir.

Oto zo mal Do mi nan: Ne de ni LDL re sep tör le ri nin
(R) te miz len me sin de rol oy na yan gen le rin mu tas-
 yo na uğ ra yıp fonk si yon la rı nın bo zul ma sı ve bu
re sep tör ler te miz le ne me di ği için de vam lı ola rak
se rum LDL se vi ye si nin yük sek kal ma sı dır. Yak-
 la şık 900 LDL-R mu tas yo nu mev cut tur. Ho mo zi -
got ve he te ro zi got var yant la rı se rum LDL
se vi ye si nin yük sek li ği ni et ki ler. Bu has ta lar da er -
ken yaş lar da ko ro ner ar ter has ta lı ğı ve mi yo kard
in fark tü sü ge li şir.

Oto zo mal Re se sif: Bu me ta bo lik bo zuk lu ğun ne-
 de ni LDL-R adap tör pro te in 1 (LDLRAP1) ge ni -
nin mu tas yo nu dur. Oto so mal do mi nant olan dan
da ha iyi prog noz lu olup te da vi ye ce vap alı nır.

Ai le vi De fek tif Apo li pop ro te in-B: Apo li pop ro te -
in–B (APOB) gen mu tas yo nu so nu cu LDL mo le -
kü lü nün apo li pop ro te in B (apoB) kom po nen ti
LDL-R’ e bağ la na maz ve se rum LDL dü ze yi yük-
 sek ka lır. Bu fe no tip LDL-R de fek tif olan var yant-
 tan da ha ha fif sey re der.

PCSK–9 [(prop ro te in con ver ta se sub ti li sin/ke xin
type 9 se ri ne pro te ase ge ne (PCSK9)]: Ai le vi hi-
 per li pi de mi nin na dir for mu dur. Bu ge nin ba zı
mu tas yon la rı nın se rum LDL se vi ye le ri nin düş-
 me si ne ne den ola rak ate rosk le ro za ve kar di yo -
vas kü ler has ta lık la ra kar şı ko ru yu cu ol duk la rı
ile ri sü rül mek te dir 

En do tel Dis fonk si yo nu

Ko ro ner ar ter le rin en do tel hüc re le rin de bu lu nan
MEF2a ola rak bi li nen trans krip si yon fak tö rü, bu
da mar la rın en do tel fonk si yon la rın da önem li rol
oy nar. Oto so mal do mi nant ge çiş li ko ro ner ar ter
ate rot rom bo zun gö rül dü ğü ge niş bir ai le nin üye-
 le rin de MEF2a gen mu tas yo nu gös te ril miş tir.

İnf la mas yon

Akut mi yo kard in fark tü sü ge çi ren has ta la rın bir
kıs mın da “le ukot ri ene-B4” se vi ye le ri nin yük sek ol-
 ma sı, bu pro çes de enf la mas yo nun da kat kı sı ol du -
ğu gö rü şü nü gi de rek yay gın laş tır mak ta dır. Bu
has ta lar da ya pı lan in ce le me ler de ALOX5AP ve
LTA4H gen pel imor fizmle ri gös te ril miş tir.

Trom boz/Hi per ko agü la bi li te

Trom bü se eği li min art ma sı hem ate rosk le roz,
hem de akut mi yo kard in fark tü sü için ila ve risk
oluş tu rur. Fak tör V gen (1691A) ve prot rom bin
gen (20210A) po li mor fi zim le ri nin her iki si nin de
ko ro ner ar ter ris ki ni ar tır dı ğı ge niş kap sam lı ça-
 lış ma lar da gös te ril miş tir.

Et ki le ri Bi lin mi yen Tek Nuk le otid li
Po li mor fizm ler

Son za man lar da ba zı araş tır ma cı lar 9p21 kro mo so -
mun da ate rosk le roz ve mi yo kard in fark tü sü ris ki -
ni ar tı ran çok sa yı da gen po li mor fizm le ri
ta nım la mış lar dır. Bu po li mo fizm ler her han gi bir
en zi mi kod la maz lar, fa kat hüc re pro li fe ras yo nu ve
apo pi to zi sin de rol oy na yan en zim le ri kod la yan
CDKN2A ve CDKN2B gen le ri nin ol duk ça ya kın la -
rın da bu lu nur lar. Bu po li mor fizm ler ho mo zi got (iki
kop ya lı) ol duk la rı za man ate rosk le ro z ve mi yo kard
in fark tü sü ris ki ni % 20 ora nın da ar tı rır lar.

Bağ Do ku su Anor mal lik le ri ve Aort
Has ta lık la rı

Mar fan Sen dro mu

Oto so mal do mi nant ge çiş li ka lı tım sal bir sen drom -
dur. Kro mo som 15q21 üze rin de ki fib ril lin-1 (FBN1)
ge nin de de fekt mev cut tur. Boy uzun lu ğu, arak no -
dak ti li, pek tus eks ka va tum, lens ek to pi si ve po zi tif
ai le anam ne zi bu sen dro mun önem li özel lik le ri dir.
Bu sen drom da kar di yo vas kü ler sis tem de et ki le nir.
En sık ölüm ne de ni aort dissek si yo nu dur. Aort di-
 la tas yo nu, mit ral ve tri küs pid ka pak pro lap su su ve
arit mi ler de sen dro ma eş lik ede bi lir.

Eh lers-Dan los Sen dro mu

Kol la jen sen te zin de rol oy na yan en zim le ri kod la -
yan gen ler de bo zuk lu ğun ol du ğu bir bağ do ku -
su has ta lı ğı dır. Çe şit li tip le ri var dır. Tip IV’ de
sen dro ma eş lik eden kar di yo vas kü ler anor mal -
lik ler de var dır. Tip II I’ de pro kol la jen sen te zin de
rol oy na yan ge ne tik de fekt 2q24.3-q31 kro mo so -
mun da lo ka li ze dir.

Lo eys-Di e7 Sen dro mu

Oto so mal do mi nant ge çiş li, hi per te lo rizm, ya rık
da mak, ar te ri yel di la tas yon ve dissek si yon ile ka-
 rak te ri ze bir sen drom dur. De fekt “t rans for ming
growth fac tor be ta re sep tör-1 ve 2” (TGFBR1,
TGFBR2) gen le rin de dir.

Kar di yo mi yo pa ti ler

Di la te Kar di yo mi yo pa ti

Cid di sis to lik dis fonk si yo na ne den ola cak şe kil -
de bir ve ya her iki ven tri kü lün ge niş le di ği, kon-
 jes tif kalp ye ter siz li ği bul gu la rı ile ka rak te ri ze
olan kar di yo mi yo pa ti dir. Di la te kar di yo mi yo pa -
ti va ka la rı nın yak la şık ya rı sı nın ge ne tik ge çiş li ol-
 du ğu dü şü nü lür ve ço ğu oto so mal do mi nant
ola rak ge çer. Di la te kar di yo mi yo pa ti nin LMNA,
LAP2, ACTC, CLP, TNNT2, ..vs gi bi çok sa yı da
var yan tı mev cut tur.
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Hi per tro fik Kar di yo mi yo pa ti

Ti pik fe no ti pi, mi yo kard da  asi met rik  hi per tro fi
ve ven tri kül ka vi te sin de kü çül me ile ka rak te ri ze -
dir. Kli nik ola rak ol duk ça he te ro jen bir has ta lık -
tır. Asemp to ma tik ola bi le ce ği gi bi ilk bul gu ani
ölüm de ola bi lir. Mi yo kar dın kon trak til üni te si
olan sar ko mer ler de ki pro te in le rin sen te zin de et-
 ki li olan 11 ay rı gen de mey da na ge len yüz ler ce
mu tas yon tes bit edil miş tir. Na di ren me ta bo lik
mad de bi rik me si (gli ko jen de po has ta lı ğın da ol-
 du ğu gi bi) so nu cu olu şan mi yo kard ka lın laş ma -
sın dan ayırt et mek ge re ke bi lir.

Arit mo je nik Sağ Ven tri kül Disp la zi si

Mi yo kard do ku su ye ri ni yağ do ku su al mış tır, ay-
 rı ca fib roz de je ne ras yon mev cut tur. Ge nel lik le
sağ ven tri kü lü tu tar, na di ren sol ven tri kül de has-
 ta lı ğa eş lik ede bi lir. Sağ ven tri kül dis fonk si yo nu
ve le tal ven tri kü ler arit mi le re sık rast la nır. Oto so-
 mal ola rak hem do mi nan, hem de re se sif ge çe bi -
lir. De ği şik gen mu tas yon la rı ile oluş muş 11 adet
var yan tı ta nım lan mış tır.

Sol Ven tri kül de “Non com pac ti on”

Sol ven tri kül ka vi te si nin tra be kül lü gö rün me si ne
ne den olan na dir bir has ta lık tır. Tek ba şı na bu lu -
na bi le ce ği gi bi di ğer kon je ni tal ano ma li le re de eş -
lik ede bi lir, za man la di la te kar di yo mi yo pa ti ye
dö nü şen va ka lar da bil di ril miş tir. Cypher/ZASP,
NKX2.5 ve α-dystrob re vin gen mu tas yon la rı bu
kar di yo mi yo pa ti nin or ta ya çık ma sın da rol oy nar.

Arit mi ler

Bru ga da Sen dro mu

İlk de fa 1992 se ne sin de Jo sep ve Ped ro Bru ga da kar -
deş ler ta ra fın dan ta nım lan mış tır. Ge nel lik le or ta
yaş lı er kek ler de ven tri kü ler ta şi kar di ve ani ölü me
ne den olur. Kar di yak gö rün tü le me yön tem le riy le
ya pı sal bir kalp has ta lı ğı gös te ri le mez. Ka rak te ris -
tik EKG bul gu la rı has ta lı ğın teş hi sin de yar dım cı
olur. Ba zı has ta lar da ol ma yan bu bul gu lar sod yum
ka nal blo ker le ri ve tri sik lik an ti dep re san lar ile or ta -
ya çı ka rı la bi lir. Mu tas yo na uğ ra ya rak fonk si yo nu -
nu kay bet miş SCNA5 ge ni Na iyon ka nal la rın dan
sod yu mun hüc re dı şı na çı kı şı nı azal ta rak Bru ga da
sen dro mu nun pa to lo ji sin de rol oy nar. Son za man -
lar da GPD1-L (Gli se rol Fos fat De hid ro ge naz-1 Lli -
ke) gen mu tas yo nu nun da Bru ga da sen dro mun da
rol oy na dı ğı bil di ril miş tir. Bru ga da sen dro mun da
SCNA5 gen mu tas yon la rı has ta la rın % 20-25’in de,
GPD1-L gen mu tas yo nu ise % 1’in de gös te ri le bi lir.
Mu tas yon la rın gös te ril me si ses siz ta şı yı cı la rın be-
 lir len me sin de ve has ta lı ğın pre semp to ma tik ta -
nısında fay da lı ola bi lir. Gen mu tas yo nu nun
gös te ri le me me si sen dro mu ekar te et tir mez.

Uzun Q-T Sen dro mu (LQTS)

Ha ya tı teh dit eden arit mi le re eği li min ol du ğu ka -
lı tım sal bir has ta lık tır. İki önem li ti pi mev cut tur,
bi rin ci si oto so mal do mi nant ge çiş li Ro ma no Ward
sen dro mu, ikin ci si ise nö ro sen sor yal sa ğır lık la bir-
 lik te oto so mal re se sif ge çen Jer vel ve Lan ge-Ni el sen
sen dro mudur. Uzun Q-T, anor mal T dal ga mor-
 fo lo ji si, “tor sa des de po in tes“ şek lin de po li mor fik
ven tri kü ler ta şi kar di sen dro mun önem li EKG
özel lik le ri dir. Bu sen dro mun 10 ta ne ge ne tik var -
yan tı ol mak la be ra ber, LQT1, LQT2, LQT3 var -
yant la rı tüm ge no tip le rin % 90’ın dan da ha
faz la sın dan so rum lu dur. Ba yıl ma, kar di yak ar rest
ve ani ölüm LQTS’ nun ti pik be lir ti le ri dir. Bu be-
 lir ti ler ge nel lik le fi zik sel ve ya emos yo nel stres le
(kor ku, kız gın lık, yük sek ses, ani uyan ma vb) or-
 ta ya çı ka bil di ği gi bi, is ti ra hat te de mey da na ge le -
bi lir. Fonk si yo nu art mış SCNA5 ge ni Na iyon
ka nal la rın dan Na’ un hüc re içi ne gi ri şi ni art tı ra -
rak  LQT3 sen dro mu nun pa to lo ji sin de rol oy nar,
bu has ta lar da ölüm ge nel lik le uy ku da olur. Ka te -
ko le min le re has sas bir şe kil de fonk si yo nu azal -
mış KCNQ1 ge ni po tas yu mun hüc re dı şı na
çı kı şı nı azal ta rak LQT1, LQT2 var yant la rı nı et ki -
ler ve bu has ta lar da ölüm ge nel lik le egzer siz de
or ta ya çı kar.

At ri yal Fib ri las yon

Em bri yo lo jik ge liş me es na sın da kal bin sol-sağ si -
met rik ola rak ge liş me sin de rol oy na yan 4q25 kro-
 mo so mun da PITX2 ge ni nin ya kı nın da bu lu nan
po li mor fik gen le rin, ACE in hi bi tö rü gen po li -
mor fi zim le ri nin, po tas yum ka nal la rı nın fonk si -
yo nun da rol oy na yan KCNQ1, KCNJ2, KCNE2,
KCNH2 ve “con ne xi n” 40 gen (GJA5) po li mor fi -
zim le ri nin at ri al fib ri las yo nun gö rül me sık lı ğın -
da et ki li ol du ğu ile ri sü rül müş tür.

Kalp Ka pak Has ta lık la rı

Mit ral Ka pak Pro lap su su

Muh te me len oto so mal do mi nant ge çiş li dir. Bi li nen
3 ge ne tik var yan tı (MMVP1, MMVP2, Fla min A)
mev cut tur. İzo le ola bil di ği gi bi biküspid aor ta ve
Mar fan sen dro mu na eş lik ede bi lir. Kli nik ola rak
cid di va ka lar ile ri de re ce de mit ral ye ter siz li ği ne ve
kon jes tif kalp ye ter siz li ği ne ne den ola bi lir.

Biküspid Aor ta ve Aort Ka pak Kal si fi kas yo nu

Kal si fik aort ka pak has ta lı ğı ko ro ner ar ter has ta -
lı ğı na ze min ha zır la yan risk fak tör le rin den et ki -
le nen ti pik yaş lı lık has ta lı ğı dır. Biküspid aor ta ise
ge nel lik le ha ya tın er ken dö ne min de tes bit edi len
kon je ni tal ano ma li dir. Bu iki has ta lı ğın or tak nok-
 ta sı ni hai ola rak aort ka pa ğın da yo ğun kal si fik
de je neras yo nun oluş ma sı dır. Bi küs pid aor ta lı

1069



has ta lar da ya pı lan dar kap sam lı ça lış ma lar da
NKX2.5 ve KCNJ2 gen le ri nin has ta lı ğın pa to ge -
ne zin de rol oy na ya bi le ce ği ile ri sü rül müş tür. Bi -
küs pid aor ta ve aort ka pak kal si fi kas yo nun da 9.
kro mo som da ki NOTCH1 gen mu tas yo nu nun
mev cu di ye ti de gös te ril miş tir.

Kar di yo vas kü ler Has ta lık lar la Bir lik te
Sey re den Ge ne tik Ge çiş li Sis te mik
Me ta bo lik Has ta lık lar

Özel lik le mi yo kard da gli ko jen, si fin go mi ye lin ve
de mir gi bi mad de le rin bi rik ti ği ge ne tik ge çiş li
me ta bo lik has ta lık lar dır. An der son-Fabry has ta lı -
ğı, he re di ter he mok ro ma toz, Nie mann-Pick has -
ta lı ğı, Hur ler sen dro mu, Hun ter sen dro mu,
Da non has ta lı ğı, Ga uc her has ta lı ğı, Pom pe has ta -
lı ğı ve L-car ni ti ne ek sik li ği bi li nen bu tür has ta -
lık lar dan dır. 

Kro mo som Ano ma li le ri ve Kar di yo vas kü ler
Has ta lık lar

Eşem hüc re le ri nin ma yoz bö lün me le ri es na sın da
or ta ya çı kan kro mo som ay rış ma ano ma li le ri nin
ne den ol du ğu sen drom lar ge ne tik ge çiş li kar di -
yo vas kü ler sis tem has ta lık la rıy la bir lik te ola bi lir. 

Down Sen dro mu

Mev cut kro mo zom ano ma li si tri so mi-21’dir. Ti -
pik mon go lo id yüz gö rü nü mü, ze ka ge ri li ği, işit -
me kay bı ve he ma to lo jik ma lig ni te ye eği lim ile
ka rak te ri ze dir. En sık gö rü len kar di yak ano ma li -
ler AV ka nal de fek ti, trans po zis yon, aort ve pul-
 mo ner ka pak ano ma li le ri dir.

Tur ner Sen dro mu

Bu sen drom da X kro mo so mu kıs men ve ya ta ma -
men yok tur. Kar yo tip 45X’ dir. Boy kı sa lı ğı, “web-
nec k”, yay gi bi kol lar, aort ko ark tas yo nu,
biküspid aor ta, çı kan aor ta di la tas yo nu, hi poplas-
 tik sol ven tri kül, pul mo ner ste noz, pul mo ner ve -
nöz dö nüş ano ma li si ve uzun Q-T  sen dro mu en
sık gö rü len de fekt ler dir.

Pa ta u Sen dro mu

Tri so mi-13 ola rak bi li nir. Deks tro kar di, at ri yal
sep tal de fekt, ven tri kü ler sep tal de fekt ve
biküspid aor ta gi bi ano ma li ler bu sen dro ma eş lik
ede bi lir.

Ed ward Sen dro mu

Kro mo som ano ma li si tri so mi-18’dir. En sık rast-
 la nı lan kar di yo vas kü ler de fekt pa tent duk tus ar-
 te rio zus ve per sis tan sol ve na ka va su pe rior dur.

Fra jil X Sen dro mu

Bu sen drom da bo zuk luk X kro mo so mun da ki
FMR1 ge nin de dir. Mit ral ka pak has ta lı ğı sen dro -
ma eş lik ede bi lir.

Kay nak lar 

1. Ar neB DK, Ba ird AE, Bark ley RA, et al. Re le van ce ge-
 ne tics and ge no mics for pre ven ti on and  tre at ment of
car di ovas cu lar di se ase: sci en ti fic sta te ment from the
Ame ri can He art As so ci ati on  Co un cil on Epi de mi ology
and Pre ven ti on, the Stro ke Co un cil, and the Func ti onal
Ge no mics and  Trans la ti onal Bio logy In ter dis cip li nary
Wor king Gro up. Cir cu la ti on 2007;115: 1688-1696.

2. Co hen JC, Bo er wink le E, Mos ley TH Jr, et al. Se qu en ce
va ri ati ons in PCSKI9, low LDL, and pro tec ti on aga inst
co ro nary he art di se ase. N Engl J Med 2006; 354:1264-
1272.

3. Gelb BD. Ge ne tic ba sis of con ge ni tal he art di se ase.
Curr Opin Car di ol 2004;19:110-115.

4. Ma ron BJ, Tow bin JA, Thi ene G, et al. Con tem po rary
de fi ni ti ons and clas si fi ca ti on of the  Car di om yo pat hi -
es: an Ame ri can He art As so ci ati on Sci en ti fic Sta te ment
from the Co un cil on Cli ni cal  Car di ology, He art Fa ilu -
re and Trans plan ta ti on Com mit te e; Qua lity of Ca re
and Out co mes   Re se arch and Func ti onal Ge no mics
and Trans la ti onal Bio logy In ter dis cip li nary Wor king
Gro ups;  and Co un cil on Epi de mi ology and Pre ven ti -
on. Cir cu la ti on 2006;113:1807-1816.  

5. Schul ze –Bahr E, Ec kardt L, Bre it hardt G, et al. So di um
chan nel ge ne (SCN5A) mu ta ti ons in 44  in dex pa ti ents
with Bru ga da syndro me: dif fe rent in ci den ces in fa mi li al
and spo ra dic di se ase. Hum Mu tat 2003;21:651-652.

6. Wang L, Fan C, To pol SE, et al. Mu ta ti on of MEF2a in
an in he ri ted di sor der with fe atu res of  co ro nary ar tery
di se ase. Sci en ce 2003; 302:1578-1581.

1070



Ge niş bir ça lış ma nın so nuç la rı na gö re cer ra hi gi ri -
şim ön ce si is te ni len kon sül tas yon la rın ço ğu nun (%
34) kar di yo vas kü ler prob lem ler le il gi li ol du ğu gö-
 rül müş; ikin ci sı ra yı ak ci ğer prob lem le ri ile il gi li
kon sül tas yon lar (% 20) oluş tur muş tur. Do la yı sıy -
la, pe ri-ope ra tif dö nem de ki da hi li komp li kas yon -
la rın önem li bir kıs mı nı kar di yo vas kü ler
prob lem le rin oluş tur du ğu nu söy le mek müm kün -
dür. Bu du ru mun en bü yük se be bi in tra- to ra sik,
in tra- ab do mi nal, or to pe dik ve vas kü ler cer ra hi gi -
bi majör cer ra hi gi ri şim le rin ço ğu nun ko ro ner kalp
has ta lı ğı ve kon jes tif kalp ye ter siz li ği sık lı ğı nın art-
 tı ğı ile ri yaş gru bun da uy gu lan mak ta ol ma sı dır.

Cer ra hi Gi ri şim Ön ce si Kar di yo lo ji
Kon sül tas yo nun Ge nel Pren sip le ri

Bu bö lüm de kar di yak cer ra hi dı şın da ki (non-kar-
diyak  cer ra hi) gi ri şim ler den ön ce has ta la rın kar di-
yak ris ki nin de ğer len di ril me si ve pe ri-ope ra tif
dö nem de ki te da vi yak la şım la rı ele alı na cak tır. Kar-
 di yak cer ra hi ye ma ruz ka la cak has ta la rın de ğerlen-
 di ril me si il gi li bö lüm ler de ay rın tı lı ola rak
an la tıl mış tır. Her han gi bir cer ra hi gi ri şim ada yı
has ta nın fonk si yo nel ka pa si te, mev cut kli nik tab lo
ve plan la nan cer ra hi gi ri şi min pe ri-ope ra tif kar di-
yak mor ta li te ve mor bi di te si ba kı mın dan risk sı nıf-
la ma sı na ta bi tu tul ma sı, cer ra hi ön ce si

kar di yo vas kü ler de ğer len dir me nin te me li ni oluş-
 tu rur. Cer ra hi gi ri şim ön ce si ya pı la cak bu tür bir
risk sı nıf la ma sı ope ras yon sı ra sın da ve son ra sın da
or ta ya çı ka bi le cek kar di yo vas kü ler komp li kas yon -
la rın ön len me si ve ya en aza in di ril me si ba kı mın -
dan önem ta şır. Ya nı sı ra, ope ras yon ön ce si
kar di yo vas kü ler de ğer len dir me ve ope ras yo na iliş-
 kin ka rar lar da, has ta nın uzun sü re li prog no zu, uy-
 gu la na cak cer ra hi gi ri şi min öne mi ve gi ri şi min
uy gu lan ma dı ğı ve ya er te len di ği hal ler de or ta ya çı-
 ka cak so nuç lar da dik ka te alın ma lı dır. Risk sı nıf la -
ma sı nın so nu cu na gö re has ta ila ve bir tes te ih ti yaç
du yul mak sı zın doğ ru dan ope ras yo na ve ri le bi lir
ve ya ope ras yon bir sü re er te le ne rek non-invazif
ve/ve ya in va zif test ler ger çek leş ti ri lir. Söz ko nu su
kar di yo vas kü ler in ce le me le rin so nu cu dik ka te alı-
 na rak ge rek li me di kal ve ya in va zif te da vi ler uy gu -
lan dık tan son ra ope ras yon ger çek leş ti ri le bi lir ve ya
ris kin çok yük sek ol du ğu ve plan la nan ope ras yo -
nun ha ya ti önem ta şı ma dı ğı du rum lar da cer ra hi gi-
 ri şim ta ma men ip tal edi le bi lir (Şe kil 75-1).

Di ğer yan dan, ope ras yo nun aci li yet gös ter di ği
ve ha ya ti önem ta şı dı ğı hal ler de, kon sül tan he kim
sı nır lı bir sü re de ya pı la bi le cek te mel test ler ve kli-
 nik bul gu lar ile has ta yı de ğer len dir mek ve op ti mal
me di kal te da vi al tın da ope ras yo na ver mek zo run -
da dır. Özel lik le risk li has ta grup la rı nın ope ras yon
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Şekil 75-1. Operasyon planlanan hastanın girişim öncesi klinik risk profili, uygulanacak cerrahi girişimin riski ve fonksiyo-
nel kapasitesi mutlaka bilinmelidir. Bu parametrelere göre ilave testlerin ve operasyon öncesi uygulanacak tedavi yön-
temlerinin gerekliliği belirlenir. Pre-op: Pre-operatuar.

Hastanın klinik risk profili
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Pre-op. tedavi

OPERASYON

Pre-op. tedavi
- non-invazif
- invazif

Pre-op. non-invazif test?
Pre-op. invazif test?

Operasyonun iptali
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son ra sı ge liş me si muh te mel kar di yo vas kü ler komp-
 li kas yon lar ba kı mın dan ta ki bi, bu komp li kas yon la -
rın ta nın ma sı ve uy gun te da vi si de son de re ce
önem li dir. Di ğer bir önem li ko nu, kalp has ta la rın
önem li bir kıs mı nın ope ras yon ön ce si kar di yo lo ji
kon sül tas yo nu sı ra sın da ilk de fa kar di yo vas kü ler
de ğer len dir me ye ta bi tu tu lu yor ol ma sı dır. Bu has-
 ta la rın pe ri- ope ra tu ar de ğer len di ril me si ve ta kiple-
ri nin ya nı sı ra, ope ras yon son ra sın da da
kar di yo vas kü ler sis tem yö nün den uzun sü re li risk
azal tı cı ta kip ve te da vi al tı na alın ma la rı yi ne kon-
 sül tan he ki min so rum lu lu ğu al tın da dır.

Cer ra hi Gi ri şim Ön ce si Kar di yo vas kü ler
Ris kin Be lir len me si

Cer ra hi ön ce si kar di yo vas kü ler risk be lir len me si
ama cıy la çok sa yı da risk he sap la ma tab lo su ya-
 pıl mış tır. Söz ko nu su risk he sap la ma la rı bir ve ya
bir den faz la ça lış ma nın so nuç la rı na gö re ope ras -
yon ve has ta nın kli nik özel lik le ri nin pe ri-ope ra -
tif ris ke kat kı la rı dik ka te alı na rak dü zen len miş tir.
Bu na gö re ge nel lik le bir pu an la ma sis te mi kul la -
nı lır ve her risk fak tö rü ne öne mi ne gö re pu an ve-
 ri lir ve top lam pua na gö re has ta nın ris ki be lir le nir
idi. An cak risk tab lo la rı nın ço ğu ke re uzun ve
kar ma şık ol ma sı, ça lış ma lar da ki has ta ve ope ras -
yon pro fil le ri ne gö re fark lı lık lar gös ter me si ve
has ta ba şın da sü rat le he sap lan ma sı nın müm kün
ol ma ma sı; risk be lir len me sin de da ha pra tik ve
da ha doğ ru yön tem le re ge çil me si ni ge rek li kıl dı.
Bu amaç la tek lif edi len ve da ha ön ce ki ça lış ma la -
rın ışı ğın da ye ni den dü zen le nen kar di yak risk in-
 dek si (“Re vi sed Car di ac Risk In de x”) ha len yay gın
ola rak kul la nıl mak ta dır. Ame ri kan Kar di yo lo ji

Oku lu ve Kalp Bir li ği ’nin (Ame ri can Col le ge of Car-
 di ology; Ame ri can He art As so ci ati on; ACC/AHA)’nın
bir kaç yıl ön ce ya yın la dı ğı il gi li ko nu da ki kı la vuz
ku ral la rı ve tav si ye le ri içe ren me tin de söz ko nu -
su risk in dek sin den önem li öl çü de ya rar la nıl mış -
tır. Aşa ğı da su nu la cak risk sı nıf la ma sı baş lı ca bu
kay nak lar dan der len miş tir. Risk sı nıf la ma sı baş-
 lı ca has ta da ak tif kar di yak bir du ru mun olup ol-
 ma dı ğı nın be lir len me si ve ya nı sı ra kli nik risk
fak tör le ri ile fonk si yo nel ka pa si te si nin ta yi ni ni
içe rir. Ay rı ca uy gu la na cak cer ra hi gi ri şim de ris -
ki be lir le yen di ğer bir un sur dur.

Ak tif Kar di yak Du rum lar ve Kli nik
Risk Gös ter ge le ri

Kli nik risk gös ter ge le ri, has ta dan alı nan anam nez,
fi zik mu aye ne bul gu la rı ve elek tro kar di yog ram
(EKG), ba sit biyo kim ya in ce le me le ri gi bi te mel
test ler le be lir le nir. Ope ras yon plan la nan has ta dan
ay rın tı lı bir anam nez alın ma lı dır. Has ta özel lik le
mev cut ve ya da ha ön ce ge çir di ği is ke mik kalp has-
 ta lı ğı sen drom la rı (akut mi yo kard in fark tü sü, akut
ko ro ner sen drom, ka rar lı an gi na pek to ris), kalp ye-
 ter siz li ği ve hi per tan si yon ba kı mın dan sor gu lan -
ma lı; pe ri-ope ra tif kar di yak ris ki art tır dı ğı
gös te ril miş olan di abe tes mel li tus ve kro nik re nal
ye ter siz li ğin var lı ğı da anam nez ve bi yo kim ya in-
 ce le me le ri ile or ta ya ko nul ma lı dır. Pre ope ra tif fi -
zik mu aye ne di ğer şart lar da ya pı lan dan fark lı
ol ma mak la bir lik te, özel lik le or ga nik kalp has ta lı -
ğı nı dü şün dü ren üfü rüm ve eş lik eden din le me
bul gu la rı, kalp ye ter siz li ği ve pe ri fe rik ar ter has ta -
lı ğı na işa ret eden bul gu lar dik kat li bir şe kil de araş-
 tı rıl ma lı dır. Tab lo 75-1’de risk sı nıf la ma sın da
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Klinik durum Örnekler

Kararsız (“unstable“) koroner • Akut* veya yakın geçmişte** miyokard infarktüsü geçirilmesi
sendromlar • Kararsız (unstable) veya ciddi angina (CCS Sınıf III veya CCS Sınıf IV)

Dekompanse kalp yetersizliği • NYHA’ya göre Sınıf IV fonksiyonel kapasite
• Mevcut kalp yetersizliğinin kötüleşmesi
• Yeni başlayan kalp yetersizliği

Ciddi aritmiler • Yüksek dereceli AV blok
• Mobitz Tip II, 2. AV blok
• Üçüncü derece AV blok
• Semptomatik ventriküler aritmi (kalp hastalığı zemininde)
• Kontrolsüz ventriküler cevaplı supraventriküler aritmiler

(kalp hızı istirahatte > 100/dk)
• Semptomatik bradikardi
• Yeni tanınan ventrikül taşikardisi

Ciddi kapak hastalıkları • Ciddi aort darlığı (ortalama gradient >40 mmHg, aort kapak alanı
<1 cm2 veya semptomatik)

• Semptomatik mitral darlığı (eforla progresif dispne, efor presenkopu
veya kalp yetersizliği

CCS: Canada Cardiovascular Society, NYHA: New York Heart Association; AV: Atriyoventriküler, *: Miyokard infarktüsü-
nün ilk 7 günü, **I: Miyokard infarktüsünün 7-30 günleri arası

Tab lo 75-1. Ak tif Kar di yak Du rum lar



bi rin ci de re ce de öne me sa hip ak tif kar di yak du-
 rum lar gö rül mek te dir. 

Tab lo 75-1’de gö rü len ak tif kar di yak du rum lar
ope ras yon ris ki ni be lir gin ola rak ar tır dık la rı için
bun la rı var lı ğı ha lin de (gi ri şim acil de ğil se) ope ras-
 yon ge nel lik le er te le nir. Bu grup ta ki has ta lar ço-
 ğun luk la non-invazif ve in va zif kar di yo vas kü ler
test le re ve bu test le rin ışı ğın da dü zen le ne cek yo -
ğun te da vi le re ih ti yaç gös te rir ler. Bu grup ta ki has-
 ta lar tet kik ve te da vi le rin den son ra uy gun bir
za man da elek tif gi ri şi me ve ri le bi lir. Kar di yo vas -
kü ler ris ki ge nel lik le or ta de re ce de ar tı ran fak tör -
ler “k li nik risk fak tör le ri ” ola rak ad lan dı rı lır:

• İs ke mik kalp has ta lı ğı (es ki miyokard infark-
tüsü, sta bil an gi na pec to ris “CCS sı nıf I, II ”,
po zi tif eg zer siz tes ti, nit rog li se rin kul la nı mı,
EK G’ de anor mal Q dal ga sı)

• Kom pan se ve ya ge çi ril miş kalp ye ter siz li ği
• Di abe tes mel li tus (özel lik le in sü li ne ba ğım lı)
• Re nal ye ter siz lik (se rum kre ati nin > 2 mg/dl)

Yu ka rı da ki risk fak tör le ri dı şın da ka lan ba zı
kli nik özel lik ler mi nör gös ter ge ler ola rak isim len-
 di ri lir. Bu fak tör le rin tek ba şı na pe ri-ope ra tif kar-
 di yo vas kü ler ris ki art tır dı ğı gös te ril me miş tir.
Do la yı sıy la bu fak tör le rin var lı ğı ila ve bir in ce le -
me yi ge rek tir mez:

• İle ri yaş (> 70)
• Anor mal EKG (sol ven tri kül hi per tro fi si, sol

dal blo ku, non-spe si fik ST-T anor mal li ği)
• Si nüs rit mi dı şın da ki ritm ler
• Kon trol süz hi per tan si yon

Kli nik risk gös ter ge le ri pe ri-ope ra tif kar di yo -
vas kü ler komp li kas yon la rın ön gö rül me sin de di ğer
pa ra met re ler le bir lik te ol duk ça ya rar lı bil gi ler ver-
 mek le bir lik te, bu gös ter ge le rin her za man doğ ru -
luk la or ta ya kon ulma sı ba zı zor luk lar gös te re bi lir.
Söz ge li mi, se dan ter ha yat ya şa yan bir has ta nın an-
 gi na sı nın de re ce len di ril me si ve fonk si yo nel ka pa -

si te si nin ta yi ni müm kün ol ma ya bi lir. Bu has ta lar
da ha ön ce ka rar lı ka rak ter de an gi na ya sa hip ol sa lar
bi le se dan ter ha yat tar zı se be biy le an gi na de re ce le -
ri Ka na da Kalp Ce mi ye ti (CCS)’ye gö re Sı nıf II I-IV
ka bul edi le rek majör risk ka te go ri sin de de ğer len -
di ril me li dir ler. Di ğer yan dan, da ha ön ce mi yo kard
in fark tü sü ge çir miş ol sa bi le fonk si yo nel ka pa si te -
si kı sıt lan ma mış (iki-üç kat mer di ve ni ra hat ça çı ka -
bi len) bir has ta yük sek risk li bir cer ra hi ye ma ruz
kal ma ya cak sa, ila ve bir tes te ih ti yaç du yul mak sı zın
doğ ru dan ope ras yo na ve ri le bi lir. Ay rı ca özel lik le
dü şük de bi li du rum lar da ka pak has ta lı ğı cid di ol -
sa bi le os kül tas yon bul gu la rı nın si lik ola bi le ce ği
(ses siz mit ral dar lı ğı gi bi) unu tul ma ma lı dır. 

Fonk si yo nel Ka pa si te

Ope ras yon ön ce si her has ta nın fonk si yo nel ka pa -
si te si mut la ka ta yin edil me li dir. Has ta nın gün lük
ak ti vi te le ri nin sor gu lan ma sıy la be lir le nen fonk si -
yo nel ka pa si te nin mak si mal ok si jen tü ke ti mi nin öl-
 çül dü ğü tre ad mill efor tes tiy le ta yin edi len
fonk si yo nel ka pa si te ile ol duk ça iyi bir ko re las yon
için de ol du ğu gös te ril miş tir. Fonk si yo nel ka pa si te -
si nin be lir len me sin de ki te mel hu sus; has ta nın ya-
 pa bi le ce ği iş gü cü nün 4 ME T’ in üs tün de ve ya
al tın da ol du ğu nun or ta ya çı kar tıl ma sı dır. Ev için de
ken di ba şı na ye me, iç me, gi yin me ve tu va let ih ti -
yaç la rı nı ancak kar şı la ya bi len ve düz yol da en çok
100-150 met re yi nis be ten ya vaş bir hız la (3-5 km/sa -
at) yü rü ye bi len bir ki şi nin fonk si yo nel ka pa si te si 4
MET ve al tı na kar şı lık ge lir. Bu na kar şı lık; bir kat
mer di ve ni din len me den çı ka bi len, yo kuş yu ka rı
yü rü ye bi len, kı sa me sa fe ler de ko şa bi len ve düz
yol da hız lı ca (>6.4 km/sa at) yü rü ye bi len (“jog ging”)
ki şi nin fonk si yo nel ka pa si te si 4-10 MET ara sın da -
dır. Anam ne zin çe şit li se bep ler le fonk si yo nel ka p-
a si te hak kın da ye ter li bil gi yi ver me di ği ve ya
şüp he li du rum lar da fonk si yo nel ka pa si te nin be lir -
len me si için eg zer siz tes ti ne mü ra ca at edi le bi lir.

Ope ras yo nun Ris ki

Vas kü ler cer ra hi gi ri şim ler yük sek pe ri-ope ra tif
kar di yo vas kü ler risk ta şır lar. Vas kü ler cer ra hi ge-
 re ken has ta la rın ge nel lik le yay gın bir ate rosk le ro -
tik ze mi ne sa hip ol ma la rı ve bu has ta la rın önem li
bir bö lü mün de is ke mik kalp has ta lı ğı nın da bu-
 lun ma sı yük sek kar di yo vas kü ler ris kin baş lı ca se-
 bep le ri ni oluş tu rur. İs ke mik kalp has ta lı ğı nın
var lı ğı ha lin de pe ri fe rik vas kü ler cer ra hi nin kar di -
yak mor ta li te si, is ke mik kalp has ta lı ğı nın bu lun -
ma dı ğı gi ri şim le re gö re 5 mis li faz la bu lun muş tur.
Pe ri fe rik ar ter has ta lı ğı na eş lik eden is ke mik kalp
has ta lı ğı ses siz ola bi lir ve ya da ha sık ola rak has ta -
nın kı sıt la nan efor ka pa si te si se be biy le aşi kar ha le
gel me yip giz li ka la bi lir. Do la yı sıy la, pe ri fe rik ar -
ter has ta la rı is ke mik kalp has ta lı ğı nın var lı ğı ba kı -
mın dan ay rın tı lı ola rak in ce len me li dir. 
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Yüksek • Aortik veya diğer majör vasküler cerrahi
(kardiyak • Periferik vasküler cerrahi
risk > % 5)
Orta • Karotis endarterektomisi
(kardiyak • Baş ve boyun cerrahisi
risk % 1-5) • İntraperitoneal ve intratorasik cerrahi

• Ortopedik cerrahi
• Prostat cerrahisi

Düşük • Endoskopik girişimler
(kardiak • Yüzeyel girişimler
risk > % 1) • Katarakt cerrahisi

• Meme cerrahisi
• Ambulatuar cerrahi (“day surgery“)

(Kardiyak risk: Perioperatif mortalite ve morbidite)

Tablo 75-2. Non-kardiyak Cerrahi Girişimlerde
Peri-Operatif Kardiyolojik Risk



Di ğer yan dan yü ze yel, en dos ko pik ve of tal -
mo lo jik gi ri şim ler en dü şük risk ka te go ri si ni tem-
 sil eden grup tur ve bu tip gi ri şim ler ge nel lik le
pe ri-ope ra tif kar di yo vas kü ler mor ta li te ve mor-
 bi di te yi (% 1’in al tın da) ar tır maz lar. Dü şük risk li
cer ra hi aday la rı or ta de re ce de ris ki ifa de eden kli-
 ni ğe sa hip ol sa lar bi le ope ras yon ön ce si ya pı la cak
te mel test ler le gi ri şi me ve ri le bi lir ler (Tablo 75.2).

Yu ka rı da bil di ri len ope ras yon la rın dı şın da ka -
lan to raks, ba tın ve or to pe di gi ri şim le ri gi bi ope ras-
 yon lar or ta de re ce de pe ri-ope ra tif kar di yo vas kü ler
komp li kas yon lar ile bir lik te dir. Cer ra hi gi ri şim le -
rin ço ğu nu bu grup ta ki ope ras yon lar oluş tu rur.

Non-kardiyak Cer ra hi Ön ce si De ğer len dir me:
Ba sa mak yak la şı mı: Pre-ope ra tif kon sül tas yon da
ACC/AHA ta ra fın dan öne ri len ba sa mak yak la şı -
mı Şe kil 75-2’de su nul muş tur. Bu yak la şı mın te -
mel pren sip le ri şun lar dır:
• Acil gi ri şi min ha ya ti önem ta şı dı ğı du rum lar da

has ta ame li ya ta ve ri lir. Pe ri-ope ra tif dö nem de
ta kip ve te da vi le ri ya pı lır. Ope ras yo nun ya pıl -
ma ma sı ha lin de ha ya ti ris kin ol du ğu du rum lar
da bu sı nıf ta de ğerlendirilmelidir.

• Ak tif kar di yak du rum la rın var lı ğı elek tif ope-
 ras yo nun er te len me si ni ge rek ti rir; il gi li du-
 rum la rın te da vi si ya pıl dık tan son ra uy gun bir
sü re de (me se la mi yo kard in fark tü sün den 4-6
haf ta son ra) has ta ope ras yo na ve ri lir.

• Dü şük risk li cer ra hi de te mel test le rin dı şın da
ila ve her han gi bir in ce le me ya pıl mak sı zın has -
ta cer ra hi ye ve ri le bi lir.

• Dü şük fonk si yo nel ka pa si te ye sa hip (< 4 MET)
ve ya fonk si yo nel ka pa si te si be lir le ne me yen
has ta lar da kli nik risk fak tör le ri yok sa ila ve bir
in ce me ye ge rek du yul ma dan cer ra hi ye ve ri le -
bi lir.

BBaaşş  llıı  ccaa  KKaallpp  hhaass  ttaa  llııkk  llaa  rrıınn  ddaa
PPee  rrii--ooppee  rraa  ttiiff  DDee  ğğeerr  lleenn  ddiirr  mmee

İs ke mik Kalp Has ta lı ğı

Non-kardiyak  cer ra hi ön ce si de ğer len dir me de re-
 vas kü la ri zas yon in di kas yon la rı ve has ta la rın re-
 vas kü la ri zas yon dan ya rar lan ma la rı plan la nan
ope ras yon dan ba ğım sız ola rak ge nel in di kas yon -
lar da ol du ğu gi bi dir. Ope ras yon ön ce si is ke mik
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Şekil 75-2. Non-kardiyak cerrahi planlanan hastalarda ACC/AHA'nın basamak yaklaşımı. (“Aktif kardiyak durum”, Düşük-
orta riskli cerrahi, Klinik risk faktörleri ve fonksiyonel kapasite terimleri metinde açıklanmıştır. ACC/AHA 2009 kılavuzun-
dan değiştirilerek alınmıştır.) Ope: Operatuar, BB: Beta-blokerler, MET: “metabolic equivalent”

Operasyon

Operasyon

Operasyon

Operasyon

Fonksiyonel kapasite ≥ 4 MET ve
Asemptomatik

Hayır

Evet

Evet

Evet

Evet

Tedaviyi değiştirecekse
test + BB düşünülmeli

Kalp hızı kontrolü ile operasyon (Sınıf IIa endikasyon) veya
tedaviyi değiştirecekse non-invazif test (Sınıf IIb endikasyon)

Peri-op takip;
post-op

değerlendirme

Uygun bir
zamanda operasyon

İlgili kılavuzlara
göre tedavi

Acil non-kardiyak
cerrahi ihtiyacı

Aktif kardiyak
durumlar

Düşük riskli
cerrahi

1. ADIM

2. ADIM

3. ADIM

4. ADIM

5. ADIM

Hayır

Hayır

Klinik risk faktörü >3

Orta riskli
cerrahi

Klinik risk faktörü 1-2

Vasküler
cerrahi

Orta riskli
cerrahi

Klinik risk faktörü yok

Vasküler
cerrahi

Hayır veya bilinmiyor



kalp has ta lı ğı nın aşi kar ol du ğu has ta lar da (ge çi ril -
miş mi yo kard in fark tü sü, ko ro ner ar ter “by-pas s”
ope ras yo nu, ko ro ner ba lon an ji yop las ti ve ya stent
gi ri şi mi vs) be lir len me si ge re ken en önem li pa ra -
met re ler mev cut has ta lı ğın sta bi li te si, tu tu lan ve
teh dit al tın da olan mi yo kard mik ta rı ve sol ven tri -
kül fonk si yon la rı dır. İs ke mik kalp has ta la rı re vas -
kü la ri zas yon ada yı ise ler non-invazif ve ge re ğin de
in va zif test ler le araş tı rıl ma lı dır lar. Efor ka pa si te si -
nin son de re ce de sı nır lı ol du ğu ve ya pe ri fe rik vas-
 kü ler has ta lık se be biy le efo run sı nır lan dı ğı
has ta lar da, semp to ma tik de ğer len dir me ge re ği gi -
bi ya pı la maz. Bu tür has ta lar asemp to ma tik ol sa lar
bi le, giz li bir ko ro ner kalp has ta lı ğı na sa hip ola bi -
lir ler ve bu se beb le ope ras yon ön ce si non-in va zif
test ler le in ce len me li dir ler.

Di ğer ta raf tan, ko ro ner kalp has ta lı ğı nın bu-
 lun ma dı ğı, fa kat pe ri-ope ra tif is ke mik komp li -
kas yon la rın or ta ya çık ma sı ba kı mın dan ba zı risk
fak tör le ri ni içe ren has ta lar da ya kın dan ta kip
edil me li dir. İle ri ya şın, di abe tes mel li tus var lı ğı -
nın ve er kek cin si ye tin pe ri-ope ra tif is ke mik
komp li kas yon la rı ar tır dı ğı gös te ril miş tir. Pe ri fe -
rik ar ter has ta lı ğı da ge nel lik le is ke mik kalp has-
 ta lı ğı ile bir lik te bu lun ma sı ve is ke mik kalp kalp
has ta lı ğı nı giz le me si se be biy le ope ras yon sı ra sın -
da ve son ra sın da kar di yak is ke mik komp li kas -
yon la rın art tı ğı risk li bir gru bu ifa de eder.

Hi per tan si yon

Or ta ve ile ri yaş lar da sis te mik hi per tan si yo nun %
50’yi aşan sık lı ğa ulaş tı ğı dü şü nü lür se, non -kar di -
yak  cer ra hi plan la nan has ta la rın ço ğun da bu prob-
 le min var lı ğı tah min edi le bi lir. Bir çok ça lış ma da
ha fif ve or ta de re ce de hi per tan si yo nun (sta ge I-II,
sis to lik ar ter ba sın cı: 140-180 mmHg, di yas to lik ar -
ter ba sın cı nın: 90-110 mmHg) ope ras yon ile il gi li
kar di yo vas kü ler komp li kas yon lar için ba ğım sız bir
risk fak tö rü ol ma dı ğı gös te ril miş tir. Bu nun la be ra -
ber hi per tan si yo nun var lı ğı, he ki mi bir kaç nok ta -
da uyar ma lı dır. Sis te mik hi per tan si yon kalp
ye ter siz li ği nin baş lı ca iki et yo lo ji sin den bi ri dir ve
pre -ope ra tif dö nem de kar di yak komp li kas yon ris-
 ki ni ar tı ran is ke mik kalp has ta lı ğı ve kro nik böb rek
ye ter siz li ği için önem li bir risk fak tö rü dür. Hi per -
tan sif bir has ta da bu tür ve ben ze ri son or gan ha-
 sar la rı nın var lı ğı anam nez ve ru tin in ce le me ler le
araş tı rıl ma lı dır. Ope ras yon ön ce si hi per tan si yo nu
olan has ta lar da, nor mo ten sif has ta la ra gö re ope ras-
 yon sı ra sın da hi po tan si yo nun da ha faz la ge liş ti ği
gös te ril miş tir. Ya nı sı ra, ope ras yon es na sın da be lir -
gin kan ba sın cı dal ga lan ma la rı da hi per tan sif ler de
da ha sık gö rü lür. Ope ras yon sı ra sın da kan ba sın -
cın da mey da na ge len bu tür de ği şik lik ler özel lik le
risk li has ta lar da mi yo kard is ke mi si ne yol açar.

Ha fif (sta ge 1, sis to lik ar ter ba sın cı: 140-160
mmHg, di yas to lik ar ter ba sın cı: 90-100 mmHg) hi-

 per tan si yo nu tes bit edi len has ta la rın an ti hi per tan -
sif te da vi le ri ope ras yon dan son ra ya er te le ne bi lir.
Ha fif ve or ta de re ce de hi per tan si yo nun var lı ğı ge-
 nel lik le ope ras yo nun ge cik ti ril me si ni ge rek tir mez -
ken, ope ras yon ön ce sin de cid di hi per tan si yo nun
(sis to lik ar ter ba sın cı >180 mmHg, di yas to lik ar ter
ba sın cı >110 mmHg) tes bi ti ha lin de, bu has ta la rın
elek tif cer ra hi gi ri şim le ri ar ter ba sın cı kon trol edi-
 lin ce ye ka dar ge cik ti ri le bi lir. Bu nun la bir lik te, her-
 han gi bir kar di yak ko mor bi di te nin bu lun ma dı ğı
cid di hi per tan sif ler de ope ras yo nun er te len me si nin
kon trol gru bu na (ope ras yo nu er te len me yen le re)
gö re pe ri-ope ra tif komp li kas yon lar ba kı mın dan
her han gi bir üs tün lü ğü nün ol ma dı ğı gös te ril miş -
tir.. Ope ras yon ön ce si an ti hi per tan sif te da vi al tın da
olan has ta lar da ilaç lar pe ri-ope ra tif dö nem de ke sil-
 me me li dir. Özel lik le be tab lo ker ve clo ni din gi bi ke-
 sil me le ri ha lin de ani kalp hı zı ve ar ter ba sın cı
de ği şik lik le ri ne yol aça bi le cek ilaç la ra ope ras yon
sı ra sın da ve son ra sın da de vam edil me li dir. Ba zı sı-
 nır lı ve ri le re gö re ope ras yon ön ce si özel lik le ACE
in hi bi tö rü ve ya an ji yo ten sin re sep tör blo ke ri  kul la-
 nan has ta lar da in tra -ope ra tif hi po tan si yo nun; nor-
 mo ten sif ki şi le re gö re da ha faz la gö rül dü ğü
bil di ril miş tir. Bu se bep le il gi li ilaç lar ope ras yon sa-
 ba hı ted bi ren ve ril me ye bi lir. Fe ok ro ma si to ma şüp-
 he si olan has ta lar da, bu ta nı ile il gi li in ce le me ler
so nuç la nın ca ya ka dar elek tif ope ras yon er te len me -
li dir.  

Kalp Ye ter siz li ği

Kalp ye ter siz li ği pe ri-ope ra tif kar di yo vas kü ler
komp li kas yon la rı ar tır mak ta dır. Ope ras yon ön ce -
si dö nem de üçün cü se sin ve jü gü ler ve nöz dol gun-
 lu ğun bu lun ma sı ha lin de non- kar di yak cer ra hi
ris ki nin be lir gin ola rak art tı ğı gös te ril miş tir. Majör
non- kar di yak cer ra hi ye ma ruz ka lan 40 ya şı nın
üze rin de ki has ta lar da pe ri-ope ra tif ak ci ğer öde mi,
ope ras yon ön ce si fonk si yo nel ka pa si te si “New York
He art As so ci atio n” (NYHA)’a gö re “Sı nıf I” olan
kalp ye ter siz lik li has ta lar da % 3 iken, ay nı oran
fonk si yo nel ka pa si te si NYHA ’ya gö re “Sı nıf IV”
olan kalp ye ter siz lik li has ta lar da % 25 gi bi ol duk -
ça yük sek oran lar da ger çek leş miş tir. Bu se bep le
ope ras yon ön ce si dö nem de kalp ye ter siz li ği nin hi-
 ka ye si, kli nik bul gu ve be lir ti le ri dik kat li ola rak
araş tı rıl ma lı, has ta nın fonk si yo nel ka pa si te si be lir-
 len me li dir. Fonk si yo nel ka pa si te si NYHA ’ya gö re
“Sı nıf II I-IV” olan has ta la rın elek tif non-kardiyak
 cer ra hi gi ri şim le ri bir sü re er te le ne rek fonk si yo nel
ka pa si te nin te da vi ile “Sı nıf I-II” ye ge ri le til me si
sağ lan ma lı dır. Ope ras yon ön ce si kalp ye ter siz li ği
bu lu nan has ta lar müm kün ol du ğun ca kom pan se
du rum da gi ri şi me ve ril me li dir. Kalp ye ter siz lik li
has ta lar da prog nos tik fark lı lık lar se be biy le sa de ce
fonk si yo nel ka pa si te de ğil, ya nı sı ra kalp ye ter siz -
li ği nin et yo lo ji si de be lir len me li dir. Bu has ta la rın
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ope ras yon sı ra sın da ve son ra sın da ki ta kip le ri de
son de re ce de önem li dir.

Kalp Ka pak Has ta lı ğı

Non-kardiyak  cer ra hi ada yı olan has ta la rın ope ras -
yon ön ce si fi zik mu aye ne le rin de kar di yak üfü rüm -
ler ve kalp ses le rin de ki de ği şik lik ler dik kat le
in ce len me li dir. Ope ras yon ön ce si dö nem de ka pak
has ta lı ğı nın tes bi ti iki yön den önem li dir. Bun lar dan
bi ri ope ras yon ön ce sin de ve son ra sın da ya pıl ma sı
ge rek li olan in fek tif en do kar dit pro fi lak si si, di ğe ri
ise söz ko nu su ka pak has ta lı ğı nın ope ras yon sı ra -
sın da ve son ra sın da or ta ya çı kar ta bi le ce ği he mo di -
na mik bo zuk luk lar ve kalp ye ter siz li ği ris ki dir. 

Ope ras yon sı ra sın da en faz la risk ya ra tan ka -
pak has ta lı ğı cid di aort dar lı ğı dır. Cid di aort dar-
 lı ğı pe ri -opera tif dö nem de yük sek (% 10 ci va rı)
bir mor ta li te ye sa hip tir. Cid di ve semp to ma tik
aort dar lık lı has ta lar da elek tif non-kardiyak  gi ri -
şim er te len me li ve ya ip tal edil me li dir. Elek tif
non- kar di yak  gi ri şi min elek tif fa kat ge rek li ol du -
ğu du rum lar da ise cer ra hi giri şim ön ce si cid di
aort dar lı ğı dü zel til me li dir. Has ta nın ka pak rep-
 las ma nı ada yı ol ma dı ğı du rum lar da ba lon aort
val vu lop las ti al ter na tif bir çö züm ola bi lir. 

Mit ral dar lık lı has ta lar da mit ral dar lı ğın ha fif
ve or ta de re ce de ol ma sı ha lin de ba zı ted bir ler le
has ta non- kar di yak  cer ra hi ye gi re bi lir. Bu has ta -
lar da özel lik le yük sek kalp hı zın dan ka çı nıl ma lı,
ta şi kar di nin di yas tol sü re si ni kı sal ta rak bu has ta -
lar da oluş tur du ğu olum suz et ki ler dik ka te alı na -
rak ope ras yon ön ce si sı kı bir kalp hı zı kon tro lü
ya pıl ma lı dır. Cid di mit ral dar lı ğı pe ri-ope ra tif
dö nem de kalp ye ter siz li ği ris ki ni ar tır mak la be-
 ra ber, aort dar lı ğın da ol du ğu gi bi elek tif gi ri şim -
ler ön ce si mut la ka dü zel til me si ge rek li bir ka pak
pa to lo ji si de ğil dir. Mit ral dar lı ğı nın dü zel til me si,
uy gu la na cak non- kar di yak  cer ra hi ris kin den ba-
 ğım sız ola rak, has ta nın prog no zu na ve ile ri ye
doğ ru ge li şe bi le cek komp li kas yon la ra olum lu et-
 ki ler ya pa cak sa bu tak dir de mit ral dar lı ğı nın te-
 da vi si ya pı lır. Mit ral dar lı ğı nın cid di ye ti ne ve
ka pak pa to lo ji si nin du ru mu na gö re ba lon mit ral
val vü lop las ti, açık cer ra hi ta mir ve ka pak rep las -
ma nı gi bi te da vi al ter na tif le ri mev cut tur. 

Aort ve mit ral ye ter siz li ği tes bit edi len has ta -
lar da, plan la nan non -kar di yak cer ra hi ön ce si di ü-
re tik ve va zo di la ta tör ler le ya pı la cak ard yü kü
(“af ter lo ad”) azal tı cı te da vi ope ras yon sı ra sın da ve
son ra sın da kalp ye ter siz li ği nin ge li şi mi ni ön le -
mek ba kı mın dan önem li dir. Eko kar di yog ra fi de
mit ral ka pak ta ka lın laş ma ve bol lu ğun be lir len -
di ği ve ya mit ral ye ter siz li ğin eş lik et ti ği mit ral ka -
pak pro lap su su va ka la rın da in fek tif en do kar dit
pro fi lak si si ya pıl ma lı dır.  

Pros te tik ka pa ğı olan has ta lar da in fek tif en do -
kar dit pro fi lak si si nin ya nı sı ra di ğer önem li bir ko -

nu ope ras yon sı ra sın da an ti ko agü las yo nun ne şe-
 kil de ida me et ti ri le ce ği dir. Son an ti ko agü las yon
mutabakat kon fe ran sı nın öne ri le ri ne gö re mi ni mal
in va zif gi ri şim ler den (yü ze yel gi ri şim ler, yü ze yel
bi yop si ler, diş ile il gi li gi ri şim ler) ön ce “In ter na ti -
onal nor ma li zed ra ti o” (INR)’nin dü şük ve ya sub te -
ra pö tik se vi ye le re in me si ne izin ve re cek kı sa sü re li
oral an ti ko agü las yo nun ke sil me si ve gi ri şim den
he men son ra baş lan ma sı uy gun dur. Di ğer ta raf -
tan, pe ri-ope ra tif ka na ma ris ki nin yük sek ol du ğu
gi ri şim ler de ve an ti ko agü lan uy gu lan ma dı ğın da
yük sek trom bo em bo li ris ki nin bu lun du ğu has ta -
lar da (mit ral ka pak ta me ka nik ka pak, Bjork Shi ley
ka pak, son bir yıl için de trom boz ve ya em bo li ve -
ya aşa ğı da ki kli nik du rum lar dan 3 ve ya da ha faz-
 la sı nın bu lun du ğu hal ler de: at ri al fib ri las yon,
ge çi ril miş em bo li, hi per ko agü la bi li te, me ka nik
pro tez, sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nu nun %
30’un al tın da ol ma sı) ise oral an ti ko agü la nın ke si -
lip pe ri-ope ra tif dö nem de he pa rin ile an ti ko agü -
las yo nun sağ lan ma sı öne ril mek te dir.

Arit mi ve İle ti Bo zuk luk la rı

Ope ras yon ön ce si dö nem de kar di yak arit mi ve ileti
bo zuk luk la rı na sık ça rast la nır. İlk ya pı lan pre -ope -
ra tif risk sı nıf la ma sı ça lış ma la rın da sup ra ven tri kü -
ler ve ven tri kü ler arit mi le rin pe ri-ope ra tif
dö nem de ki kar di yo vas kü ler komp li kas yon lar için
risk fak tö rü ol du ğu ifa de edil mek tey di. An cak son
za man lar da ya pı lan da ha ay rın tı lı ça lış ma lar, ven-
 tri kü ler er ken vu ru lar, ven tri kü ler “co up le t” ve sü-
 rek siz (“non-sus ta ine d”) ven tri kü ler ta şi kar di le ri
içe ren asemp to ma tik ven tri kü ler arit mi le rin non-
kardiyak  cer ra hi son ra sı kar di yak komp li kas yon -
la rı art tır ma dı ğı nı gös ter miş tir. Do la yı sıy la, tek
baş la rı na ol duk la rın da her han gi bir risk ar tı şı na yol
aç ma yan bu arit mi le rin te da vi si ge rek siz dir. Bu-
 nun la be ra ber, non-kardiyak  cer ra hi ön ce si be lir le -
nen sup ra ven tri kü ler ve ven tri kü ler arit mi ler ba zı
yön ler den he ki mi uyar ma lı dır. Söz ko nu su arit mi -
le rin alt ta ya tan bir kalp has ta lı ğı nın (de kom pan se
kalp ye ter siz li ği, mi yo kard is ke mi si), hi pok si nin,
mev cut bir me ta bo lik dü zen siz li ğin (hi po po ta se mi,
hi per po ta se mi) ve ya bir ilaç tok si si te si nin se kon der
gös ter ge le ri ola bi le ce ği ha tır lan ma lı ve bu ih ti mal -
ler araş tı rıl ma lı dır. Di ğer yan dan, bu arit mi ler alt -
ta ya tan kalp has ta lı ğı nın or ta ya çık ma sı na da yol
aça bi lir ler. Söz ge li mi bir sup ra ven tri kü ler ta şi kar di,
sı nır da ko ro ner dar lık la rı olan bir has ta da mi yo -
kard is ke mi si ne aça bi lir ve ya mit ral dar lık lı has ta -
lar da cid di kalp ye ter siz li ği nin ge liş me si ne se bep
ola bi lir. Bu tür du rum lar da il gi li arit mi ler et ki li bir
şe kil de te da vi edil me li dir ler. Na di ren, ba zı arit mi -
ler he mo di na mik bo zuk lu ğa yol açıp has ta da ha-
 ya ti teh li ke ler oluş tu ra cak da ha cid di arit mi le ri
oluş tur ma po tan si ye li ne sa hip tir. Ma ni fest Wolff
Par kin son Whi te Sen drom lu bir has ta da at ri yal fib-
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 ri las yo nun ak se su ar yol dan ile til me si ha lin de na -
dir ol ma ya rak hi po tan si yon ve rit min ven tri kül fib-
 ri las yo nu na de je ne re ol ma sıy la ha ya ti teh li ke
ge li şe bi lir. Tek baş la rı na ol duk la rın da her han gi bir
te da vi yi ge rek tir me yen asemp to ma tik ven tri kü ler
arit mi ler (ven tri kü ler er ken vu ru lar, ven tri kü ler
“co up le ”ler, “non-sus ta ine d” ven tri kü ler ta şi kar di)
ve sup ra ven tri kü ler arit mi ler (sup ra ven tri kü ler er -
ken vu ru lar, kı sa ve sey rek sup ra ven tri kü ler ta şi -
kar di ler)’in yu ka rı da ki mü la ha za lar la te da vi
edil me le ri du ru mun da ilk se çi le cek ila cın be ta-b lo -
ker ol ma sı uy gun dur. Ope ras yon ön ce si baş la nan
be ta-b lo ker le rin arit mi le ri ön le mek le kal ma yıp
risk li has ta lar da pe ri-ope ra tif kar di yo vas kü ler
komp li kas yon la rı (pe ri-ope ra tif mi yo kard is ke mi si
ve in fark tü sü, pe ri-ope ra tif mor ta li te, pe ri-ope ra tif
at ri al fib ri las yon) da azalt tı ğı gös te ril miş tir.

Non- kar di yak  cer ra hi ön ce si at ri yo ven tri kü -
ler tam blok ve yük sek de re ce li blok gi bi he mo -
di na mik bo zuk lu ğa yol aç ma sı muh te mel ile ti
bo zuk luk la rı ge çi ci ve ya ka lı cı kalp pi li imp lan -
tas yo nu ile te da vi edil me li dir ler. Bun la rın dı şın -
da ka lan bi rin ci de re ce de at ri yo ven tri kü ler blok,
dal blok la rı ve ya bi fa si kü ler blok gi bi ile ti bo zuk -
luk la rı ope ras yon ön ce si ge çi ci kalp pi li uy gu la -
ma sı nı ge rek tir mez ler.

Ka lı cı Kalp Pi li ve Kar di yo ver ter
De fib ri la tör lü Has ta da Non-kardiyak
Cer ra hi

Non- kar di yak  cer ra hi gi ri şi me aday olan has ta da
ka lı cı kalp pi li (PM) ve ya imp lan te edi le bi lir oto-
 ma tik de fib ri la tör (ICD) mev cut ise ope ras yon sı-
 ra sın da oluş ma sı muh te mel elek trik sel ve ya
man ye tik et ki le şim ler bi lin me li ve il gi li ted bir ler
alın ma lı dır. Elek trik sek/man ye tik et ki le şim ler
baş lı ca ope ras yon sı ra sın da kul la nı lan elek tro ko -
ter ve ya ge re ğin de ku la nı lan elek trik sel kar di yo -
ver si yon dan kay nak la nır. Elek tro ko te rin ICD
ve ya PM’ a baş lı ca et ki le ri; bu ci haz la rın prog ram-
 la rı nın ye ni den dü zen len me si (“re se t”), prog ram -
da ge çi ci de ği şik lik ler (DDD mo du nun VVI ve ya
sa bit hı za dön me si), hız-ce vap lı al gı la yı cı sı olan
PM’ lar da “pa ce ” hı zın da ar tış, “pa ce ma ke r” uya -
rı çı kı şın da ge çi ci ve ya ka lı cı in hi bis yon, IC D’ si
olan has ta lar da elek trik sel pa ra zi tin ci ha zı ak ti ve
et me si se be biy le uy gun suz ICD te da vi le ri ve şok-
 la rı ola rak sa yı la bi lir. Bu tür is ten me yen et ki le -
şim le rin mey da na gel me ih ti ma li ve yo ğun lu ğu,
ICD/ PM “le ad” le ri nin uni po lar ve ya bi po lar olu -
şu, elek tro ko te rin uni po lar ve ya bi po lar kul la nı -
mı, elek tro ko te rin ICD/PM ci ha zın dan uzak lı ğı
gi bi bir çok fak tö re bağ lı dır. ICD/PM ci haz la rı nın
ve elek tro ko ter le rin ço ğu nun bi po lar mod da olu -
şu bu et ki le şim le ri azalt mak la be ra ber, ta ma men
or ta dan kal dır ma mış tır. PM ve ya ICD imp lan tas -
yo nu ya pıl mış has ta la ra non- kar di yak  cer ra hi uy-

 gu lan ma sı söz ko nu su ol du ğun da, aşa ğı da özet-
 le nen ted bir le rin alın ma sı uy gun ola cak tır: Ope-
 ras yon ön ce si PM/ICD ci haz la rı kon trol edil me li,
“le ad” le rin eşik le ri ve ba tar ya du ru mu göz den
ge çi ril me li dir. Hız-ce vap lı PM prog ra mı mev cut -
sa bu prog ram ope ras yon sı ra sın da kal dı rıl ma lı -
dır. IC D’ li has ta lar da te da vi prog ram la rı
ope ras yon sı ra sın da ip tal edil me li ve he men ope-
 ras yon son ra sı tek rar açıl ma lı dır. Elek tro ko ter uy-
 gu la ma sı se be biy le mo ni tör den rit min iz len me si
müm kün ol ma dı ğın da, ritm ta ki bi için di ğer yön-
 tem ler den ya rar la nıl ma lı dır. Ope ras yon son ra sı
her han gi bir prog ram de ği şik li ği ih ti ma li se be -
biy le ci haz lar kon trol edil me li dir ler. Ope ras yon
sı ra sın da ve ya son ra sın da kar di yo ver si yon ve ya
de fib ri las yo nun ge rek li ol du ğu has ta lar da, ka şık -
lar müm kün ol du ğun ca PM/ICD ci haz la rın dan
uza ğa ko nul ma lı ve ya en iyi si an te ro-pos te ri or lo-
 ka li zas yon da yer leş ti ril me li dir. 

Pre-ope ra tif Kon sül tas yon da Ope ras yon
Ön ce si Kar di yak Test ler

Cer ra hi gi ri şim plan la nan has ta nın ope ras yon ön-
 ce si de ğer len di ril me sin de, her han gi bir şe kil de
yük sek kar di yo vas kü ler komp li kas yon ris ki söz
ko nu su de ğil se te mel bi yo kim ya test le ri, ak ci ğer
rönt ge nog ra mı ve (or ta ya şın üze rin de ve or -
ta/yük sek risk li cer ra hi plan la nan has ta lar da)
EKG’ den olu şan te mel test ler ge nel lik le ye ter li dir.
Bu nun la bir lik te, pe ri-ope ra tif kar di yo vas kü ler ris-
 ki nin yük sek ol du ğu nu işa ret eden du rum lar da
da ha ay rın tı lı in ce le me ka çı nıl maz olur. An cak bu
ko nu da ol duk ça dik kat li olun ma lı dır. Kon sül tan
he kim lü zum suz ola rak ila ve test ler is te di ğin de bir
ta raf tan te da vi ma li ye ti ar ta cak, di ğer yan dan za -
man kay bı na yol açıl mış ola cak tır. Ge rek li in ce le -
me le rin ya pıl ma ma sı ha lin de ise ope ras yon
sı ra sın da ve son ra sın da is ten me yen kar di yak
komp li kas yon ih ti ma li ar ta cak tır. 

Non-in va zif Test ler

Pre ope ra tif kar di yo lo ji kon sül tas yo nu ile il gi li
ACC/AHA’ nın son kı la vu zun da non-invazif test-
 ler ile il gi li tav si ye le ri aşa ğı da sı ra lan mış tır. 

Elek tro kar di yog ram: Ope ras yon ön ce si çe ki len 12
de ri vas yon lu yü ze yel is ti ra hat EK G’ si bir çok du-
 rum da fay da lı bil gi ler ve rir. Pe ri-ope ra tif risk ar tı -
şı nı ifa de eden pa to lo jik Q dal ga la rı nı, akut
ko ro ner sen dro ma iliş kin bul gu la rı, yük sek de re -
ce li AV blo ku ve cid di so nuç lar ya ra ta cak arit mi -
le ri EKG va sı ta sıy la be lir le mek müm kün dür.
Ope ras yon ön ce si kon sül tas yon is tek ne den le ri
ara sın da has ta nın anor mal bir EKG ör ne ği ne sa hip
ol ma sı önem li bir yer tu tar. An cak tek baş la rı na
bu lun duk la rı za man kar di yo vas kü ler risk ar tı şı nı
ge nel lik le gös ter me yen ve ila ve bir tet ki ki ge rek -
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tir me yen pa to lo jik EKG ör nek le ri de mev cut tur.
Non-spe si fik ST-T de ği şik lik le ri, dal blok la rı, 1. de-
 re ce de at ri yo ven tri kü ler blok ve asemp to ma tik
ven tri kü ler arit mi ler ge nel lik le da ha ile ri bir in ce -
le me yi ge rek tir me yen EKG bul gu la rı ara sın da sa-
 yı la bi lir. EKG in ce le me si nin ope ras yon ön ce si bir
çok has ta da ru tin bir in ce le me ola rak ka bul edil-
 me si ne kar şı lık, dü şük risk li cer ra hi ye ma ruz ka la-
 cak asemp to ma tik ve bel li ya şın al tın da ki
has ta lar da EKG in ce le me si nin pe ri-ope ra tif ris ki
be lir le yi ci li ği bu lun ma mak ta dır (Tab lo 75-3).  

Sol Ven tri kül Fonk si yon la rı nın Ta yi ni: Sol ven-
 tri kül fonk si yon la rı non-in va zif ola rak eko kar di -
yog ra fi ve ya rad yo nük lid ven tri kü log ra fi; in va zif
ola rak da kon trast ven tri kü log ra fi ile ta yin edi le -
bi lir. Sol ven tri kül ejek si yon frak si yo nun da ki
azal ma nın pos to pe ra tif mor ta li te ve mor bi di te ile
ya kın dan iliş ki li ol du ğu gös te ril miş tir. Bu nun la
bir lik te, sol ven tri kül sis to lik dis fonk si yo nu pe ri-
ope ra tif kalp ye ter siz li ği ni ön gör me de fay da lı bir
pa ra met re iken, is ke mik olay la rın tah mi nin de ki
ye ri çok az dır (Tab lo 75-4).

Eg zer siz ve Far ma ko lo jik Stres Test leri: Eg zer siz
tes ti is ke mik kalp has ta lı ğı nın ta nı sı nın ya nı sı ra,
has ta nın fonk si yo nel ka pa si te si nin de be lir len me -
si ne im kan ta nır. Eg zer siz tes ti nin ge nel ola rak ko-
 ro ner kalp has ta lı ğı nın ta nın ma sın da ki du yar lı lı ğı
% 68, öz gül lü ğü % 77’dir. Tes tin çok da mar has ta -
lı ğın da ki du yar lı lı ğı % 81’e ula şır. Eg zer siz ya pa -
ma yan has ta lar da mi yo kard ok si jen ih ti ya cı
art tı rı la rak (pa cing, IV do bu ta mine) ve ya far ma ko -
lo jik yön tem ler le hi pe re mik ce vap oluş tu ru la rak
(in tra ve nöz dipiri da mol ve ya ade no sin) mi yo kard
is ke misi araş tı rı lır. Bu yön tem ler kul la nı la rak ger-
 çek leş ti ri len test ler ara sın da do bu ta mine stres eko-
 kar di yog ra fi ve di pi ri da mol/ade no sin mi yo kard
per füz yon sin tig ra fi si sa yı la bi lir. Mi yo kard per füz-
 yon sin tig ra fi si nin mi yo kard is ke mi si ni be lir le me -
de ki du yar lı lı ğı, tek ba şı na ya pı lan eg zer siz
tes tin den da ha faz la dır. 

Han gi has ta gru bun da han gi tes tin kul la nı la -
ca ğı has ta nın eg zer siz ya pa bil me im ka nı ve  kli nik
du ru mu ile ya kın dan il gi li dir. Efor ya pa bi len has-
 ta lar da en uy gun test “t re ad mil l” eg zer siz tes ti dir.
İs ti ra hat EK G’ sin de eg zer siz tes ti nin yo rum lan -
ma sı nı güç leş ti ren ve ya im kan sız ha le ge ti ren sol
dal blo ku, sol ven tri kül hi per tro fi si nin yük len me
pa ter ni ve ya di gitalis et ki si gi bi bul gu lar olan has-
 ta lar da eg zer siz mi yo kard per füz yon sin tig ra fi si
ve ya eg zer siz eko kar di yog ra fi in ce le me le ri ya pı lır.
Sol dal blo ku nun var lı ğı ha lin de far ma ko lo jik stre-
 sin ade nosin ve ya di piri da mol ile oluş tu rul ma sı,
bu has ta lar da do bu ta mi nin (yan lış po zi tif so nuç -
lar dan ka çın mak için) kul la nıl ma ma sı uy gun olur.
İn tra ve nöz dipiri da mol be lir gin bron kospazmı ve
cid di ka ro tis has ta lı ğı bu lu nan lar da kul la nıl ma -
ma lı dır. Cid di arit mi le ri, be lir gin hi per tan si yon ve -
ya hi po tan si yo nu olan has ta lar da in tra ve nöz
do bu ta minden ka çı nıl ma lı dır. 

Yu ka rı da söz ko nu su edi len stres test le ri nin
pe ri -opera tif kar di yo vas kü ler komp li kas yon la rın
tah mi nin de ki ye ri çok sa yı da ki ça lış ma da araş tı -
rıl mış tır. Bu ça lış ma la rın me ta-ana li zin de fark lı
stres test le ri nin bir bi ri ne ya kın oran lar da po zi tif
ve ne ga tif tah min de ğer le ri ne sa hip ol duk la rı gö-
 rül müş tür. Stres test le ri nin ne ga tif tah min de ğe -
ri yük sek tir, ya ni test le rin ne ga tif bu lun ma sı
du ru mun da pe ri-ope ra tif kar di yak komp li kas yon
ih ti ma li son de re ce azal mak ta dır. An cak po zi tif
tah min de ğer le ri % 20 ci va rın da olan bu test le rin
ope ras yon ön ce si ru tin ola rak kul la nı mı uy gun
de ğil dir (Tab lo 75-5).
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Sınıf I • Vasküler cerrahi müdahele planlanan
hastalarda en az bir klinik risk faktörünün
olması

• Orta riskli cerrahi müdahele planlanan
hastalarda, iskemik kalp hastalığı, periferik 
arter hastalığı veya serebrovasküler
hastalığının bulunması

Sınıf IIa • Vasküler cerrahi müdahele planlanan
hastalarda klinik risk faktörünün olmaması

Sınıf IIb • Orta riskli cerrahi müdahele planlanan
hastalarda en az bir klinik risk faktörünün
olması

Sınıf III • Düşük riskli operasyon

Tablo 75-3. Operasyon Öncesi 12-Derivasyonlu
İstirahat EKG’si İndikasyonları

Sınıf IIa • Sebebi bilinmeyen dispne
• Mevcut veya eski kalp yetersizliği bulunan 

ve dispnesi artan hastalarda son bir yıl 
içinde sol ventrikül fonksiyonları
değerlendirilmemiş ise

Sınıf IIb • Kliniği stabil hastalarda daha önce bilinen 
kardiyomiyopatinin ayrıntılı olarak
belirlenmesi

Sınıf III • Pre-operatif rutin test olarak uygulanması

Tablo 75-4. Operasyon Öncesi Sol Ventrikül
Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi İndikasyonları

Pozitif tahmin Negatif tahmin 
değeri değeri

Egzersiz stres testi % 5-21 % 90-100

Miyokard perfüzyon % 4-20 % 99-100
sintigrafisi  

Dobutamine stres % 7-25 % 93-100
ekokardiyografi

Tablo 75-5. Egzersiz veya Farmakolojik Stres
Testlerinin Peri-operatif Dönem Kardiyak
Komplikasyonları Belirlemedeki Yeri



Ope ras yon ön ce si non-in va zif test ler için yu-
 ka rı da bil di ri len in di kas yon lar dı şın da eg zer siz
ve ya far ma ko lo jik stres test için öne ri len ge nel in-
 di kas yon lar Tab lo 75-6’da gö rül mek te dir. 

İn va zif Test ler

Non-in va zif test so nuç la rı yük sek risk li bu lu nan
has ta lar da ko ro ner an ji yog ra fi in di kas yo nu mev-
 cut tur. Eg zer siz tes tin de dü şük se vi ye de ki eg zer -
siz de (4 ME T’ den da ha az iş yü kün de ve ya kalp
hı zı nın da ki ka da 100’ün al tın da ve ya ya şa gö re
he def kalp hı zı nın % 70’in den da ha az ol du ğu dö-
 nem de) ST seg ment çök me si; ti pik an gi na ge li şi -
mi, ST de ği şik lik le ri nin en az 5 de ri vas yon da
ol ma sı ve 3 da ki ka dan faz la sür me si yük sek risk -
li eg zer siz tes ti nin gös ter ge le ri dir. Bu nun la bir-
 lik te, yük sek risk li has ta la rın bir kıs mı nın
non-in va zif tes te ge rek du yul mak sı zın doğ ru dan
ko ro ner an ji yog ra fi ile de ğer len di ril me si uy gun -
dur. Ka rar sız an gi na pek to ris li has ta lar ve ya mi-
 yo kard in fark tü sü son ra sı re zi dü el is ke mi si
bu lu nan lar bu grup ta sa yı la bi lir. Ope ras yon ön-
 ce si ko ro ner an ji yog ra fi nin in di kas yon la rı ge nel
in di kas yon lar dan fark lı de ğil dir. Tab lo 75-7’de
ko ro ner an ji yog ra fi nin ope ras yon ön ce si in di kas -
yon la rı gö rül mek te dir.

Pe ri-ope ra tif Te da vi

Me di kal Te da vi

Ya kın dö ne me ka dar ope ras yon ön ce si baş la nan
ilaç la rın pe ri-ope ra tif kar di yo vas kü ler komp li -
kas yon la ra et ki si ni araş tı ran az sa yı da ran do mi ze
ça lış ma mev cut iken son za man lar da ko nu ile il-
 gi li ge niş ça lış ma lar ger çek leş ti ril miş tir. Bu ça lış -
ma lar da baş lı ca ope ras yon ön ce si be ta-b lo ker,
sta tin ler, kal si yum an ta go nis ti, al fa ago nist ler ve
nit rog li se rin te da vi le ri de ğer len di ril miş tir. 

Be ta-blo kerler: Pe ri-ope ra tif dö nem de be ta-blo ker
kul la nı mı ile il gi li ilk tec rü be ler göz lem sel ve ri le re
ve az sa yı da ki kü çük-or ta öl çek li ran do mi ze ça lış -
ma lar ile sı nır lı idi. Bu ve ri le rin so nuç la rı non-kar-
diyak  cer ra hi ön ce si baş la nan ve ope ras yon
sı ra sın da ve son ra sın da kul la nı mı na de vam edi len
be ta-blo ker te da vi nin pe ri-ope ra tif dö nem de ki is-
 ke mi, arit mi ve mor ta li te yi azalt tı ğı nı gös ter mek te
idi. Bu se bep le 2002 yı lın da ACC/AHA’ nın ya yın -
la dı ğı kı la vuz da hi per tan si yo nu, arit mi si ve ya is-
 ke mi si olan has ta lar ile bu tür bir kar di yo vas kü ler
prob le mi ol ma sa bi le yük sek risk pro fi li ne sa hip ki-
 şi ler de pe ri-ope ra tif dö nem de be te-blo ker kul la nı -
mı kuv vet li bir in di kas yon (Sı nıf I) ile tav si ye
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Sınıf I • Aktif kardiyak durumların (Tablo 1) varlığı 
halinde ACC/AHA’nın tavsiyelerine göre

Sınıf IIa • Üç veya daha fazla klinik risk faktörü
bulunan fonksiyonel kapasitesi düşük
(<4 MET) hastalarda vasküler cerrahi
planlanıyor ve sonuçlar tedaviyi
değiştirecekse

Sınıf IIb • Bir–iki klinik risk faktörü bulunan ve
fonksiyonel kapasitesi düşük (<4 MET) 
hastalarda vasküler veya orta riskli cerrahi 
planlanıyorsa

Sınıf III • Orta riskli cerrahi planlanan ve klinik risk 
faktörü bulunmayan hastalar

• Düşük riskli non-kardiyak cerrahi planlanan 
hastalar

Tablo 75-6. Operasyon Öncesi Egzersiz veya
Farmakolojik Stres Testi İndikasyonları

Sınıf I • İskemik kalp hastalığı bilinen veya
şüphelenilen hastalar (Yüksek riskli
non-invazif test sonucu)

• Yeterli medikal tedaviye cevap vermeyen 
angina pektoris

• Kararsız angina pektoriste, özellikle orta 
veya yüksek riskli cerrahi girişim
planlanıyorsa

• Yüksek riskli cerrahi müdahele düşünülen 
yüksek klinik riskli hastalarda şüpheli
non-invazif test sonuçlarının olması

Sınıf IIa • Birden fazla orta klinik risk faktörü olan
hastalarda vasküler cerrahi planlanıyorsa 
(önce non-invazif test yapılmalı)

• Non-invazif testte orta-geniş iskemik lezyon 
varsa (yüksek risk yok ve sol ventrikül
ejeksiyon fraksiyonu düşük değil)

• Yüksek riskli non-kardiyak cerrahi
düşünülen orta klinik riskli hastalarda
nondiyagnostik non-invazif test sonuçları

• Akut miyokard infarktüsünün nekahat
fazında geciktirilmeden yapılması gereken 
non-kardiyak cerrahi 

Sınıf IIb • Peri-operatif miyokard infarktüsü
• Medikal olarak stabilize olan Sınıf III/IV

anginalı hastalarda düşük riskli cerrahi
müdahele gerekmesi

Sınıf III • Bilinen iskemik kalp hastalığı olan, ancak  
non-invazif  testlerin yüksek riskli
bulunmadığı hastalarda düşük riskli
non-kardiyak cerrahi müdahele gerekmesi

• Koroner revaskülarizasyondan sonrasında 
asemptomatik olan hastalarda egzersiz
kapasitesinin iyi (>7 MET) bulunması

• Sol ventrikül fonksiyonları iyi olan ve
non-invazif test sonuçları yüksek riskli
bulunmayan hafif kararlı anginalı hastalar

• Eşlik eden hastalıklar veya ciddi sol ventrikül 
disfonksiyonu sebebiyle
revaskülarizasyonun yapılamadığı durumlar 
veya revaskülarizasyonu reddeden hastalar

• Non-invazif test sonucunun yüksek riski 
göstermediği 40 yaşının üzerinde karaciğer, 
akciğer veya renal transplantasyon
planlanan hastalar

Tablo 75-7. Operasyon Öncesi Koroner Anjiyografi
İndikasyonları



edil mek te idi. son 7-8 yılda ger çek leş ti ri len ko nuy -
la il gi li ge niş öl çek li ça lış ma lar ve bu ça lış ma la rın
ışı ğın da ya pı lan me ta-ana liz ler söz ko nu su te da vi -
ye ba kış açı sı nı önem li öl çü de de ğiş tir di. Söz ko nu -
su ça lış ma la rın baş lı ca la rı “PO ISE ” (“Pe ri Ope ra ti ve
ISc he mic Eva lu atio n”) ve bi sop ro lol ile flu vas ta ti nin
yük sek risk li cer ra hi uy gu la na cak has ta lar da ki et-
 ki si ni araş tı ran “DEC REASE IV” ça lış ma la rı dır. Se -
kiz bin den faz la has ta nın ka tıl dı ğı POI SE ça lış ma sı
bu ko nu da şim di ye ka dar ya pıl mış en ge niş kon t-
rol lü ran do mi ze ça lış ma dır ve pe ri-ope ra tif dö nem -
de be ta-blo ker kul la nı mı ile il gi li gün cel kı la vuz
ku ral la ra ve tav si ye le re da ya nak teş kil eden baş lı -
ca ve ri dir. Söz ko nu su ça lış ma ya risk li cer ra hi ye
ma ruz ka la cak vas kü ler has ta lı ğı olan has ta lar da -
hil edil miş; bu na kar şı lık da ha ön ce be ta-blo ker
kul la nan lar ve koroner by-pass cer ra hi si ge çi ren ler
ça lış ma dı şı bı ra kıl mış tır. Ope ras yon dan kı sa sü re
(2-4 sa at) ön ce baş la nan me top ro lol müm kün olan
en yük sek doz da ame li yat tan 1 ay son ra sı na ka dar

kul la nıl mış tır. Nis be ten sa bit doz uy gu la ma sı nın
ya pıl dı ğı ça lış ma da has ta la rın nab zı nın 45-50/dk’ -
ya ka dar in me si ne izin ve ril miş tir. Ça lış ma nın so-
 nu cun da kar di yo vas kü ler ölüm, non fa tal mi yo kard
in fark tü sü ve nonfa tal kar di yak ar rest ten mü rek -
kep son lan ma nok ta sı me top ro lol gru bun da pla se -
bo ya gö re an lam lı ola rak da ha az (% 16 risk
azal ma sı) gö rül müş; ara da ki fark baş lı ca non fa tal
mi yo kard in fark tü sün de ki azal ma dan kay nak lan -
mış tır. Bu na mu ka bil, to tal mor ta li te ve in me be ta-
b lo ker kul la nan grup ta pla se bo ya gö re an lam lı
ola rak da ha faz la ger çek leş miş tir. Di ğer yan dan ça-
 lış ma ila cı nın (bi sop ro lol) or ta de re ce de ki risk li
has ta lar da dik kat li bir şe kil de tit re edi le rek uy gu -
lan dı ğı DEC REASE IV ça lış ma sın da ise pe ri-ope -
ra tif mor ta li te ve ya in me de ar tış ol mak sı zın,
bi sop ro lol ile pla se bo gru bu na gö re pe ri-ope ra tif
kar di yak ölüm ve non-fa tal mi yo kard in fark tü sü
ris kin de (çok da ha yük sek an lam lı lık dü ze yin de)
azal ma ger çek leş miş tir. Do la yı sıy la, bu ko nu da ki
son ve ri ler pe ri-ope ra tif dö nem de be ta-blo ker kul-
 la nı mı nın ge nel bir in di kas yon ol ma dı ğı nı ve –ön -
ce den kul la nan la rın dı şın da- yük sek risk li has ta lar
ve yük sek risk li cer ra hi nin söz ko nu su ol du ğu du-
 rum lar la sı nır lı ol ma sı ge rek ti ği ni des tek ler ni te -
lik te dir. Son ve ri ler le vur gu la nan di ğer bir hu sus
be ta-blo ker ve ri lir ken dik kat li doz tit ras yo nu ile ar -
ter ba sın cı ve nab zın uy gun se vi ye ler de ol ma sı ge-
 re ği dir. ACC/AHA’ nın pe ri-ope ra tif be ta-blo ker
kul la nı mı ile il gi li 2010 yı lın da ki kı la vuz ku ral la -
rın da yer ala nı tav si ye le ri Tab lo 75-8’de özet len -
miş tir.

Pe ri-ope ra tif be ta-blo ker kul la nı mı ile il gi li
diğer önem li bir ko nu, ön ce den be ta-blo ker kul la-
nan lar da ila cın ope ras yon sı ra sın da ve son ra -
sında ke sil me me si hu su su dur. Çok sa yı da
göz lem sel ve ri pe ri-ope ra tif dö nem de –cid di bir
ge rek çe yok ise- be ta-blo ker te da vi nin ke sil me si -
nin cid di kar di yo vas kü ler komp li kas yon la ra yol
aç tı ğı nı gös ter mek te dir.

Sta tin ler: Pe ri-ope ra tif dö nem de sta tin te da vi si -
nin kar di yo vas kü ler komp li kas yon la rı azalt tı ğı -
na da ir çok sa yı da ve ri bu lun mak ta dır. Söz
ko nu su ve ri ler da ha çok göz lem sel ni te lik te ol du-
 ğun dan sta ti nin baş la ma za ma nı, kul la nım sü re -
si, do zu ve he def ko les te rol se vi ye si gi bi de tay lar
be lir siz dir. ACC/AHA’ nın il gi li kı la vu zu ön ce den
sta tin kul la nan ve non-kardiyak  cer ra hi plan la -
nan has ta lar da pe ri-ope ra tif dö nem de sta ti ne de-
 va mı öner mek te (Sı nıf I in di kas yon), kli nik risk
fak tö rü ol sun ve ya ol ma sın vas kü ler cer ra hi söz
ko nu su ise sta tin kul la nı mı nın fay da lı ola bi le ce ği
(Sı nıf II a in di kas yon) bil di ril mek te dir. Di ğer yan-
 dan ay nı kı la vuz da en az bir kli nik risk fak tö rü
bu lu nan ve or ta risk li bir cer ra hi nin söz ko nu su
ol du ğu has ta lar da ise in di kas yo nun da ha za yıf
ol du ğu (Sı nıf IIb) ifa de edil mek te dir.
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Sınıf I • Daha önce uygun indikasyon ile
beta-bloker kullanan hastalar peri-operatif 
dönemde ilgili ilacı kullanmaya devam
etmelidirler.

Sınıf IIa • Koroner arter hastalığı veya operasyon
öncesi testlere göre kardiyak riski yüksek 
olan ve vasküler cerrahi uygulanacak
hastalarda, beta-blokerler arter basıncı ve 
nabza göre “titre” edilerek uygulanmalıdır

• Birden fazla klinik risk faktörüne sahip
olmaları sebebiyle kardiyak riski yüksek 
olan ve vasküler cerrahi uygulanacak
hastalarda beta-blokerler arter basıncı ve 
nabza göre “titre” edilerek uygulanmalıdır

• Koroner arter hastalığı veya birden fazla
klinik risk faktörüne sahip olmaları
sebebiyle yüksek kardiyak riski bulunan ve 
orta riskli cerrahi müdahale yapılacak
hastalarda beta-blokerler arter basıncı ve 
nabza göre “titre” edilerek uygulanmalıdır.

Sınıf IIb • Koroner arter hastalığı bulunmayan ve
sadece bir klinik risk faktörü bulunan, orta 
riskli vakalarda ya da vasküler cerrahi  
müdahale yapılacak hastalarda
beta-blokerin faydası belirsizdir.

• Halen beta-bloker kullanmayan, klinik risk 
faktörü olmayan, vasküler müdahale
yapılacak hastalarda beta-blokerin faydası 
belirsizdir.

Sınıf III • Cerrahiye maruz kalacak hastada
beta-bloker kullanımı için kontrindikasyonu 
mevcutsa, peri-operatif dönemde
beta-bloker verilmemelidir.

• Daha önce beta-bloker kullanmayan
hastalarda non-kardiyak cerrahi öncesi
doz-titrasyonu yapmaksızın, yüksek doz 
beta-bloker tedavinin rutin olarak uygulanması
faydalı olmadığı gibi zararlı da olabilir.

Tablo 75-8. ACC/AHA’nın Peri-operatif Beta-bloker
Kullanımı ile İlgili Tavsiyeleri



Al fa-2 Ago nist ler: Al fa-ago nist ler den mi va ze rol
ve clo ni di n’ in pe ri-ope ra tif dö nem de ki ko ru yu -
cu lu ğu nu araş tı ran az sa yı da araş tır ma mev cut -
tur. Bun lar dan en bü yü ğü olan 2854 has ta lık bir
ran do mi ze bir ça lış ma da, bi li nen ko ro ner kalp
has ta lı ğı olan ve ya cid di risk fak tör le ri bu lu nan
has ta lar da per füz yon şek lin de baş la nıp ope ras -
yon son ra sı 3. gü ne ka dar de vam edi len mi va ze -
ro l’ ün et ki si araş tı rıl mış tır. Pe ri-ope ra tif
mi yo kard in fark tü sü pla se bo gru bu ile an lam lı
fark lı lık gös ter me miş, fa kat mor ta li te nin mi va ze -
rol gru bun da pla se bo ya gö re da ha az ol du ğu gö-
 rül müş tür. Ko nu ile il gi li ya pı lan ve 23 ça lış ma yı
içe ren bir me ta-ana liz de al fa-2 ago nist le rin vas-
 kü ler cer ra hi ye ma ruz ka lan has ta lar da mor ta li te
ve mor bi di te yi azalt tı ğı gös te ril miş tir. Bu na mu-
 ka bil, fay da lı et ki nin gös te ri le me di ği ça lış ma lar
da mev cut tur. Ge rek he te ro jen bul gu lar, ge rek se
çok sa yı da ran do mi ze ça lış ma nın ol ma ma sı, pe ri-
ope ra tif dö nem de al fa-2 ago nist kul la nı mı nı ko-
 ro ner ar ter has ta lı ğı bi li nen ve ya en az bir kli nik
risk fak tö rü olan has ta lar da hi per tan si yo nun kon -
tro lü ile (Sı nıf IIb) sı nır lan dır mak ta dır.

Kal si yum Ka nal Blo ker le ri: Kal si yum ka nal blo-
 ker le ri nin pe ri-ope ra tif dö nem de kul la nı mı na
iliş kin ve ri ler az dır ve sı nır lı sa yı da ki ça lış ma bu
ilaç lar la sup ra ven tri kü ler arit mi ve mi yo kard is-
 ke mi sin de azal ma sağ la na bi le ce ği ni gös ter mek -
te dir. Bü yük öl çek li ça lış ma la rın ol ma ma sı
se be biy le bu ilaç gru bu nun pe ri-ope ra tif dö nem -
de kul la nı mı ile il gi li her han gi bir ka na ate var-
 mak müm kün gö rün me mek te dir.

Nit rog li se rin: Özel lik le risk li has ta grup la rın da
ope ras yon sı ra sın da in tra ve nöz ve ya trans der mal
yol lar la nit rat te da vi si pra tik te sık rast la nan uy gu -
la ma lar dır. Bu nun la be ra ber, bu tür bir uy gu la ma -
nın pro fi lak tik her han gi bir de ğe ri bu lun ma mak ta,
hat ta ba zen de za rar lı ola bil mek te dir. Yük sek risk -
li has ta grup la rın da pro fi lak tik nit rog li se rin in füz -
yo nu nu de ğer len di ren 4 kon trol lü ça lış ma dan
sa de ce bi rin de mi yo kard is ke mi sin de an lam lı azal-
 ma nın ol du ğu gös te ri le bil miş tir. Do la yı sıy la, in tra -
ope ra tif nit rog li se rin in füz yo nu te da vi si nin ye ri
son de re ce sı nır lı dır. Ay rı ca pe ri-ope ra tif dö nem de
nit rat ve ril me si za ru ri ise uy gu lan ma şek li in tra ve -
nöz ol ma lı, trans der mal sis tem ler kul la nıl ma ma lı -
dır. Trans der mal nit rat sis tem le ri nin ope ras yon
sı ra sın da ki emi li mi dü zen li ve gü ve ni lir de ğil dir.
Ope ras yon sı ra sın da özel lik le mi yo kar di yal is ke -
mi nin ge li şi mi ba kı mın dan en çok kor ku lan be lir ti
hi po tan si yo nun ge li şi mi dir. Nit rat lar anes te zik
mad de le rin önem li bir kıs mı ile olu şan va zo di la -
tas yo nu ar tı ra rak, hi po tan si yo na yol aça bi lir ve bu
yol la mi yo kard is ke mi si ni ar tı ra bi lir ler. Do la yı sıy -
la bu ilaç lar an cak sı nır lı bir has ta gru bun da ve
kuv vet li in di kas yo nun var lı ğı (an gi na kon tro lü vs)

ha lin de ol duk ça dik kat li bir şe kil de (Sı nıf IIb in di -
kas yon) kul la nıl ma lı dır lar. Nit rat la rın pre- ope ra tif
dö nem de pro fi lak tik ola rak ru tin kul la nı mı ke sin -
lik le tav si ye edil me mek te dir. 

Re vas kü la ri zas yon

Non-kardiyak  cer ra hi ön ce si ko ro ner re vas kü la -
ri zas yon in di kas yon la rı her han gi bir ope ras yo -
nun söz ko nu su ol ma dı ğı ge nel in di kas yon lar dan
be lir gin bir fark lı lık gös ter mez. Bu du rum cer ra -
hi ve ya per kü tan re vas kü la ri zas yo nun plan la nan
ope ras yon ön ce si pro fi lak tik kul la nı mı nı sı nır lar.
An cak ST yük sel me li ve ya yük sel me siz mi yo kard
in fark tü sü ve ya yük sek risk li ka rar sız an gi na var-
 lı ğın da non-kardiyak cer ra hi ön ce si re vas kü la ri -
zas yon ya pıl ma lı dır. Za ten söz ko nu su du rum lar
“a kut kar di yak du rum la r” ara sın da dır ve non-
kardiyak  cer ra hi acil de ğil se ope ras yo nun er te -
len me si ni ge rek ti ren kli nik tab lo lar dır.

Ko ro ner Ar ter “by-pas s” Cer ra hi si: Ope ras yon
ön ce si ko ro ner ar ter “by-pas s” cer ra hi si in di kas -
yon la rı, ge nel in di kas yon lar dan fark lı de ğil dir.
Non-kardiyak cer ra hi ön ce si “by-pas s” cer ra hi si ka-
 ra rı ge nel ola rak, ope ras yo nun kar di yak mor ta li te
ve mor bi di te si nin azal tıl ma sı için de ğil, ko ro ner
ana to mi ve kli ni ğin “by-pas s” cer ra hi si ni ge rek tir -
di ği için alın ma lı dır. Şim di ye ka dar hiç bir ran do -
mi ze ça lış ma da ope ras yon ön ce si uy gu la nan
pro fi lak tik by-pass cer ra hi si nin pe ri-ope ra tif kar-
 di yo vas kü ler ris ki azalt tı ğı gös te ri le me miş tir. Bu
du rum muh te me len iki ne den den kay nak lan mak -
ta dır. Bi rin ci si, akut ko ro ner olay lar ile il gi li da ha
ön ce ki ça lış ma lar dik ka te alın dı ğın da, ope ras yon
ön ce si ko ro ner an ji yog ra fi de be lir le nen kri tik dar-
 lık lar ye ri ne kri tik ol ma yan dar lık la rın bu lun du ğu
da mar lar la il gi li akut ko ro ner olay la rın or ta ya çık -
ma ih ti ma li ol duk ça yük sek tir. Do la yı sıy la kri tik
ko ro ner dar lık la rı nın re vas kü la ri zas yo nu, has ta yı
pe ri-ope ra tif akut ko ro ner sen drom lar dan tam ola-
 rak ko ru ma ya cak tır. Di ğer bir fak tör “by-pas s” cer-
 ra hi si nin ken di mor ta li te ve mor bi di te si dir.
Ope ras yon ön ce si sa de ce pro fi lak tik amaç la by-
pass cer ra hi si uy gu la nan has ta lar da ope ras yo nun
kar di yak mor ta li te ve mor bi di te si azal sa bi le, pre -
ope ra tif by-pass cer ra hi si ris ki de dik ka te alın dı -
ğın da, to tal risk “by-pas s” cer ra hi si siz ope ras yo na
gi ren has ta lar la ben zer se vi ye ler de kal mak ta dır.
Bu nun la be ra ber, “by-pas s” cer ra hi si nin uzun sü-
 re li prog no za olan olum lu et ki le ri dü şü nül dü ğün -
de, ope ras yon ön ce si “by-pas s” cer ra hi si nin de ğe ri
art mak ta dır. Özel lik le risk li vas kü ler cer ra hi plan-
 la nan ko ro ner kalp has ta la rın da ope ras yon ön ce si
“by-pas s” cer ra hi si için baş lı ca in di kas yon uzun sü-
 re li prog no zun dü zel til me si ol ma lı dır. 

So nuç ola rak, peri-o pe ra tif dö nem de cer ra hi ko-
 ro ner re vas kü la ri zas yon in di kas yon la rı ge nel in di -
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kas yon lar ile ay nı dır. Sol ana ko ro ner ar ter has ta lı -
ğı, üç da mar has ta lı ğı ve sol ven tri kül dis fonk si yo -
nu, bi ri prok si mal sol ön inen ar ter de ol mak üze re
iki da mar has ta lı ğı bu in di kas yon la rın baş lı ca ör-
 nek le ri dir (bakınız ACC/AHA’ nın 2011 revasküla-
rizasyon kı la vu zu). Ko ro ner by-pas s cerrahisinin,
plan la nan non-kardiyak cer ra hi den ön ce ya da son -
ra ya pıl ma sı ka ra rı nı, non-kardiyak cer ra hi nin ris ki
ve aci li ye ti ile ko ro ner kalp has ta lı ğı nın kli ni ği ara-
 sın da ki den ge be lir ler. Or ta ve yük sek risk li elek tif
non-kardiyak cer ra hi plan la nan has ta lar da, cer ra hi
re vas kü la ri zas yo nu ge rek ti re cek yük sek risk li ko-
 ro ner ana to mi mev cut sa ve ko ro ner by-pass cerra-
hisi has ta nın uzun sü re li prog no zu nu dü zel te cek
ni te lik te ise, “by-pas s” cerrahisinin elek tif cer ra hi gi-
 ri şim den ön ce uy gu lan ma sı uy gun ola cak tır.

Per kü tan Ko ro ner Re vas kü la ri zas yon: Cer ra hi
re vas kü la ri zas yon için yu ka rı da ifa de edi len gö-
 rüşlerin ço ğu pre ope ra tif per kü tan ko ro ner re vas-
 kü la ri zas yon yön tem le ri için de ge çer li dir.
Non-kardiyak cer ra hi ön ce si uy gu la nan per kü tan
ko ro ner re vas kü la ri zas yon yön tem le ri nin akut
ko ro ner sen drom kli nik tab lo la rı dı şın da pe riope-
 ra tif kar di yo vas kü ler mor ta li te ve mor bi di te yi
azalt tı ğı ran do mi ze ça lış ma lar da gös te ril me miş -
tir. Ka na da Kar di yo vas kü ler Ce mi ye ti (CCS)’nin
fonk si yo nel ka pa si te sı nıf la ma sı na go re CCS Sı -
nıf I ve II ’de ki has ta lar ile asemp to ma tik is ke mi si
bu lu nan lar–yük sek risk li ko ro ner ar ter ana to misi
bu lun ma dık ça- non-kardiyak cer ra hi ön ce si pro-
 fi lak tik per kü tan ko ro ner re vas kü la ri zas yon ada -
yı de ğil dir ler. El de ki ve ri ler CCS Sı nıf III an gi na sı
olan has ta la rın da ope ras yon ön ce si re vaskü la ri -
zas yo nu nun pe ri-ope ra tif ris ki de ğiş tir me di ği ni
des tek ler ni te lik te dir. Yük sek risk li sol ana ko ro -
ner ar ter has ta lı ğı bir is tis na ola rak dü şü nül me li -
dir; bu du rum da en uy gun stra te ji (ilaç kap lı stent
son ra sı uzun su re iki li an tit rom bo tik ilaç kul la nı -

mı ge rek li ola ca ğın dan) cer ra hi re vas kü la ri zas -
yon dur.

Fark lı per kü tan ko ro ner re vas kü la ri zas yon gi-
 ri şim le ri ne gö re non-kardiyak cer ra hi gi ri şi mi nin
za man lan ma sı önem ta şır. Aşa ğı da per kü tan re-
 vas kü la ri zas yon tü rü ne gö re te da vi stra te ji le ri sı-
 ra lan mış tır (Tab lo 75-9):
• Per kü tan ko ro ner ba lon an ji yop las ti gi ri şi min -

den kı sa sü re (sa at ler-gün ler) son ra ope ras yo -
nun ger çek leş ti ril me si ko ro ner ar ter de ki akut
trom boz ve “re co il” ih ti ma li se be biy le pe ri-ope -
ra tif mi yo kard is ke mi si ve in fark tü sü ris ki ni
teo rik ola rak ar tı ra cak tır. Ope ras yo nun 8 haf ta -
dan son ra ge cik ti ril me si ise res te noz ih ti ma li se-
 be biy le yi ne sa kın ca lı dır. Do la yı sıy la, ba lon
an ji yop las ti den son ra ope ras yo nun en az 2-4
haf ta ge cik ti ril me si, fa kat 8 haf ta son ra ya da bı-
 ra kıl ma ma sı uy gun dur. As pi rin te da vi si ne pe -
ri-ope ra tif dö nem de de de vam edil me li dir. 

• Per kü tan çıp lak me tal stent imp lan tas yo nu ya-
 pı lan has ta lar da sten tin er ken trom bo zu nu ön-
 le me için en az 4 haf ta as pi ri ne ila ve ten
ti eno pi ri din gru bu (“tic lo di pi ne ” ve ya “c lo pi -
dog re l”) ikin ci bir an tit rom bo tik ilaç kul la nıl -
ma lı dır. İki li an tit rom bo tik te da vi ka na ma yı
be lir gin ola rak ar tı ra ca ğın dan bu dö nem de
elek tif cer ra hi uy gun de ğil dir. İlaç kap lı stent-
 le rin ak si ne er ken stent en do te li zas yo nu çıp lak
kap lı stent le ri non-kardiyak  cer ra hi nin da ha az
ge cik ti ril me si ba kı mın dan avan taj lı ha le ge tir -
mek te dir. Non-kardiyak  cer ra hi çıp lak me tal
stent imp lan tas yo nun dan son ra en az 4-6 haf ta
ge cik ti ril me li dir. Tie nop ri din ke sil dik ten son ra
et ki si nin yak la şık bir haf ta da kay bo la ca ğı unu-
 tul ma ma lı dır. As pi rin te da vi si ne pe ri-ope ra tif
dö nem de de de vam edil me li dir.

• İlaç kap lı ko ro ner stent imp lan tas yo nu uy gu-
la nan has ta lar da –i ki li an tit rom bo tik se be biyle
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Ticlodipine veya Clopidogrel Aspirin

PTCA • Operasyon PCI’dan 2-4 hafta sonra yapılmalı. Aspirine peri-operatif dönemde de devam
• Restenoz risk nedeniyle bekleme süresi 8 haftayı edilmelidir.

geçmemeli
• Ticlodipine veya Clopidogrel almaları gerekli değildir.

Çıplak Metal • En az 4 hafta Ticlodipine veya Clopidogrel almalıdır. Aspirine peri-operatif dönemde de devam 
Stent İlaçlar kesildikten sonra 1 hafta etkileri devam eder. edilmelidir.

• PCI’dan 4-6 hafta sonra operasyon yapılabilir.

İlaç Kaplı Stent • En az 12 ay Ticlodipine veya Clopidogrel almalıdır. Aspirine peri-operatif dönemde de devam 
İlaçlar kesildikten sonra 1 hafta etkileri devam eder. edilmelidir.

• Elektif operasyon 1 yıl sonrasına ertelenmeli,
mümkün değilse diğer PCI seçenekleri tercih
edilmelidir.

• İlaçlı stent sonrası operasyon elzem olmuşsa, söz
konusu anti-agreganlar 1 hafta kesilir, post-operatuar
en kısa zamanda tekrar başlanır.

PCI: Perkütan koroner girişim

Tablo 75-9. Non-kardiyak Cerrahi Öncesi Uygulanan PCI Tipine Göre Minimal Anti-Aggeran İlaç Kullanma
Süreleri ve Operasyon Zamanının Planlanması



ka na ma ris ki yük sek- elek tif cer ra hi gi ri şim -
ler 12 ay sü re ile er te len me li dir. Çün kü ilaç
kap lı stent var lı ğın da ilk 12 ay dan er ken bir
dö nem de (çıp lak kap lı stent te 1 ay dan er ken
dö nem de) ti eno pi ri din le rin ke sil me si stent
trom bo zu nu be lir gin ola rak ar tı rır. Bu has ta -
lar da da as pi rin te da vi si ne pe ri-ope ra tif dö-
 nem de de de vam edil me li dir.

• Mü te akip 1 yıl için de ope ras yon ih ti ya cı nın
muh te mel ol du ğu has ta lar da ilaç kap lı stent ye-
 ri ne çıp lak me tal stent ler ter cih edil me li dir.

• İlaç kap lı stent imp lan tas yo nu ya pı lan ve iş le -
min ilk bir yı lı için de er te len me si müm kün
veya uy gun ol ma yan ve tie nop ri di nin ke sil -
me si nin el zem ol du ğu cer ra hi gi ri şi min var-
 lığı ha lin de has ta ope ras yo na as pi rin
kul la na rak gir me li ve müm kün olan en kı sa
za man da ti eno pi ri di ne tek rar baş la ma lı dır. 

• Tie nop ri din siz sü re de di ğer al ter na ti ve an tit -
rom bo tik ve an ti ko agü lan ilaç la rın stent trom-
 bo zu nu en gel le di ği gös te ril me miş tir.

Val vü ler Kalp Has ta lık la rın da İn va zif Gi ri şim

Cid di val vü ler kalp has ta lı ğı bu lu nan has ta lar da
non-kardiyak cer ra hi ön ce si ka pak ta mi ri ne iliş kin

gi ri şim le rin de ğe ri ile il gi li çok az ve ri mev cut tur.
Kli nik tec rü be ler, gi ri şi mi ge rek ti re cek ka dar cid di
ka pak has ta lı ğı bu lu nan has ta la rın elek tif non-kar-
diyak  cer ra hi ön ce si ka pak ta mi ri ne ve ril me si nin
uy gun ola ca ğı nı gös ter mek te dir. Acil non-kardiyak
 cer ra hi ge re ken cid di aort ve mit ral dar lık lı has ta -
lar da ka te ter ba lon val vo to mi nin fay da lı ola bi le ce -
ği ni gös te ril miş tir. Ay nı yön tem cid di ka pak dar lı ğı
bu lu nan ha mi le has ta la rın ge çi ci te da vi sin de de uy-
 gu la na bi lir.

Pe ri-ope ra tif Dö nem de Ve nöz
Trom bo em bo lizm Ris ki ve Ko run ma

Ve nöz trom bo em bo lizm ve pul mo ner em bo li riski
has ta nın ya şı ve ya tış sü re si nin uzun lu ğu ile doğ ru
oran tı lı ola rak ar tar. Ay rı ca ma lig ni te, obe zi te, kalp
ye ter siz li ği, in me ve ya mi yo kard in fark tü sü ge çir -
miş ol mak, da ha on ce trom bo em bo liz me ma ruz
ka lın ma sı, hi per ko agü las yon du rum la rı ve ba zı
büyük cer ra hi gi ri şim ler  (ba tın, pel vis, alt eks tre -
mi te cer ra hi si, kal ça ve pel vis frak tü rü ope ras yon -
la rı) ve nöz trom bo em bo lizm ris ki ni ar tı ran baş lı ca
fak tör ler dir. Ame ri kan Gö ğüs He kim le ri Oku lu
(“A me ri can Col le ge of Chest Physi ci an s”)’nun ris kin
bü yük lü ğü ne gö re alın ma sı nı tav si ye et ti ği ted bir-
ler Tab lo 75-10’da gö rül mek te dir. Er ken mo bi -
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Derin ven trombozu Pulmoner emboli 
riski (%) riski (%)

Risk seviyesi Baldır Proksimal Klinik olay Fatal olay Tedbir/Tedavi

Düşük
• Minör cerrahi + yaş<40 + 2 0.4 0.2 <0.01 Erken ve agresif mobilizasyon
ilave risk faktörü* yok

Orta
• Minör cerrahi + ilave  10-20 2-4 1-2 0.1-0.4 • Düşük doz “unfractionated” heparin
risk faktörleri* (12 saatte bir)

• Yaş 40-60 + risk • Düşük molekül ağırlıklı heparin
faktörü yok (<3400 U/gün)

• Kademeli kompresyon çorabı veya
İntermitan pnömatik kompresyon

Yüksek
• Yaş >60 veya yaş 20-40 4-8 2-4 0.4-1.0 • Düşük doz “unfractionated” heparin
40-60 + ilave risk (8 saatte bir)
faktörleri* • Düşük molekül ağırlıklı heparin 

(>3400 U/gün)
• veya İntermitan pnömatik kompresyon

En yüksek
• Multipl risk faktörleri** 40-80 10-20 4-10 0.2-5.0 • Düşük molekül ağırlıklı heparin
• Kalça veya diz (>3400 U/gün)
artroplastisi, kalça kırığı • Fondaparinux, oral Vitamin K antagonisti
operasyonu (INR 2-3) veya Kademeli kompresyon

• Majör travma, Spinal çorabı/ İntermitan pnömatik
kord hasarı kompresyon +

• Düşük molekül ağırlıklı heparin/Düşük 
doz “unfractionated” heparin

(* : venöz tromboemboli geçirmiş olmak, kanser, moleküler hiperkoagülopati; **: yaş>40, kanser, venöz tromboemboli ge-
çirmiş olmak;) (Geerts WH, Pineo GF, Heit JA, et al. Prevention of venous thromboembolism: the Seventh ACCP Confe-
rence on antithrombotic and Thrombolytic Therapy. Chest. 2004;126:338S– 400S. kılavuzundan değiştirilerek alınmıştır)

Tablo 75-10. Farklı Tromboembolizm Risklerine Göre Profilaksi Önerileri



lizasyon, fiz yo te ra pi, alt eks tre mi te le rin kom pres -
yo nu ve risk li va ka lar da he pa rin te da vi si gi bi pro-
 fi lak tik ted bir ler le ve nöz trom bo em bo lizm ve
pul mo ner em bo li ris ki ni be lir gin ola rak azalt mak
müm kündür.

Anes te zi Şek li ve Pe ri-ope ra tif
Ta kip ve Tet kik ler

Anes te zi ti pi nin ve anes te zik ilaç la rın pe ri-ope ra tif
komp li kas yon la ra et ki si ni in ce le yen çok sa yı da ça-
 lış ma ya pıl mış tır. İn ha las yon la kul la nı lan anes te -
zik ilaç la rın tü mü mi yo kar di yal kon trak ti li te yi
bas kı lar lar ve ard yü kü (“af ter lo ad”) azal tı cı et ki ye
sa hip tir ler. Kar di yo vas kü ler et ki le ri ba kı mın dan
anes te zik mad de ler ara sın da önem li bir fark lı lık
bu lun ma mış tır. Ben zer şe kil de ge nel anes te zi ve
spi nal/epi du ral anes te zi yi kar şı laş tı ran ça lış ma lar -
da da kar di yo vas kü ler so nuç lar ba kı mın dan be lir -
gin bir fark lı lık gö rül me miş tir. Di ğer yan dan,
spi nal ve epi du ral anes te zi yük sek der ma tom la rı
il gi len dir di ği tak dir de hi po tan si yon ve ref leks ta-
 şi kar di gi bi cid di he mo di na mik so nuç la ra yol aça-
 bi lir. Fark lı anes te zik mad de ler ve fark lı anes te zi
tür le ri nin pe ri-ope ra tif kar di yo vas kü ler komp li -
kas yon la ra et ki si ni araş tı ran ça lış ma lar ge nel ola-
 rak de ğer len di ril di ğin de, anes te zi ilaç la rı nın ve
tek nik le ri nin pe ri-opera tif kar di yak olay la ra
önem li bir et ki si nin ol ma dı ğı nı söy le mek müm-
 kün dür. Bu ça lış ma lar da ope ras yo nun mor ta li te
ve mor bi di te si nin, anes te zi tek ni ğin den çok ope-
 ras yo nun ris ki ve has ta nın kli ni ği ile iliş ki li ol du -
ğu gö rül müş tür. Do la yı sıy la, anes te zik mad de nin
ve anes te zi ti pi nin se çi miy le il gi li ka rar anes te zi -
yo lo ji uz ma nı na bı ra kıl ma lı dır.

Son za man lar da ope ras yon sı ra sın da tran sö zo -
fa ge al eko kar di yog ra fi kul la nı mı, vü cut ısı sı nın ko-
 run ma sı, in tra-aor tik ba lon pom pa sı gi bi
yön tem le rin pe ri-ope ra tif kar di yo vas kü ler komp li -
kas yon la rı azal tı cı et ki si ni araş tı ran az sa yı da araş-
 tır ma ya pıl mış tır. Söz ko nu su tek nik ler özel has ta
grup la rın da kul la nı la bi lir. Ben zer şe kil de ope ras -
yon sı ra sın da pul mo ner ka te ter ler ile in va zif mo ni -
tö ri zas yo nun ru tin kul la nı mı iş le min ken di sin den
kay nak la nan komp li kas yon lar se be biy le uy gun de-
 ğil dir. Bu nun la be ra ber, yük sek risk li has ta lar da
pul mo ner ar ter ka te te ri zas yo nu fay da lı ola bi lir. İn -
tra -ope ra tif de vam lı ST seg ment mo ni tö ri zas yo nu
ko ro ner ar ter has ta lı ğı bu lu nan lar da ve ya vas kü ler
cer ra hi ye ma rız ka lan has ta lar da pe ri-ope ra tif mi-
 yo kard is ke mi si ni be lir le mek için kul la nı la bi lir (Sı -
nıf II a in di kas yon).

Ope ras yon Son ra sı Komp li kas yon lar ve
Kar di yo vas kü ler De ğer len dir me

Non-kardiyak cer ra hi sı ra sın da ve son ra sın da bek-
 le nen baş lı ca cid di komp li kas yon lar mi yo kard is-

 ke mi si, pe ri-ope ra tif mi yo kard in fark tü sü, kalp ye-
 ter siz li ği, arit mi ler ve de rin ven trom bo zu dur. 

Kalp Ye ter siz li ği

Pe ri-ope ra tif dö nem de kalp ye ter siz li ği ge li şi mi
için en risk li grup sol ven tri kül sis to lik fonk si -
yon la rı be lir gin ola rak bo zul muş olan ve da ha ön -
ce kalp ye ter siz li ği tab lo su için de bu lu nan
has ta lar dır. An cak hi per tan sif kalp has ta lı ğı, ha -
fif-or ta de re ce de sol ven tri kül sis to lik dis fonk si -
yo nu ve he mo di na mik öne mi olan ka pak
has ta lı ğı na sa hip has ta lar da kalp ye ter siz li ği ba-
 kı mın dan risk al tın da dır lar. Bu has ta lar da da ha
ön ce kalp ye ter siz li ği ge liş me miş ol sa bi le, gi ri -
şim sı ra sın da ve son ra sın da tuz lu ve yo ğun so lüs-
 yon la rın hız lı ve faz la mik tar lar da uy gu lan ma sı,
ar ter ba sın cın da ani ve be lir gin yük sel me ler ve ya
su ve tuz tu tu cu ilaç la rın et ki si ile ope ras yon son-
 ra sı dö nem de kalp ye ter siz li ği or ta ya çı ka bi lir.
Özel lik le risk li has ta gru bun da yu ka rı da ki te da -
vi ler mut la ka ge rek li ise dik kat li bir şe kil de uy-
 gu lan ma lı, ar ter ba sın cı ve kalp ye ter siz li ği
bul gu la rı ya kın dan ta kip edil me li ve ge re ğin de
di üre tik te da vi baş lan ma lı ve ya ön ce den di üre tik
al mak ta ise ler bu te da vi yo ğun laş tı rıl ma lı dır.

Pe ri-ope ra tif Mi yo kard İn fark tü sü

Pe ri-ope ra tif dö nem de en çok kor ku lan komp li -
kas yon pe ri-ope ra tif mi yo kard in fark tü sü dür. Pe ri-
ope ra tif dö nem de ge li şen mi yo kard in fark tü sü nün
mor ta li te si % 30-50 ci va rın da dır. Pe ri-ope ra tif mi-
 yo kard in fark tü sü için en faz la risk al tın da olan lar
pe ri fe rik da mar has ta la rı ve ön ce den ko ro ner kalp
has ta lı ğı bu lu nan has ta lar dır. Ope ras yon sı ra sın da
ve son ra sın da ge li şen mi yo kard in fark tü sü nün
yük sek mor ta li te si, baş lı ca ta nı da ki güç lük ler se be-
 biy le er ken teş hi sin her za man müm kün ol ma yı şı
ve pe ri-ope ra tif dö nem de ki ka na ma ris ki ne de niy -
le trom bo li tik te da vi nin uy gu la na ma ma sı ile il gi li -
dir. Pe ri-ope ra tif mi yo kard in fark tü sü nün ta nı sı
kli nik semp tom lar se ri EKG ve kar di yak bi yo kim -
ya sal gös ter ge le rin ta yi ni ile ko nu lur. Pe ri-ope ra tif
mi yo kard in fark tü sün de her za man ti pik ağ rı pa-
 ter ni gö rül me ye bi lir (pos to pe ra tu ar dö nem de anal-
 je zik ler, anes te zi nin et ki si vs). Trans mu ral
in fark tüs ler de rast la nan ti pik EKG bul gu la rı ve
özel lik le pa to lo jik Q dal ga sı pe ri-ope ra tif in fark -
tüs te ge nel lik le gö rül mez. Has ta la rın önem li bir
kıs mın da Q dal ga sız mi yo kard in fark tü sü ge li şir
ve EKG bul gu la rı ST-T de ği şik lik le ri ile sı nır lı dır.
Ta nı da kar di yak bi yo kim ya sal gös ter ge ler den ya-
 rar lan ma ko nu sun da da ba zı sı nır la ma lar var dır.
Pe ri-ope ra tif mi yo kard in fark tü sün de kar di yak en-
 zim ler hız la yük se lip dü şe bi lir; do la yı sıy la mi yo -
kard in fark tü sü şüp he si nin yük sek ol du ğu
has ta lar da bi yo kim ya sal gös ter ge le rin gün de bir
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de fa ta yin edil me si ta nı için ye ter siz ka la bi lir. CK-
MB ta yi ni ile ya pı lan ta kip ler de kü çük nek roz lar
göz den ka ça bi lir. Di ğer ta raf tan CK-MB kalp dı şı
do ku lar dan da ser best le ne bi lir; özel lik le eks tre mi -
te ve aort cer ra hi si ne ma ruz ka lan has ta lar da ki
yük sek lik ler yan lış po zi tif so nuç la ra yol aça bi lir.
Pe ri-ope ra tif mi yo kard in fark tü sü nün ta nı sın da
da ha spe si fik olan tro po nin I ve tro po nin T ta yin -
le rin den ya rar la nıl ma lı dır. Pe ri -opera tif mi yo kard
in fark tü sü nün sık lı ğı teş his için kul la nı lan kri ter le -
re gö re fark lı lık gös ter mek te dir. Ye di yüz yet miş iki
ki şi lik non-kardiyak  cer ra hi uy gu la nan ge niş bir
grup ta has ta la rın % 12’sin de kar di yak tro po nin T
yük sek li ği, % 27’sin de ise CKMB yük sek li ği tes pit
edil miş tir. Bu has ta la rın 6 ay lık ta ki bin de tro po nin
T’ nin yük sel di ği has ta lar da kar di yak komp li kas -
yon lar yük sel me yen le re gö re 5.4 kat faz la gö rül -
müş; CKMB yük sek li ği nin ise kar di yo vas kü ler
komp li kas yon la rın tah mi nin de her han gi bir de ğere
sa hip ol ma dı ğı be lir len miş tir. Di ğer bir ça lış ma da,
pe ri-ope ra tif mi yo kard in fark tü sü nün teş hi sin de
en has sas yön te min, ope ras yon dan he men son ra ve
ope ras yo nun 1. ve 2. gün le rin de EKG çe kil me si ol-
 du ğu bil di ril mek te dir.

Pe ri-ope ra tif mi yo kard in fark tü sü nün ta nı sı
için ön ce risk li has ta grup la rı be lir len me li ve bu
has ta lar se ri EKG ve nek roz gös ter ge le ri nin ta yi -
ni ile ta kip edil me li dir. Di ğer yan dan; ko ro ner
kalp has ta lı ğı bu lun ma yan ve dü şük risk li cer ra -
hi uy gu la nan ki şi ler de ope ras yon son ra sı kar di -
yo vas kü ler sis tem ile il gi li be lir ti ve bul gu lar
ge liş me dik çe, ila ve bir ta kip ve araş tır ma nın ya-
 pıl ma sı ge rek siz dir. İs ke mik kalp has ta lı ğı nın bi-
 lin di ği ve ya şüp he le nil di ği or ta ve yük sek
de re ce de kli nik risk li has ta gru bu nun or ta ve
yük sek risk li cer ra hi ye ma ruz kal ma sı du ru mun -
da, ope ras yon ön ce si, ope ras yon dan he men son -
ra ve ope ras yo nun 1. ve 2. gün le ri alı nan
EK G’ ler le ta ki bi uy gun dur. EKG de ği şik li ği
ve/ve ya ti pik gö ğüs ağ rı sı nın var lı ğı ha lin de kar-
 di yak tro po nin T ta yi ni ya pıl ma lı dır. İlk ta yi nin
yük sek bu lun ma sı ha lin de son ra ki ta yin ler da ha
sık ara lık la tek rar lan ma lı dır. Ti pik kar di yak bi yo-
 kim ya sal gös ter ge pro fi li nin var lı ğı ha lin de (Q
dal ga sı ge liş me se bi le) pe ri-ope ra tif mi yo kard in-
 fark tü sü ta nı sı ko nu lur. Pe ri-ope ra tif mi yo kard
in fark tü sü teş his edil dik ten son ra, te da vi trom bo-
 li tik ajan la rın uy gu la na ma ma sı dı şın da il gi li kı-
 la vuz lar da bil di ril di ği şe kil de dü zen le nir. Ayrıca
kanama riskinin yüksek olduğu hallerde antit-
rombotik ve antikoagülan tedavi fayda/risk oranı
göz önünde bulundurularak karar verilmektedir.

Arit mi ve İle ti Bo zuk luk la rı
Ope ras yon sı ra sın da ve so nra sın da or ta ya çı kan
ritm ve ile ti bo zuk luk la rı ge nel lik le kar di yak men-
 şe li de ğil dir ve ge çi ci ni te lik te dir. Ope ras yon ve ya

alt ta ya tan has ta lı ğa bağ lı ola rak ge li şen in fek si yon,
me ta bo lik bo zuk luk lar ve hi pok si arit mi ye yol aça-
 bi lir. Me ta bo lik bo zuk luk lar için de özel lik le po tas -
yum ve mag nes yum se vi ye sin de ki de ği şik lik ler
sık lık la sup ra ven tri kü ler ve ven tri kü ler arit mi eşi-
 ği ni dü şü rür ler. Bu tür bir ge çi ci ve dü zel ti le bi lir
pa to lo ji bu lu na maz ise il gi li arit mi nin alt ta ya tan
kalp has ta lı ğı nın bir gös ter ge si olup ol ma dı ğı da
araş tı rıl ma lı dır. Ope ras yon son ra sın da orta ya çı kan
arit mi ve ile ti bo zuk luk la rı nın te da vi si di ğer şart-
 lar da ge li şen ritm prob lem le rin den fark lı de ğil dir.
An cak her han gi bir ritm prob le mi ope ras yon sı ra -
sın da ve son ra sın da ge liş ti ğin de, spe si fik arit mi te-
 da vi si nin ya nı sı ra, alt ta ya tan se bep araş tı rıl ma lı ve
dü zel til me li dir. Dar QRS’ li ta şi kar di le rin önem li bir
kıs mı va gal ma nev ra lar la dü ze lir. Va gal ma nev ra -
la ra ce vap ver me yen sup ra ven tri kü ler ta şi kar di ler -
de in tra ve nöz yol la ade no sin, kal si yum ka nal
blo ker le ri ve be ta-b lo ker ler kul la nı la bi lir. Bu ilaç la -
ra di renç li va ka lar da Sınıf IA ve IC an ti-arit mik le ri
kul lan mak müm kün dür. Ope ras yon son ra sı at ri al
fib ri las yon ve at ri al flut ter ge li şen has ta lar da, ön-
 ce lik le di gok sin, be ta-b lo ker ve kal si yum an ta -
gonist le ri ile ven tri kü ler ce vap azal tıl ma lı dır.
Ven tri kü ler ce va bın kon trol edil me sin de, bu ilaç lar
ara sın da en et ki li si be ta-b lo ker dir. Alt ta ya tan prob-
 lem ve ya prob lem ler dü zel til me den at ri al fib ri -
lasyon ve at ri al flut te rın kar di yo ver si yon la
dü zel til me si de nen me me li dir. Ak si tak dir de er ken
nüks ço ğu va ka da ka çı nıl maz dır. Ven tri kü ler er ken
vu ru lar ve sü rek siz ven tri kü ler ta şi kar di ler çok sık
ve semp to ma tik ol ma dık ça ge nel lik le te da vi ge rek-
 tir mez ler. Ven tri kü ler ta şi kar di ler be tab lo ker, Sınıf
I ve Sınıf III an ti-arit mik ilaç la ra ge nel lik le ce vap
ve rir. Post-ope ra tif dö nem de or ta ya çı kan arit mi
(sup ra ven tri kü ler ve ya ven tri kü ler) he mo di na mik
bo zuk lu ğa yol açı yor sa, acil elek trik sel kar di yo ver -
si yon ile te da vi edil me li dir. Ope ras yon sı ra sın da ve
son ra sın da ge li şen ile ti bo zuk luk la rı nın te da vi si ge -
nel şart lar da kin den fark lı de ğil dir. Akut semp to -
ma tik bra di kar di ler de in tra ve nöz at ro pine, uzun
sü ren ile ti bo zuk luk la rın da ge nel in di kas yon lar ge-
 rek tir di ğin de ge çi ci “pa ce ma ke r” uy gu la ma la rı ya-
 pı la bi lir.
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Do ğum sal kalp has ta lık lı eriş kin le rin gi de rek ar -
tan sa yı sı, 1970’ler den bu ya na bu has ta gru bu na
öz gün so run la rın da ha iyi be lir len me si, prog noz da
ye ni gös ter ge le rin far kı na va rıl ma sı nı sağ la mış tır.
Gü nü müz de do ğum sal kalp has ta lık la rı olan eriş-
 kin le rin sa yı sı, do ğum sal kalp has ta lık la rı bu lu nan
ço cuk lar dan da ha faz la dır. Bu has ta lar mev cut do-
 ğum sal pa to lo ji ye bağ lı ola rak bir bir le rin den ana-
 to mik ve fiz yo lo jik ola rak fark lı dır. Yak la şı mın
ta nı sal ka te go ri ve uy gu la nan cer ra hi te da vi ye gö -
re ki şi sel leş ti ril me si ge re kir.

Öy kü ve fi zik mu aye ne bu özel lik ler göz
önün de tu tu la rak ya pıl ma lı dır. Has ta la rın ge çir -
dik le ri cer ra hi ye iliş kin ra por lar, eko kar di yog ra -
fik tet kik le ri, EKG ve kalp ka te te ri zas yon bil gi le ri
göz den ge çi ril me li dir.

Öy kü de özel lik le de ğer len di ri le cek semp tom -
lar ta nı ya yö ne lik ol ma lı dır. Ör ne ğin aort ko ark -
tas yo nu ne de ni ile ope re ol muş bir has ta da,
gö ğüs/sırt ağ rı sı, kalp ye ter siz li ği bul gu la rı, baş
ağ rı sı ve kla di kas yon var lı ğı önem ta şır. Pos to pe -
ra tif Fal lot tet ra lo ji li bir eriş kin de ise arit mi ler geç
dö nem de sık rast la nı lan so run ol du ğu için çar-
 pın tı ve sen kop var lı ğı bu yön de ile ri tet kik le rin
ge rek li li ği ne işa ret eder. Bü yük ar ter le rin trans-
 po zis yo nu ne de ni ile at ri yal “s witc h” ope ras yo nu
uy gu lan mış has ta lar da arit mi le rin ya nı sı ra, kalp
ye ter siz li ği, fo kal nö ro lo jik semp tom lar ve si ya -
noz var lı ğı araş tı rıl ma lı dır.

Tek ven tri kül fiz yo lo ji le ri nin stan dart te da vi -
si olan Fon tan cer ra hi si ni ta ki ben ge li şe bi le cek so-
 run lar, arit mi ler, kalp ye ter siz li ği, fo kal nö ro lo jik
semp tom lar ve si ya noz ya nı sı ra pro te in kay bet -
ti ren en te ro pa ti ola bi lir.

Si ya no tik has ta lar da ise hal siz lik, yor gun luk,
kas ve ek lem ağ rı la rı, baş ağ rı sı, epis tak sis ve he-
 mop ti zi ler sık ya kın ma lar dır.

Ta nı yak la şı mı öy kü ve fi zik mu aye ne bul gu la -
rı na gö re ya pıl ma lı dır. Arit mi dü şün dü ren semp-
 tom lar olan has ta lar da EKG ve 24 sa at lik ri tim
Hol ter mo ni to ri zas yo nu ya nı sı ra, te mel ta nı ka te -
go ri si ne gö re risk li grup lar da (ör ne ğin pos to pe ra -

tif Fal lot tet ra lo ji si) elek tro fiz yo lo jik ça lış ma uy gu -
lan ma lı dır. Has ta la rın pek ço ğu ya kın ma la rı yan-
 sıt ma dı ğı için, pos to pe ra tif do ğum sal kalp
has ta la rın da ki yük sek ani kar di yak ölüm sık lı ğı ne-
 de ni ile risk ka te go ri le ri ne gö re ta ra ma test le ri uy-
 gu lan ma lı dır. Bu bö lüm de, bu has ta gru bu na ait
so run la ra ge nel yak la şım özet len mek te dir. 

Kalp Ye ter siz li ği

Do ğum sal kalp has ta lık la rı bu lu nan eriş kin de
kalp ye ter siz li ği ni, sa de ce yıl lar ca ha cim yü kü ve
ana to mik fark lı lık la ra ma ruz kal mış ven tri kü lün
sis to lik fonk si yon la rı ile be lir le mek ola nak sız dır.
Bu ki şi ler de, en dok ri no lo jik dis fonk si yon, ak ci -
ğer has ta lık la rı, re nal ve he pa tik fonk si yon anor-
 mal lik le ri ile is ke let ve kas me ta bo liz ma
de ği şik lik le ri fonk si yo nel ka pa si te yi çok yön lü
ola rak et ki ler (Tab lo 76-1).

Sağ Ven tri kül Dis fonk si yo nu

Pos to pe ra tif Fal lot tet ra lo ji li ve bü yük ar ter le rin
trans po zis yo nu olan has ta lar da mor ta li te nin post-
ope ra tif ikin ci de kad dan son ra gi de rek art ma sı yaş-
 lan ma ile ven tri kül iş le vi ara sın da ki kar ma şık
iliş ki ye dik kat çek miş tir. 

Pos to pe ra tif TO F’ lu has ta lar da do ku-Dopp ler
ana liz le ri ile ven tri kül ler de böl ge sel sis to lik ve di-
 yas to lik iş lev de ği şik lik le ri gös te ril miş tir. Bu de-
 ği şik lik ler in trin sik kas anor mal lik le ri, elek trik-
me ka nik eş leş me (“co up lin g”) de ği şik lik le ri ve
böl ge sel ha sar la ra bağ lı ola bi lir.

Re zi dü  şant ve dar lık la rın ya nı sı ra do ğal ve
post-o pe ra tif ana to mik se kel ler, atım hac mi, fonk-
 si yo nel ka pa si te ve sür vi yi et ki ler. Ör ne ğin pos -
to pe ra tu ar TO F’ lu has ta lar da sağ ven tri kül çı kış
yo lu anev riz ma la rı, sağ ven tri kül di la tas yo nu ve
hi per tro fi si ile sağ ve sol ven tri kül ejek si yon frak-
 si yon la rın da ki azal ma ile ilin ti li bu lun muş tur. Bu
bul gu lar et kin sis to lik fonk si yon için ven tri kül ler
ara sın da ki iş bir li ği nin öne mi ni gös ter mek te dir.
Bu has ta lar da sağ ven tri kül iş le vi ya nı sı ra, sol
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ven tri kül iş le vi nin de ko run ma sı, sür vi nin de-
 vam lı lı ğı için ge rek li dir.

İler le yi ci aort di la tas yo nu ve ya dis tor si yo nu -
aort ye ter siz li ği ile be ra ber ol sun ya da ol ma sın-,
Fal lot tet ra lo ji si ve uni ven tri kü ler ano ma li ler de,
sol ven tri kül ve da ha son ra sağ ven tri kül ka sıl ma
iş le vin de de ği şik lik le re, ko ro ner ar ter ori jin le rin -
de dar lı ğa ve ya dis sek si yo na yol açar. Pul mo ner
ar ter de ki ge niş le me ler ise ko ro ner ar ter le re ba sı
ya pa rak akut is ke mi ve ya yay gın mi yo kard dis-
 fonk si yo nu na se bep ola bi lir.

Do ğum sal kalp has ta lı ğı bu lu nan eriş kin ler -
de, kalp ye ter siz li ği ne yak la şır ken ön ce lik le sis te -
mik ven tri kü lün han gi si ol du ğu nu be lir le mek
önem li dir. 

Pos to pe ra tif has ta lar da re zi dü ka pak dar lık ve
ye ter siz lik le ri, ri tim so run la rı, ko ro ner ar ter le re
ait so run lar (ör ne ğin bü yük ar ter le rin trans po zis -
yo nun da pos to pe ra tif os ti yum dar lı ğı) ve pul mo -
ner hi per tan si yon var lı ğı, kalp ye ter siz li ği
te da vi si ne baş lar ken göz önün de bu lun du rul ma -
lı dır. Re zi dü he mo di na mik so run var sa, cer ra hi
dü zelt me ya pıl ma dan kalp ye ter siz li ği te da vi si
müm kün de ğil dir.

Do ğum sal Kalp Has ta lı ğı Olan
Eriş kin ler de He ma to lo jik So run lar

Bu so run lar ge nel lik le si ya no tik do ğum sal kalp
has ta lık la rın da ya şa nır.

Po li si te mi: Hi pok si ye se kon der ola rak, ke mik ili-
 ğin de aşı rı erit ro sit ya pı mı ger çek le şir. Bu du rum
kan vis ko zi te si nin art ma sı na se bep olur. He ma -
tok ri tin % 70’le re ulaş tı ğı du rum lar da erit ro sit ri-
 ji di te si nor ma lin 10-100 ka tı art mak ta dır. Bir lik te
de mir ek sik li ği de var sa, erit ro sit ler mik ro si tik tir
ve ri ji di te le ri da ha da art mış tır. Hi per vis ko zi te -
nin var lı ğı has ta lar da kas ağ rı sı, hal siz lik, baş ağ-
 rı sı, ir ri ta bi li te, gör me bo zuk lu ğu ve par mak lar da
uyuş ma gi bi semp tom la ra yol açar. Bu ne den le si-
 ya no tik has ta lar da Fe ek sik li ği ge li şi mi ne en gel
olun ma lı dır.

Hi per vis ko zi te nin te da vi si fle bo to mi dir, an cak
et ki si ge çi ci dir. Fe ek sik li ği ne yol aç tı ğın dan he ma-
 tok rit % 70’in üs tün de ol sa bi le has ta semp to ma -
tik de ğil se fle bo to mi öne ril mez. Ateş, yük sek ir ti fa
(uçak yol cu lu ğu), kus ma ve is hal de hid ra tas yo na
yol aça rak, hi per vis ko zi te ye se bep ola bi lir. Te da vi
ye ter li hid ras yo nun sağ lan ma sı dır. Fle bo to mi ge-
 re ki yor sa has ta yı ra hat la ta cak en az (or ta la ma 250-
500 ml) kan alın ma lı ve se rum fiz yo lo jik le
rep las man ya pıl ma lı dır. 

He mos taz: Si ya no tik has ta lar da trom bo si to pe ni,
trom bo sit iş lev bo zuk lu ğu, prot rom bin za ma nı
ve par si yel trom bop las tin za ma nın da uza ma,
fib ri no jen ve ko agü las yon fak tör le rin de azal ma
sık kar şı la şı lan so run lar dır. Ay rı ca an tit rom bo -
tik te da vi komp li kas yo nu ola rak ka na ma gö rü -
le bi lir.

Ko lay mo rar ma, epis tak sis, ağız içi ka na ma la -
rı, trav ma tik ka na ma lar ve me no ra ji sık tır. Si ya -
no tik has ta lar da trom bo si to pe ni, he ma tok rit te ki
ar tış la ters oran tı lı dır. Bu has ta lar da trom boz ve
ka na ma ya eği lim pa ra dok su gö rül mek te dir. Pul-
 mo ner vas kü ler has ta lık ta pul mo ner ar ter ler için -
de trom boz ge li şe bi lir. Bu trom büs ler dis tal
dal lar da em bo li le re ne den olup pul mo ner in fark -
tüs le re yol aça bi lir.

Si ya no tik do ğum sal kalp has ta lı ğı bu lu nan has-
 ta lar da at ri yal fib ri las yon ya da  se reb ral em bo li gi -
bi ne den ler le an ti ko agü lan te da vi ve ri le cek se, INR
kon tro lün de mi ni mum doz ve ril me li dir.

DDoo  ğğuumm  ssaall  KKaallpp  HHaass  ttaa  llııkk  llıı  EErriişş  kkiinn  ddee
GGee  bbee  lliikk

Do ğum sal kalp has ta lı ğı olan eriş kin ka dın lar da
ge be lik, ön ce sin den ha zır lık ya pıl ma sı ge re ken
bir sü reç tir. Alt ta ya tan kar di yak pa to lo ji ve uy-
 gu la nan cer ra hi ye gö re ge be lik için risk ler be lir -
len me li, gi ri şim ge rek ti ren re zi dü prob lem ler
var sa ge be lik ön ce sin de ge rek li te da vi ya pıl ma lı -
dır. An ne aday la rı na ge be lik ris ki an la tı lır ken, ay -
nı pa to lo ji nin ço cuk la rın da da ola bi le ce ği
be lir til me li dir.
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Endokrinolojik, • Hipotiroidi
nörohormonal • Diabetes mellitus

• Adrenerjik ve vagal yanıt kaybı

Pulmoner • Restriktif akciğer hastalığı
• Hipoventilasyon
• Obstrüktif uyku apnesi
• Arteriovenöz malformasyonlar
• Pulmoner vasküler hastalık
• Kronik parankimal infeksiyon

Karaciğer • Kronik hepatit
• Portal hipertansiyon
• Siroz

Renal • Glomerul filtrasyon değişiklikleri
• Değişken su tutulumu
• Hiperürisemi

Hematolojik • Fe eksikliği
• Eritrositoz
• Lenfopeni

İskelet • Yetersiz kas egzersizi
• Kifoskolyoz

İnfeksiyon • İnfeksiyonlara eğilim

Nörolojik • Serebrovasküler hasar 

Gebelik

Tablo 76-1. Doğumsal Kalp Hastalıklı Erişkinlerde
Konjestif Kalp Yetersizliği Gelişiminde Rol
Oynayan Kalp Dışı Nedenler



Ge be lik Sı ra sın da ki He mo di na mik
De ği şik lik ler

Ge be li ğin 6. haf ta sın dan iti ba ren baş la yan kan hac-
 min de ki ar tış, ge be li ğin so nu na doğ ru, baş lan gıç
de ğe ri nin yak la şık % 50’si ka dar ar tış gös te rir. Erit-
 ro sit kit le si de baş lan gıç dü ze yi nin % 40’ı ka dar ar -
tar. Plaz ma hac min de ki ar tış ora nı nın erit ro sit
kit le si ne na za ran faz la olu şu, ge be lik te fiz yo lo jik bir
ane mi ye yol açar. Ay rı ca ge be lik, pıh tı laş ma fak tör-
 le rin de ki ar tış ve fib ri no li tik ak ti vi te de azal ma ne-
 de ni ile pıh tı laş ma ya eği li min art tı ğı bir sü reç tir.

Do ğum sı ra sın da da ağ rı, he ye can ve ute rus
kon trak si yon la rı, kalp atım hac min de ar tış, ta şi -
kar di ve hi per tan si yo na yol aça bi lir. Bu de ği şik lik -
ler do ğum sı ra sın da kar di yak de kom pan sas yo na
ne den ola bi lir. Do ğum son ra sın da ki ilk sa at so nun -
da kalp atım hac mi baş lan gıç de ğe ri ne dö ner ken,
he mo di na mik de ği şik lik le rin tü müy le kay bol ma sı
6 ayı bu la bi lir.

Ma ter nal ve Fe tal Risk le rin Be lir len me si

An ne ada yın da fonk si yo nel ka pa si te nin kö tü ol-
 ma sı (NYHA>II), si ya noz, sol ven tri kül sis to lik dis-
 fonk si yo nu, sol ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı, arit mi,
felç ve ya ak ci ğer öde mi gi bi kar di yo lo jik kö ken li
prob lem le rin var lı ğı risk li bir ge be lik ola ca ğı nı
gös te rir. Bu risk fak tör le ri nin var lı ğı na gö re has ta -
lar; dü şük risk li (gös ter ge yok), or ta risk li (bir gös-
 ter ge) ve ya yük sek risk li (bir den faz la gös ter ge)
ol mak üze re üç gru ba ay rıl mış lar dır. Ge be lik te
komp li kas yon ge liş me ih ti ma li, dü şük risk li grup -
ta % 5, or ta risk li ler de % 25 ve yük sek risk li ler de %

76’dir. Ge be li ği zor laş tı ran di ğer risk fak tör le ri
pros te tik ka pak ve ya kon du it öy kü sü, an ti ko agü -
lan te da vi alın ma sı ve te ra to jen ilaç la rın kul la nıl -
ma sı dır. Tab lo 76-2’de bu fak tör ler göz önü ne
alı na rak ya pı lan sı nıf la ma gö rül mek te dir.

Ge be lik te An ti ko agü las yon
Me ka nik kalp ka pak la rı var lı ğı gi bi trom bo em -
bo li ris ki ta şı yan has ta lar da pıh tı laş ma ya eği li min
art tı ğı ge be lik te ye ter li an ti ko agü lan te da vi nin
uy gu lan ma sı çok önem li dir. Bu te da vi de se çe -
nek ler; war fa rin, un frak si yo ne he pa rin, dü şük
mo le kül ağır lık lı he pa rin ve bun la ra ila ve ola rak
as pi rin dir. Starr-Ed wards ve ya Björk-Shi ley gi bi
me ka nik ka pak la rı ta şı yan ka dın lar yük sek risk
gru bun da olup, ag re sif an ti ko agü lan te da vi ge-
 rek ti rir. Ge be lik te oral an ti ko agü lan te da vi alan
has ta lar da en dü şük trom boz ora nı (% 4) gö rül -
müş ken, 6-12 ges tas yon haf ta la rı ara sın da un frak-
 si yo ne he pa rin kul la nan has ta lar da trom boz
ora nı da ha yük sek (% 9) bu lun muş tur.

War fa rin kul la nı mı ile il gi li en önem li sa kın ca
em bri yo pa ti ge li şi mi dir. An cak ya pı lan ça lış malar -
da gün lük doz <5 mg tu tul du ğun da te ra to jenik ol-
 ma ya bi le ce ği gös te ril miş tir. Va gi nal do ğum
sı ra sın da war fa rin kul la nan an ne be be ğin de in trak-
 ra ni yal ka na ma ge li şe bi le ce ği gös te ril di ğin den,
war fa rin do ğum dan iki haf ta ön ce ke sil me li dir.
Sub ku tan he pa rin pla sen ta yı geç mez ve te ra to je nik
et ki si yok tur. An cak he pa rin kul la nı mı ma ter nal
trom bo si to pe ni ve os te opo ro za yol aça bi lir. Dü şük
mo le kül ağır lık lı he pa ri nin uy gu lan ma sı ko lay
olup al ter na tif te da vi ola rak de ğer len di ri le bi lir.

Me ka nik Kalp Ka pak la rı Olan Ka dın lar da
Ko ru yu cu An tit rom bo tik Te da vi
İlk tri mes ter de he pa rin kul la nı mı ve ya ge be lik te
oral an ti ko agü lan te da vi nin de va mı, has ta ile tar-
 tı şıl ma lı ve he pa ri nin da ha az gü ven li ol du ğu, da -
ha yük sek trom boz ve ka na ma ris ki ta şı dı ğı
an la tıl ma lı dır.

Yük sek risk li ge be le re, ilk tri mes ter de war fa rin
al mak is te mi yor sa, ak ti ve par si yel trom bop las tin
za ma nı nı kon trol de ğe ri nin 2-3 ka tın da tu ta cak şe-
 kil de, sü rek li İV frak si yo ne he pa rin ve ril me li ve
da ha son ra war fa ri ne ge çil me li dir. War fa rine ge-
 çil di ğin de, IN R’ yi 2-3 ara sın da ayarlanmalı ve dü -
şük doz as pi rin ek len me li dir.

Dü şük risk li ge be ler, ak ti ve par si yel trom bop -
las tin za ma nı nı kon trol de ğe ri nin 2-3 ka tın da tu-
 ta cak şe kil de, uy gun doz da sub kü tan he pa rin
(17.500–20.000 Ü, gün de iki kez) kul lan ma lı dır.

Ge be lik İçin Yük sek Risk Ta şı yan Du rum lar
Si ya no tik kalp has ta lık la rı ve semp to ma tik obs-
 trük tif lez yon lar müm kün se ge be lik ön ce si te da -
vi edil me li dir. Ei sen men ger sen drom lu bir ka dın
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Düşük risk • Sol-sağ şantlar
• Tamir edilmiş ve rezidü sorunun

olmadığı lezyonlar
• Darlık olmayan biküspid aort kapağı
• Hafif-orta derecede pulmoner darlık
• Normal ventrikül sistolik fonksiyonu ile 

beraber olan kapak yetersizliği

Orta • Tedavisiz bırakılmış ya da sadece
derecede palyasyon uygulanmış siyanotik
risk doğumsal kalp hastalıkları

• Düzeltilmemiş aort koarktasyonu
• Hafif-orta derecede aort darlığı
• Mekanik prostetik kapaklar
• Ciddi pulmoner darlık
• Orta-ciddi sistemik ventrikül

disfonksiyonu
• Semptomatik aritmi

Yüksek risk • NYHA fonksiyonel sınıf III veya IV
• Sağ-Sol şantla birlikte olan/olmayan 

önemli pulmoner hipertansiyon
• Aort kökü veya major kapak tutulumu 

olan Marfan sendromu
• Ciddi aort darlığı

Tablo 76-2. Annedeki Doğumsal Kalp Hastalığı ve
Gebelikteki Kardiyak Risk



ge be li ği son lan dır ma yı ka bul et mez se, ok si jen te-
 da vi si ve am pi rik an ti ko agü lan te da vi için er ken
saf ha da has ta ne ye ya tı rıl ma lı dır.

Mar fan sen drom lu ge be ler de aort kö kü di la -
tas yo nu ve dis sek si yon var lı ğı nı be lir le mek ama-
 cıy la ge be lik sı ra sın da ve ge be lik son ra sı ilk 6
ay da 4-6 haf ta ara ile eko kar di yog ra fik in ce le me
ya pıl ma lı dır. Pro fi lak tik be ta-blo ker te da vi si uy-
 gu la na bi lir.

Bi küs pid aort ka pa ğı ve aor to pa ti si olan ka dın -
lar da da -Mar fan sen dro mu ka dar yük sek ol ma -
mak la be ra ber- aort dis sek si yo nu ris ki ol du ğun dan
pro fi lak tik be ta-blo ker te da vi si ve ri le bi lir.

Ge be lik Sı ra sın da Kalp Cer ra hi si

Ge be lik sı ra sın da kar di yo vas kü ler cer ra hi mü da -
he le es na sın da an ne de  % 6 ve fe tus ta % 30 ci va -
rın da mor ta li te ris ki ol du ğun dan ope ras yon dan
müm kün se ka çı nıl ma lı dır. Ope ras yo nun zo run lu
ol du ğu du rum lar da müm kün se üçün cü tri mes te -
re ka dar bek len me li ve “by pas s” a geç me den ön ce
elek tif se zer yan uy gu lan ma lı dır. Fe tal mor ta li te yi
be lir le yen risk fak tör le ri; an ne ya şı nın 35’in üs tün -
de ol ma sı, fonk si yo nel ka pa si te si nin II I-IV bu lun -
ma sı, re-ope ras yon, acil cer ra hi, mi yo kar dın
ko run ma şek li ve anok si sü re si dir.

Do ğum Tra va yı

Mar fan sen drom lu has ta lar da aort dis sek si yo nu
ol ma dık ça va gi nal do ğum ter cih edi lir. Ay rı ca se-
 zer yan ya pı la cak has ta da -en az iki haf ta ön ce sin -
den- war fa rin den he pa ri ne ge çiş te bir ak sa ma
ol muş sa va gi nal do ğum yap tı rıl ma lı dır. He pa rin
in dük si yon dan en az 12 sa at ön ce ke sil me li, bu
ara da spon tan do ğum baş lar sa pro ta min le nöt ra li -
ze edil me li dir.  Do ğum sol la te ral de kü bi tis po zis -
yo nun da ya pıl ma lı dır. Ei sen men ger sen drom lu
an ne ler post par tum dö nem de de bir haf ta sü re ile
göz lem al tın da tu tul ma lı dır.

DDoo  ğğuumm  ssaall  KKaallpp  HHaass  ttaa  llıı  ğğıı  BBuu  lluu  nnaann
EErriişş  kkiinn  lleerr  ddee  SSppoorr

At ri yal Sep tal De fekt

Cer ra hi yol la ya da ci haz la ka pa tı lan has ta lar,
pul mo ner hi per tan si yon ve ya ven tri kü ler ya da
at ri yal ek to pi bul gu la rı yok sa ope ras yon dan 3-6
ay son ra tüm spor lar da yer ala bi lir ler. Te da vi
edil me miş ler de, sa de ce ha fif pul mo ner hi per tan -
si yon la be ra ber olan ge niş AS D’ ler de, te da vi ye
ka dar dü şük sta tik ve di na mik li (bi lar do, golf gi -
bi) spor la ra izin ve ri lir.

Ven tri kü ler Sep tal De fek (VSD)

Kü çük VSD’ ler (Qp/Qs<1.5/1) eg zer siz ya nı tı nı et-
 ki le mez. Or ta ge niş lik te VSD’ ler de (Qp/Qs=1.5-2)

ha fif bir sol ven tri kül ha cim yü kü var dır. Di na -
mik eg zer siz iyi to le re edi lir ken, izo met rik eg zer -
siz da ha az to le re edi le bi lir. Çün kü izo met rik
eg zer siz sis te mik ard yü kü art tı ra rak pul mo ner
kan akı mı ve Qp/Qs’i art tı rır. Pul mo ner hi per tan -
si yon la bir lik te olan ge niş VSD’ li has ta lar di na -
mik ve ya izo met rik eg zer siz le ri to le re ede mez ler.
Te da vi edil miş VSD’ ler, te da vi den 3-6 ay son ra
pul mo ner hi per tan si yon ve arit mi bul gu la rı yok -
sa tüm spor la ra ka tı la bi lir.

Pa tent Duk tus Ar te ri ozus (PDA)

Kü çük PDA ’lar da spor tif ak ti vi te kı sıt la ma sı yok-
 tur. Or ta-ge niş PDA’ lar te da vi ya pıl ma dan spor-
 tif ak ti vi te le re ka tı la maz. Pul mo ner ar ter ba sın cı
ve sol ven tri kül bo yu tu nor mal ise, te da vi yi ta ki -
ben 3 ay son ra spo ra baş la ya bi lir ler.

Pul mo ner Ka pak Dar lık la rı

Ha fif pul mo ner dar lı ğı olan (gra di ent <40 mmHg)
has ta lar tüm eg zer siz şe kil le rin de yer ala bi lir ler.
RV çı kış yo lu gra di en ti >40 mmHg üze rin de olan
has ta lar an cak dü şük dü zey de di na mik ve sta tik -
li spor la ra ka tı la bi lir ler. Val vü lop las ti yi ta ki ben
hiç ya da ha fif re zi dü dar lı ğı ka lan ve nor mal ven-
 tri kül fonk si yo nu olan lar iş lem den 2-4 haf ta son -
ra tüm ya rış ma lı spor lar da yer ala bi lir ler. Cer ra hi
val vo to mi uy gu lan mış sa bek le me sü re si 3 ay dır.
Val vü lop las ti yi ta ki ben cid di pul mo ner ye ter siz -
li ği ve bu na bağ lı be lir gin sağ ven tri kül ge niş le -
me si olan has ta lar ise an cak dü şük yo ğun luk ta ki
ak ti vi te le re ka tı la bi lir.

Aort Dar lı ğı

Spor sı ra sın da ani ölü me yol aça bi len bir do ğum -
sal kalp has ta lı ğı dır. Eg zer siz is ke mi, an gi na ve
ven tri kü ler arit mi ye ne den ola bi lir. An cak ha fif
aort dar lı ğı (gra di ent<30 mmHg) var sa spor tif ak-
 ti vi te le re mü sa ade edi lir. Or ta de re ce de dar lı ğı
olan lar (gra di ent 30-50 mmHg) dü şük yo ğun luk -
ta ki ak ti vi te le re ka tı la bi lir. Cid di dar lık ta (> 50
mmHg) spo ra mü sa ade edil mez. Te da vi yi ta ki -
ben dar lık aza lır, an cak or ta-önem li ye ter siz lik
ge li şir se spo ra yi ne mü sa ade edil mez. 

Aort Ye ter siz li ği

Ha fif ve ya or ta de re ce de aort ye ter siz li ği olan lar
bü tün spor tif ak ti vi te ler de yer ala bi lir ler. Or ta de-
 re ce de sol ven tri kül ge niş le me si olan (60-65 mm)
has ta lar, eg zer siz tes ti nor mal ise dü şük ve or ta
de re ce de yo ğun luk ta ki spor lar da yer ala bi lir ler.
Sol ven tri kül di yas to lik ça pı>65 mm olan ki şi ler
spor yap ma ma lı dır. Mar fan sen dro mu olan has-
 ta lar spor yap ma ma lı dır.
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Mit ral Dar lı ğı

Ha fif mit ral dar lı ğı olan ve si nus rit min de ki has-
 ta lar bü tün spor la ra ka tı la bi lir. An cak an ti ko agü -
lan te da vi kul lan mak zo run da olan has ta lar
trav ma ih ti ma li olan te mas spor la rın dan sa kın -
ma lı dır. Or ta de re ce de mit ral dar lı ğı olan ve si -
nüs rit min de ki has ta lar dü şük-or ta yo ğun luk ta ki
sta tik (bi lar do, golf, dal ma) ve di na mik (beyz bol,
ma sa te ni si, vo ley bol gi bi) spor lar ya pa bi lir. Cid -
di mit ral dar lı ğı olan has ta la ra spor öne ril mez.

Mit ral Ye ter siz li ği

Ha fif-or ta de re ce de mit ral ye ter siz li ği olan, si nus
rit min de ki bü tün has ta lar tüm ya rış ma lı spor la -
ra ka tı la bi lir. Or ta de re ce de mit ral ye ter siz li ği bu-
 lu nan, sol ven tri kül sis to lik fonk si yo nu nor mal ve
sol ven tri kül ça pı<60 mm olan has ta lar dü şük-or -
ta de re ce de sta tik ve di na mik spor la ra ka tı la bi lir.
Cid di mit ral ye ter siz li ği olan lar da spo ra izin ve-
 ril mez. Cer ra hi ka pak ta mi ri olan has ta lar trav -
ma ris ki ta şı yan spor la rı yap ma ma lı dır. 

Aort Ko ark tas yo nu

Aort kö kü di la tas yo nu ol ma yan, eg zer siz tes ti nor-
 mal, is ti ra hat te kol dan öl çü len TA de ğe ri nor mal ve
is ti ra hat le pik sis to lik kan ba sın cı<230 mmHg olan
ha fif ko ark tas yon lu (gra di ent <20 mmHg), has ta lar
bü tün ha fif spor lar da yer ala bi lir. Kol/ba cak sis to -
lik TA far kı >20 mmHg, eg zer si ze bağ lı hi per tan si -
yo nu olan (>230 mmHg) has ta lar sa de ce dü şük
yo ğun luk ta eg zer siz le re ka tı la bi lir. Has ta cer ra hi
ya da gi ri şim sel yön tem le te da vi edil miş se, te da vi -
den > 3 ay son ra spor ya pa bi lir. Yi ne de te da vi gör-
 müş has ta la rın, yük sek sta tik li eg zer siz ler den
(ağır lık kal dır ma, rüz gar sör fü, yel ken, su ka ya ğı)
ka çın ma sı öne ri lir. Be lir gin aort di la tas yo nu ve ya
anev riz ma for mas yo nu olan ki şi le re dü şük yo ğun -
luk ta ki spor la ra izin ve ri le bi lir.

Fal lot Tet ra lo ji si

Pos to pe ra tif Fal lot tet ra lo ji li has ta lar da spor tif ak-
 ti vi te le re ka tı la bil me, re zi dü prob lem le rin var lı -
ğı na bağ lı dır. Sağ ven tri kül ba sın cı nor mal ve ya
nor ma le ya kın sa, pul mo ner ye ter siz li ğe bağ lı sağ
ven tri kül vo lüm yü kü yok ya da çok ha fif se, be lir-
 gin re zi dü şant yok sa ve Hol ter mo ni tö ri zas yon -
da ve/ve ya eg zer siz tes tin de at ri yal ve ya
ven tri kü ler arit mi ler or ta ya çık mı yor sa has ta tüm
spor tif ak ti vi te le re ka tı la bi lir. Be lir gin pul mo ner
ye ter siz lik ve bu na bağ lı sağ ven tri kül hi per tan -
si yo nu olan ve ya at ri yal ya da ven tri kü ler arit mi -
le ri bu lu nan has ta lar sa de ce dü şük yo ğun luk ta ki
spor tif ak ti vi te le re ka tı la bi lir.

Bü yük Ar ter le rin Trans po zis yo nu

At ri yal “s witc h” (Mus tard, Sen ning) ope ras yo nu ya-
 pıl mış has ta lar, kalp oda cık la rı nor mal ya da ha fifçe
ge niş le miş se, arit mi si yok sa, semp tom ta nım la ma -
yor sa ve eg zer siz tes ti nor mal se dü şük yo ğun luk -
ta ki sta tik/di na mik spor la ra ka tı la bi lir. Ar te ri yel
“s witc h” ope ras yo nun dan son ra sup ra val vü ler ve
pul mo ner ar ter dal la rın da dar lık lar, ko ro ner ar ter
ok lüz yon la rı, aort kö kü di la tas yo nu ve aort ye ter -
siz li ği ge li şe bi lir. Bu has ta lar, ven tri kül fonk si yon -
la rı  ve eg zer siz tes ti nor mal se, ay rı ca at ri yal ve
ven tri kü ler ta şi arit mi yok sa tüm spor la rı ya pa bi lir.
He mo di na mik so run la rı olan, an cak eg zer siz tes ti
nor mal bu lu nan has ta lar dü şük ço ğun luk ta ki sta tik
ya da di na mik spor la ra ka tı la bi lir ler.

Bü yük Ar ter le rin Dü zel til miş Trans po zis yo nu
İzo le ola nı na dir olup, ço ğu kez ven tri kü ler sep-
 tal de fekt, pul mo ner ste noz ve sol at ri yo ven tri -
kü ler ka pak ye ter siz li ği ile bir lik te dir. Kalp blo ğu
da sık tır. Do mi nant ven tri kül mor fo lo jik sağ ven-
 tri kül ol du ğu için eg zer si ze ya nıt anor mal dir. Sis-
 te mik ven tri kül ge niş le me si ol ma yan, at ri yal ve
ven tri kü ler ta şi arit mi le ri bu lun ma yan ve nor mal
eg zer siz tes ti olan has ta lar  dü şük yo ğun luk ta ki
sta tik ve di na mik spor la ra ka tı la bi lir.

Ebs te in Ano ma li si
Sağ ven tri kül ça pı nor mal, is ti ra hat ve eg zer siz le
sağ-sol şan tı ol ma yan ve at ri yal ve ya ven tri kü ler
arit mi le ri gös te ril me miş ki şi ler her tür lü spor tif ak-
 ti vi te ye ka tı la bi lir. Or ta de re ce de tri küs pid ye ter -
siz li ği ve ha fif-or ta de re ce de sağ ven tri kül bo yut
ar tı şı olan, an cak arit mi le ri bu lun ma yan ki şi ler dü -
şük yo ğun luk ta ki spor tif ak ti vi te le re ka tı la bi lir ler.
Cid di Ebs te in ano ma li si olan ki şi le re her tür lü
spor tif ak ti vi te den sa kın ma la rı söy len me li dir.

Pos to pe ra tif Fon ta n’ lı Has ta lar
Bu has ta lar an cak dü şük yo ğun luk ta ki spor tif ak-
 ti vi te le re ka tı la bi lir.
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Eriş kin dö nem de ki sol ven tri kül çı kış yo lu dar lık -
la rı nın bü yük kıs mı nı aort dar lık la rı ve aort ko ark-
 tas yo nu oluş tur mak ta dır. Hi per tro fik kar di -
yo mi yo pa ti, aor tik ke sin ti ve (eriş kin ya şa ka dar
ope re ol ma dan ulaş ma şan sı ol ma dı ğı için hi pop -
las tik sol kalp sen dro mu) bu ko nu ya da hil edil me-
 miş tir.

Aort dar lık la rı ka pak esas alı na rak ya pı lan sı-
 nıf la ma da sub val vü ler, val vü ler ve ya sup ra val -
vü ler dü zey de ola bi lir. Ol gu la rın %75’in de dar lık
val vü ler dü zey de dir: Val vü ler dü zey de ki aort
dar lı ğı en sık bi küs pid aort ka pa ğı ze mi nin de ge-
 liş mek te dir. Ge nel lik le tek ba şı na ola bi le ce ği gi bi
di ğer sol ven tri kül çı kış yo lu dar lık la rı, ven tri kü -
ler sep tal de fekt, pa tent duk tus ar te ri ozus ve ya
sol ven tri kül gi riş yo lu dar lık la rı ile be ra ber ola-
 bi lir. Sub val vü ler aort dar lı ğı izo le ola bi le ce ği gibi
sık lık la ven tri kü ler sep tal de fekt, at ri yo ven tri kü -
ler (AV) sep tal de fekt ve di ğer sol ven tri kül çı kış
yo lu dar lık la rı ile de be ra ber dir. Dar lık ven tri kü -
ler sep tal de fekt ke na rın da bir su ba or tik “rid ge ”
do ku su, tek ta raf lı ve ya ya ka şek lin de yer le şim
gös te ren dis kret fib ro müs kü ler mem bran ve ya
tüm sol ven tri kül çı kış yo lu nun tü nel şek lin de da-
 ral dı ğı, aor tik anu lu sun ve kö kün dar ol du ğu
uzun ve tü nel tar zın da ki dar lık ola rak kar şı mı za
çı ka bi lir. Sup ra-val vü ler dü zey de ki aort dar lık la -
rı eriş kin de ol duk ça na dir olup tüm sol ven tri kül
çı kış yo lu dar lık la rı nın % 7’sin den azı nı oluş tur -
mak ta dır. Dar lık si nüs val sal va la rın üst ke na rın -
dan baş la yan de ği şik uzun luk ta kum saa ti
bi çi min de baş-bo yun da mar la rı nı da et ki le ye bi -
len bir dar lık tır.

Aort ko ark tas yo nu ise tüm kon je ni tal kalp
has ta lık la rı nın % 5-8 ka da rı nı oluş tu ran bir tab lo
olup sık lık la sol subk la vi an ar te rin he men dis ta -
lin de juks ta-duk tal böl ge de ni len li ga men tum ar-
 te ri ozu mun kar şı sın da olan dis kret tip te
dar lık lar dır. Dar lık ba zen uzun tu bü ler şek lin de
ola bi le ce ği gi bi, ba zen de özel lik le ye ni do ğan ve
süt ço cuk la rın da ist hmus hi pop la zi si ile be ra ber

ola bi lir. Ko ark tas yon ol gu la rı na en sık (% 85) eş -
lik eden anor mal lik bi küs pid aort ka pa ğı dır. 

VVaall  vvüü  lleerr  AAoorrtt  DDaarr  llıı  ğğıı

Ta nım la ma ve Et yo lo ji

Aort ka pa ğı nın kon je ni tal mal for mas yon la rın da
ka pak üni küs pid, bi küs pid ve ya tri küs pid ola bil -
mek te dir. Uni küs pid olan lar ge nel lik le cid di aort
dar lı ğı ile pre zen te olup ya şa mın ilk yı lın da ta nı ko-
 nu lan ve mü da ha le edil mez se fa tal sey re de bi len
pa to lo ji ler dir. Eriş kin dö nem de kon je ni tal val vü ler
aort dar lı ğı nın en sık ne de ni bi küs pid aort ka pa ğı -
dır ve ge nel po pü las yo nun %1-2’si ni et ki le mek te -
dir. Özel lik le NOTCH I ge nin de ki mu tas yon lar ile
bi küs pid aort ka pa ğı ara sın da iliş ki var dır. Bi küs -
pid aort ka pa ğı er kek ler de 4 ka ta da ha faz la gö rül -
mek te olup kli nik gi di şi dar lık, ye ter siz lik ve ya her
iki si ni bir den içe re bi lir. Aort du va rı da bu du rum -
la bir lik te et ki len mek te dir ve bi küs pid aort ka pa ğı
ta nı sı ko nu lan has ta la rın iz le min de prog re sif aort
kö kü di la tas yo nu, aort anev riz ma sı, rüp tü rü ve dis-
 sek si yon ge li şe bil mek te dir. 

Aort ka pak dar lık la rın da dar lı ğın cid di ye ti nin
ta nım la ma sı ha fif, or ta ve cid di ola rak ya pıl mak -
ta ve bu ta nım ka pak ala nı, ka pak akım hı zı ve
Dopp ler eko kar di yog ra fi ile belirlenen kapaktaki
gra di ent ile or ta ya konulmak ta dır. Av ru pa Kar-
 di yo lo ji Derneği (ESC)’nin 2010 kı la vu zu na gö re
aort dar lı ğı nın sı nıf la ma sı Tab lo 45-1’de özet len -
miş tir (Ba kı nız Ka pak Has ta lık la rı - Bölüm 39).
Ge nel sı nıf la ma bu şe kil de ol sa da özel lik le ado-
 le san ve genç eriş kin ler de dar lık sı nıf la ma sı sa de -
ce Dopp ler eko kar di yog ra fi ile alı nan or ta la ma
gra di ent ler esas alınarak ya pı la bil mek te dir.

Bi küs pid aort ka pa ğı ve aort dar lı ğı izo le ola bi -
le ce ği gi bi, sub val vü ler aort dar lı ğı, pa ra şüt mit ral
ka pak, ven tri kü ler sep tal de fekt, pa tent duk tus ar-
 te ri ozus, aort ko ark tas yo nu ve fark lı de re ce ler de
aor tik ark hi pop la zi le ri (Sho ne komp lek si) ile bir-
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 lik te ola bi lir. Yi ne ko ark tas yon ile bir lik te bi küs pid
aort ka pa ğı, Tur ner sen drom lu has ta lar da sık tır.  

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Aort dar lı ğı olan has ta lar da or ta ya çı ka bi le cek en
önem li semp tom ve bul gu lar efor disp ne si, gö ğüs
ağ rı sı, sen kop ve kalp ye ter siz li ği dir. Eg zer siz sı-
 ra sın da ani ölüm sık lı ğı % 1-10 ara sın da bil di ril -
miş tir. Ado le san dö ne me ka dar ge nel lik le cid di
semp tom ver me ye bi len bu du rum gü nü müz de
sık lık la sağ üst pa ras ter nal me sa fe de üfü rüm du-
 yu lup eko kar di yog ra fi ya pıl dı ğın da ta nı ko nul -
mak ta dır. Nor mal de bi küs pid aort ka pa ğı ile
iliş ki li aort dar lı ğın da ti pik semp tom lar 50-70 yaş-
 la rın da, kal si fik aort dar lı ğı ile iliş ki li semp tom -
lar ise 70’li yaş lar dan son ra or ta ya çık mak ta dır.  

Fi zik Muayene

Ha fif ol gu lar da na bız pa ter ni et ki len mez ken, cid di
dar lık var lı ğın da za yıf ve ge cik miş na bız “pul sus
par vus et tar du s” sap ta na bi lir. Özel lik le gra di en tin
25 mmHg’ yı aş tı ğı ol gu la rın 2/3’ün de sağ üst ster-
 nal ke nar ve jü gü ler çen tik te tril bu lu nur. Bi rin ci
kalp se si ge nel lik le nor mal, ikin ci kalp se si uza mış
sis tol ne de ni ile son de re ce da ral mış tır. Bi rin ci kalp
se sin den he men son ra apeks ve sol ster nal ke nar
bo yun ca ejek si yon kli ği işi ti le bi lir. Aort dar lı ğı nın
ka rak te ris tik üfü rü mü ejek si yon kli ğin den son ra
baş la yan “k re şen do-dek re şen do ” tar zın da sis to lik
ejek si yon üfü rü mü dür. En iyi kal bin ba za lin de aort
oda ğın da işi tilr ve ka ro tis böl ge si ne ya yı lım gös te -
rir. Has ta nın çö mel me si ve izo to nik eg zer siz gi bi
ma nev ra lar ile üfü rü mün şid de ti ar tar ken, va zop -
res sör ajan la rın ve ril me si, izo met rik eg zer siz ve ya
ayak ta dur ma gi bi du rum lar da üfü rü mün şid de ti
aza lır.   

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

Val vü ler aort dar lı ğı nın ana bul gu su sol ven tri kül
hi per tro fi si olup cid di aort dar lı ğı va ka la rı nın %

85’in de var dır. Bu nun ya nın da or ta-cid di ol gu -
lar da ST seg ment dep res yo nu ve “s tra in” pa ter ne
bağ lı ola rak so lu gö ren de ri vas yon lar da (V4-V6)
T dal ga ne ga tif li ği ve QRS-T açı sı nın bo zul ma sı
sap ta na bi lir. Cid di aort dar lı ğı ol gu la rın da sol at-
 ri yum da ge niş le me ve kal si fik aort dar lık la rın da
in tra ven tri kü ler ile ti ge cik me si gö rü le bi lir. 

Teleröntgenografi

Gö ğüs rönt ge nin de kalp göl ge si ge nel lik le nor-
 mal se de ba zen sol kalp ge niş le me si ola bi lir.
Özel lik le bi küs pid aort ka pa ğı ze mi nin de ge li şen
aort dar lı ğın da asen dan aor ta ge niş le me si ve ka-
 pak ta kal si fi kas yon lar da göz le ne bi lir. 

Eko kar di yog ra fi

Val vü ler aort dar lı ğı olan has ta lar da stan dart ta nı
me to du eko kar di yog ra fi olup bu de ğer len dir me -
de; ka pak ana to mi si ve ha re ket le ri,  ka pak ta ye ter -
siz lik olup ol ma dı ğı, aort kö kü ana to mi si ve
çap la rı, sol ven tri kül kit le si, vo lüm ve çap la rı ile sis-
 to lik-di yas to lik fonk si yon lar de ğer len di ril me li dir.
Ka pa ğın bi küs pid ya pı da olup ol ma dı ğı be lir len -
me li dir (Şe kil 77-1). Dar lı ğın cid di ye ti ni be lir le mek
için mut la ka ka pak ala nı he sap lan ma lı ve gra di ent
öl çül me li dir. Gra di ent öl çü lür ken mak si mum pik
(“pe ak”) gra di ent yan lış lık la faz la yük sek de ğer ler
ve re bi le ce ğin den doğ ru ta nım la ma için or ta la ma
gra di ent ter cih edil me li dir. An ji yog ra fik ola rak sol
ven tri kül-aor ta ara sın da ki “pe ak-to-pea k” gra di ent
ile eko kar di yog ra fi de öl çü len or ta la ma gra di en tin,
dar lı ğın de re ce si ni be lir le me de da ha faz la ko re las -
yon gös ter di ği iyi bi lin mek te dir. Ay rı ca var sa aort
ye ter siz li ği nin de re ce si de be lir len me li dir. Ara da
ka lın mış ol gu lar da mag ne tik re zo nans in ce le me ve
bil gi sa yar lı to mog ra fik an ji yog ra fi ile de ğer len dir -
me de ya pı la bi lir.

Eg zer siz Tes ti

Se çil miş ol gu lar da eg zer si ze kalp hı zı, kan ba sın cı
ya nı tı, ST- T dal ga de ği şik lik le ri ve ri tim bo zuk -
luk la rı de ğer len di ri le bi lir. Eg zer siz tes tin de ST
seg ment dep res yo nu ve T dal ga ne ga tif li ği nin
prog nos tik de ğe ri ya şa gö re de ği şir, çün kü eriş kin-
 le rin % 80’in de prog nos tik öne mi ol mak sı zın bu
de ği şik lik ler gö rü le bi lir. Di ğer yan dan ado le san ve
genç eriş kin ler de eg zer si ze ya nıt ola rak ge li şen ST-
T de ği şik lik le ri gi ri şim in di kas yo nu oluş tu ra bi lir. 

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Ta nı sal kalp ka te te ri zas yo nu an cak di ğer ta nı sal
test ler le net ve ri alın ma yan ol gu lar da gi ri şim ön-
 ce si se çi le bi lir. Ço ğun luk la 35 ya şın dan bü yük ol-
 gu lar da eş lik ede bi le cek ko ro ner so run la rın
ta ran ma sı ve ta nı lan dı rıl ma sı da amaç la nır.
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Şekil 77-1. İki boyutlu ekokardiyografide kısa eksen görün-
tüde biküspid aort kapağı ve açılım paterni görünmektedir.



Do ğal Se yir

Eriş kin ler de eş lik eden en do kar dit ol ma dık ça bi-
 küs pid aort ka pa ğı has ta lı ğı ya vaş kli nik gi diş gös-
 te rir ve ka pak ta ki dar lık ve ya ye ter siz lik ile ri
yaş la ra ka dar be lir gin ol ma ya bi lir. Dar lık ta ki prog-
 res yo nun şid de ti baş lan gıç ta ki cid di yet, kal si fi -
kas yon ora nı, yaş ve eş lik eden ate rosk le ro tik risk
fak tör le ri ne bağ lı dır. Bi küs pid aort ka pa ğı nın en
önem li komp li kas yo nu, aort dar lı ğı nın şid de ti nin
art ma sı ve cer ra hi ve ya ka te ter ile gi ri şim ge rek ti -
re bil me si dir. Ço ğu has ta da ka pak 45 ya şın dan
son ra kal si fi ye olup ka lın laş mak ta ve he mo di na -
mik ola rak cid di yet art mak ta dır. Ya pı lan ça lış ma -
lar da bi küs pid aort ka pa ğı has ta la rın da ka pak ta ki
ka lın laş ma nın 2. de kad da, kal si fi kas yo nun 4. de-
 kad da baş la dı ğı ve bu nun la pa ra lel ola rak dar lık
gra di en ti nin her de kad da 18 mmHg art tı ğı gös te -
ril miş tir. Bi li nen bir di ğer nok ta da has ta lar da an-
 gi na pek to ris, sen kop ve disp ne gi bi bul gu lar
baş la dı ğın da prog no zun gi de rek kö tü leş me si dir.
Bi küs pid aort ka pa ğı has ta la rın da yıl lık mor ta li te
% 0.3, aort dis sek si yo nu % 0.1 ve en do kar dit sık lı -
ğı % 0.3’dür. Ay rı ca aort kö kü ve aor tik si nu sün 9
yıl lık iz lem so nuç la rın da % 45’e ya kın di la te ol du -
ğu sap tan mış tır. Aort di ssek si yonu ora nı da ge nel
po pü las yo na gö re 5-9 kat art mış tır.  

Te da vi

Me di kal Te da vi

Val vü ler aort dar lı ğı olan has ta lar da sis te mik hi per-
 tan si yon, di yas to lik ba sın cı ve ko ro ner per füz yo nu
faz la azalt ma ya cak şe kil de dü şü rül me li dir. Be ra -
be rin de aort ye ter siz li ği olan sis te mik hi per tan si -
yon lu has ta lar da uzun et ki li va zo di la ta tör te da vi
de kul la nı la bi lir. Özel lik le bi küs pid aort ka pa ğı ve
aort kö kü di la tas yo nu olan has ta lar da be ta-blo ker
kul la nı mı uy gun dur. Sta tin gru bu ilaç la rın bi küs -
pid aort ka pa ğı has ta la rın da ka pak kal si fi kas yo nu
ve de je ne ras yo nu nu ya vaş lat tı ğı na ait za yıf ve ri ler

ol sa da, an cak ate rosk le roz için risk fak tö rü olan-
 lar da kul la nı mı ka bul gör müş tür. Sta tin le rin bi küs-
 pid aort ka pa ğı has ta la rın da ki dar lı ğın ar tı şı nı
ya vaş lat ma da ka nıt lan mış bir et ki si yok tur.

Aort Ba lon Val vü lop las ti ve Trans ka te ter
Ka pak Rep las ma nı

Se çil miş ado le san ve genç eriş kin ler de ki kal si fi ye
ol ma mış val vü ler aort dar lı ğın da per kü tan ba lon
val vü lop las ti dü şü nü le bi lir (Şe kil 77-2).

Val vü ler aort dar lı ğı olan eriş kin ler de “ba lon
val vü lop las ti ” in di kas yon la rı Tab lo 77-1’de gö rül-
 mek te dir.

Pul mo ner dar lık lı has ta lar da per kü tan trans-
 ka te ter pul mo ner ka pak rep las ma nı cer ra hi ye al-
 ter na tif bir se çe nek iken, kon je ni tal val vü ler aort
dar lı ğı te da vi sin de trans ka te ter ka pak rep las ma -
nı nın ye ri net de ğil dir. 

Cer ra hi Te da vi

Eriş kin ler de ki aort dar lı ğı ol gu la rın da ki cer ra hi
gi ri şim le rin ço ğu nu aort ka pak rep las ma nı ve
Ross ope ras yo nu oluş tur mak ta dır. Ross pro se -
dü rü özel lik le an ti ko agü las yon dan ka çın mak için
ço cuk lar da aort ka pa ğı ye ri ne pul mo ner ka pa ğın
kul la nıl dı ğı, pul mo ner po zis yo na ise ho mo-xe -
nog raft ko nul du ğu çift ka pak cer ra hi si ni içe ren
ve iş lem son ra sın da ki ilk de kad son ra sın da res te -
noz ola sı lı ğı yük sek olan bir iş lem dir.

İle ri yaş lar da ki eriş kin ler de  özel lik le kal si fi ye
ol muş ka pak lar da aort ka pak rep las ma nı dü şü nül -
me li dir. Her ne ka dar uzun sü re an ti ko agü lan te-
 da vi ge rek tir se de me ta lik ka pak lar bi yo lo jik ka pak
ve ho mog reft ler den da ha da ya nık lı dır. Val vü ler
aort dar lı ğı ta nı lı eriş kin ler de aor tik ka pak ta mi -
ri/aort ka pak rep las ma nı ve ya aor tik kök rep las -
ma nı  in di kas yon la rı Tab lo 77-2’de gö rül mek te dir.

İz lem

Dar lık ve/ve ya ye ter siz lik ol sun bü tün aort ka pak
has ta lık la rı nın ömür bo yu kar di yo lo jik ta kip le ri
ge re kir. Bu iz lem ler de bi küs pid aort ka pa ğı olan
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Şekil 77-2. Biküspit aort kapağı ve ciddi aort darlığı olan
hastada sağ ventriküler apikal “pacing” yardımıyla yapılan
balon aortik valvüloplasti.

• Genç erişkinlerde valvüler aort darlığı dışında kapakta
kalsifikasyon ve aort yetersizliğinin olmadığı olgularda; 
- Göğüs ağrısı, senkop ve egzersiz dispnesi gibi şi-

kayetlerin varlığında, kalp kateterizasyonunda sol
ventrikül-aorta arasındaki “peak-to-peak” gradien-
tin > 50 mmHg  olması

- Hastalar asemptomatik olsa bile EKG’de ST-T
dalga değişikliği gelişmesi ve kalp kateterizasyo-
nunda sol ventrikül-aorta arasındaki “peak-to-
peak” gradientin > 60 mmHg bulunması

• Yaşlı erişkinlerde balon valvüloplasti aort kapak rep-
lasmanının  alternatifi olarak düşünülmemelidir.

Tablo 77-1. Valvüler Aort Darlığı Olan Erişkinlerde 
Balon Valvüloplasti İndikasyonları



has ta la rın mut la ka aort kök le ri öl çül me li ve özel-
 lik le ça pı 40 mm’ yi aşan ol gu lar en az yıl lık ola rak
iz len me li dir. Bu nun ya nın da aort dar lı ğı ve ye ter-
 siz li ğin de prog res yon, in fek tif en do kar dit ve
trom boz gö rü len ler, ay rı ca aort ka pak rep las ma -
nı ya pı lan lar pro tez ka pak fonk si yon la rı açı sın -
dan ta kip edil me li dir. Ross pro se dü rü ya pı lan
has ta lar ne o-aor tik ka pak ta ki ye ter siz lik ve ne o-
pul mo ner ka pak ta ki dar lık açı sın dan ya kın dan
iz len me li dir. Ben tal pro se dü rü (aort kök rep las -
ma nı+kom po zit ka pak+ko ro ner re imp lan tas yon)
ya pı lan has ta lar ise özel lik le prok si mal ko ro ner
tı ka nık lık açı sın dan ta kip edil me li dir. Sa de ce
yük sek risk li has ta lar da in fek tif en do kar dit pro fi-
 lak si si öne ril mek te dir.

Ge be lik

Cid di semp to ma tik val vü ler aort dar lı ğı ol gu la -
rın da ge be lik kon trin di ke dir. Böy le ol gu lar da ge-
 be lik ön ce si trans ka te ter yol la ve ya cer ra hi te da vi
ola rak aort ka pak te da vi si ya pıl ma lı dır. Obs tet rik
bir komp li kas yon ve ya cid di bir kar di yo lo jik
prob lem yok sa (aort anev riz ma sı, cid di aort dar lı -
ğı, dis sek si yon ris ki, aort ka pak rep las ma nı, an ti -
ko agü las yon ge rek li li ği) 38. ges tas yon haf ta sın da
va ji nal do ğum öne ri lir. Ge be li ğin val vü ler aort
dar lı ğı ve ya ye ter siz li ği ni kö tü leş tir di ği ne da ir net
bir ka nıt yok tur. Bu nun ya nın da ai le vi tek rar la ma
ris ki ol du ğun dan fe tal kar di yo log lar ta ra fın da fe-
 tu sun de ğer len di ril me si öne ri lir.

Spor ve Eg zer siz

Or ta ve özel lik le cid di aort dar lı ğı olan has ta lar -
da ya rış ma lı spor sı ra sın da arit mi ve ani ölüm ris -
ki ol du ğun dan bu has ta la rın ağır eg zer siz,
ya rış ma lı spor ve izo met rik eg zer siz ler den uzak

dur ma sı ge re kir. Ay rı ca aort kö kü ge niş olan bi-
 küs pid aort ka pa ğı has ta la rın da da ağır eg zer siz
sı ra sın da aort dis sek si yo nu ris ki var dır.

SSuu  bbaa  oorr  ttiikk  DDaarr  llııkk

Ta nım la ma ve Et yo lo ji

Sub val vü ler aor tik dar lık lar do ğum sal aort dar lık -
la rı nın  % 8-20’si ni oluş tu rur ve er kek ler de 2 kat
da ha sık tır. Ba zen izo le ola bi le ce ği gi bi ol gu la rın
% 50-70 ka da rın da ven tri kü ler sep tal de fekt, aort
ko ark tas yo nu, Sho ne komp lek si ve ya bun la rın cer-
 ra hi le ri son ra sın da or ta ya çı kar. Eriş kin kon je ni tal
kalp has ta lı ğı gru bu nun yak la şık % 6.5’un dan so-
 rum lu dur. Su ba or tik dar lık lar ana to mik ve his to -
lo jik özel lik le ri ne gö re 3 grup ta top la na bi lir:
Mem bra nöz tip: Ol gu la rın % 75-85’in den so rum lu -
dur. Ka pa ğın yak la şık 1 cm al tın da ya rım ay ve ya
ya ka şek lin de in ce bir per de sol ven tri kül çı kış yo-
 lu nu da ral tır. Fib ro müs kü ler tip: Ol gu la rın % 10’un -
dan so rum lu dur. Mem bra nöz ti pe ben zer, an cak
ta ba nı da ha ka lın kas lı bir ya pı şek lin de dir. Tü nel
ti pi: Ol gu la rın %10-15’i ni oluş tu rur. Bu has ta lar da
yük sek sol ven tri kül ba sın cı na bağ lı ola rak hi per -
tro fi ge li şir. Aort ka pa ğı ge nel de 3 küs pis li ve ka -
lın olup sub val vü ler dar lı ğa bağ lı jet ten do la yı
sık lık la ye ter siz li ğe iler le ye bil mek te dir.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Apeks ve sol pa ras ter nal me sa fe de kli ğin eş lik et-
 me di ği kre şen do-dek re şen do tar zın da sis to lik bir
ejek si yon üfü rü mü du yu lur. Ba zı has ta lar da üfü-
 rü me tril eş lik ede bi lir. Özel lik le sol pa ras ter nal
me sa fe de Erb oda ğın da du yu lan er ken di yas to lik
üfü rüm ise aort ye ter siz li ği nin ge liş ti ği nin ha ber -
ci si dir. Bu nun ya nın da var sa eş lik eden kon je ni tal
kalp has ta lı ğı ile il gi li üfü rüm ler de du yu la bi lir.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi

Bu has ta lar da cid di aort dar lı ğı ve ya ye ter siz li ği ol-
 ma dık ça be lir gin EKG bul gu su ol ma ya bi lir. Gra di -
ent 50 mmHg’ yı geç ti ğin de sol ven tri kül hi per tro fi si
ve re po la ri zas yon anor mal lik le ri gö rü le bi lir. 
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• Ekokardiyografik değerlendirmede; darlığın proksimali
ve distali arasındaki “peak” gradientin >50 mmHg ve
ortalama gradientin >30 mmHg olması

• Kateter ile ölçülen “peak-to-peak” gradientin >50
mmHg olması  

• Darlığın yukarıda belirtilen değerlerden daha düşük ol-
duğu durumlarda bile progresif aort yetersizliği varsa,
sol ventriküler diyastol sonu çapı >50 mm ve sol ven-
trikül EF <%55 ise cerrahi müdahele yapılmalıdır

Tablo 77-3. Subaortik Darlıklarda Cerrahi Müdahele
İndikasyonlar (AHA 2008 Kılavuzu)

• Koroner bypass, kapak cerrahisi veya aort cerrahisi
gibi başka bir nedenle opere olmak zorunda olan ve
ciddi aort darlığı bulunan hastalarda aort kapak tamiri,
Ross prosedürü veya aort kapak replasmanı indikas-
yonu vardır.

• Ciddi valvüler aort darlığı ve buna bağlı sol ventrikül
disfonksiyonu olan (EF <%50) hastalarda aort kapak
replasmanı yapılmalıdır.

• Valvüler aort darlığı ile birlikte ciddi aort yetersizliği
olan genç erişkinlerde, semptomlar ve persistan sol
ventrikül sistolik disfonksiyonu (EF<%50) ve progresif
sol ventrikül dilatasyonu gelişmişse aort kapak rep-
lasmanı yapılmalıdır.

• Biküspid aort kapağı olan hastalarda, aort kökü 50
mm’in üzerinde olduğunda veya yıllık genişleme 5
mm’den fazla ise aort kök replasmanı veya tamiri in-
dikasyonu vardır.

AVR: Aort kapak replasmanı

Tablo 77-2. Valvüler Aort Darlığı Olan Erişkinlerde
Aortik Kapak tamiri/AVR veya Aortik Kök Replasman 
İndikasyonları



Teleröntgenografi

Özel lik le su ba or tik dar lı ğa bağ lı or ta cid di aort ye-
 ter siz li ği ve sol ven tri kül ge niş le me si ol ma dık ça
gö ğüs rönt ge nin de anor mal lik sap tan ma ya bi lir.

Eko kar di yog ra fi

Trans to ra sik iki bo yut lu ve renk li Dopp ler eko-
 kar di yog ra fi ile su ba or tik böl ge de ki dar lı ğı ana to-
 mi si (Şe kil 77-3), su ba or tik dar lı ğın cid di ye ti, aort
ye ter siz li ği nin de re ce si, asen dan aor ta ça pı, mit-
 ral ka pak ya pı sı, sol ven tri kül hi per tro fi ve di la -
tas yo nun ora nı ay rın tı lı de ğer len di ril me li dir.
Be ra be rin de ven tri kü ler sep tal de fekt var lı ğın da
dar lı ğın gra di en ti nin olduğundan da ha faz la he-
 sap la na bi le ce ği unu tul ma ma lı dır. Son dö nem ler -
de üç bo yut lu eko kar di yog ra fi ile komp leks sol
ven tri kül çı kış yo lu ana to mi si da ha iyi de ğer len -
di ri le bil mek te dir.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Su ba or tik dar lı ğın de ğer len dir me sin de eko kar di -
yog ra fi ve di ğer no nin va zif yön tem ler ye ter li ol-
 du ğun dan, eş lik eden baş ka bir kon je ni tal kalp
has ta lı ğı şüp he si yok sa ta nı sal amaç lı kalp ka te -
te ri zas yo nu ge nel lik le öne ril mez. 

Te da vi

Su ba or tik dar lık la rın te da vi si cer ra hi olup ope ras -
yon za ma nı nın be lir le yen ana fak tör ler dar lı ğın ve
aort ye ter siz li ği nin cid di ye ti dir. Ka te ter kay nak lı
bir kaç tedavi gi ri şim ya pıl mış, an cak ba şa rı lı so-
 nuç lar el de edi le me miş tir. Su ba or tik dar lık lar da
cer ra hi in di kas yon lar Tab lo 77-4’de gö rül mek te dir. 

Su ba or tik dar lık lar da dar lı ğa yol açan mem bra -
nın hal ka şek lin de ke si le rek sol ven tri kül çı kış yo lu-
 nun te miz len me si ve fib ro müs kü ler mem bran söz
konusu ise ha fif sol ven tri kül sep tal re zek si yonu ge-
rekir. Su ba or tik dar lık la iliş ki li aort ye ter siz li ği var -
sa eş za man lı aort ka pak ta mi ri ya pıl ma lı dır.
Ope ras yo na bağ lı mor bi di te ve mor ta li te % 0-6 ara-
 sın da de ğiş mek te olup baş lı ca komp li kas yon lar

aort ve mit ral ka pak ha sa rı, komp let kalp bloku ve
ven tri kü ler sep tal de fekt oluş tu rul ma sı dır. Fib ro -
müs kü ler ve tü nel ti pi dar lık la rın cer ra hi te da vi si
da ha zor olup ba zen ge niş sep tal re zek si yon ve ya
mit ral ka pak rep las ma nı ge re ke bi lir. Özel lik le cid -
di tü nel ti pi dar lık lar da Kon no pro se dü rü (sol ven-
 tri kül çı kış yo lu nun aor tik anu lu sa ka dar sep tu mun
ke si le rek ya ma ile ge niş le til me si) ve ya be ra be rin de
cid di aort ye ter siz li ği var sa Kon no pro se dü rü + aort
ka pak rep las ma nı ge re ke bi lir.

Su ba or tik dar lık lar da tek ra ra ait ya pı lan ça lış-
 ma lar da nüks oran la rı pos to pe ra tif 5. yıl da % 16
iken 10 yıl lık ta kip te risk % 30’la rı bul mak ta dır.
Özel lik le pre-ope ra tif gra di ent yük sek, pos to pe -
ra tif gra di ent >10 mm Hg ve yaş kü çük se nüks
ris ki art mış tır. Yi ne le me ler de te da vi se çe nek le ri
ay nı dır. Sol ven tri kü ler su ba or tik dar lık lar da ge-
 li şen aort ye ter siz li ği cer ra hi son ra sı ge nel lik le
iler le mez. 

Prognoz

Su ba or tik dar lık lar da gi di şat ge nel lik le prog re -
sif tir. De fekt ona rıl ma dı ğın da he men üs tün de ki
ka pa ğı de for me ede rek bo zar ve ye ter siz li ğe yol
açar. Bu yüz den su ba or tik dar lık lar da dar lı ğa eş -
lik eden aort ye ter siz li ği ola bi lir ve bu iki si ile bir-
 lik te er ken sol ven tri kül dis fonk si yo nu ge li şe bi lir.
Bü tün su ba or tik dar lık la rın yak la şık % 50’sin de
aort ye ter siz li ği or ta ya çı kar. Özel lik le dar lık gra-
 di en ti nin 30 mmHg’ yı aş tı ğı du rum lar da, sol ven-
 tri kül çı kış yo lu obs trük si yo nun de re ce si art ma ya
baş lar.  Gra di ent 50 mmHg’ yı aş tı ğın da or ta-ağır
aort ye ter siz li ği ge li şi mi için cid di risk ar tı şı var-
 dır. Bu nun ya nın da özel lik le kü çük ven tri kü ler
sep tal de fekt ile be ra ber olan du rum lar da in fek tif
en do kar dit ris ki be lir gin art mış tır. 

Takip

Bu has ta lar da ömür bo yu kar di yo lo jik iz lem ge-
 rek mek te dir. Eko kar di yog ra fi ile sol ven tri kül bo-
 yut la rı dar lı ğın de re ce si, ge li şe bi le cek aort
ye ter siz li ği ve şid de ti mut la ka de ğer len di ril me li -
dir. Bu nun ya nın da ope re olan has ta lar dis rit mi,
yat ro je nik ven tri kü ler sep tal de fekt ve komp let
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Şekil 77-3. İki boyutlu ekokardiyografide sol ventrikül içinde
kapağın hemen altında yerleşim gösteren ve ciddi darlığa
yol açan subaortik membran görülmektedir.

• Tüm semptomatik (angina, dispne ve/veya senkop)
supravalvüler aort darlıkları (diskret veya diffüz)

• Doppler ekokardiyografi ile ortalama gradientin >50
mmHg veya “peak” sistolik Doppler gradientin >70
mmHg olması

• Daha düşük değerlerdeki sol ventrikül çıkış yolu obs-
trüksiyonu olanlarda, semptom, sol ventrikül hipertro-
fisi veya sol ventrikül sistolik disfonksiyonu varsa ya
da  gebelik veya egzersiz yapılması planlanıyorsa

• Birlikte koroner ostial darlık olması

Tablo 77-4. Supravalvüler Aort Darlığında Cerrahi
Müdahele İndikasyonları (AHA 2008 Kılavuzu)



kalp bloku ile en do kar dit ge li şi mi açı sın dan ya -
kın iz len me li dir.

Ge be lik ve Eg zer siz

Cid di semp to ma tik su ba or tik dar lık lar da ge be lik
kon trin di ke dir. Böy le du rum lar da ön ce lik le kalp
cer ra hi si ya pıl ma lı ve da ha son ra ge be lik plan lan -
ma lı dır. Eg zer siz yak la şı mı val vü ler aort dar lı ğın -
da ki gi bi dir. Yük sek risk li has ta lar da en do kar dit
pro fi lak si si uy gu lan mal dır.

SSuupp  rraa  vvaall  vvüü  lleerr  AAoorrtt  DDaarr  llıı  ğğıı  

Ta nım la ma ve Et yo lo ji

Sup ra val vü ler dü zey de ki aort dar lık la rı tüm sol
ven tri kül çı kış yo lu dar lık la rı nın % 7’sin den az
bir kıs mı nı oluş tur mak ta ve eriş kin ler de na dir gö-
 rül mek te dir. Dar lık Val sal va si nus le ri nin he men
üs tün den baş la yıp sık lık la kum saa ti şek lin de ba -
zen da ha uzun seg ment le ri kap sa ya bil mek te dir.
Bu du rum da ko ro ner ar ter os ti um la rı dar lı ğın
prok si ma lin de yer al dı ğı için di yas to lik ko ro ner
akı mı olum suz et ki le ne bi lir. Ay rı ca bu has ta lar -
da par si yel ve ya komp let ko ro ner os ti al dar lık lar
ge liş me ve ya şa mın er ken dö ne min de ko ro ner ar -
ter prob lem le ri çık ma ih ti ma li var dır. 

Sup ra ven tri kü ler aort dar lı ğı olan has ta la rın
bü yük bir kıs mın da, kro mo zom 7q11.23 böl ge -
sin de ki elas tin ge nin de ki mik ro de les yon la ra bağ -
lı ola rak Wil li ams sen dro mu or ta ya çık mak ta dır. Bu
has ta lar da ti pik dis mor fik yüz gö rü nü mü (cin yü -
zü: “el fin fa ce ”), bi linçsel ve dav ra nış sal so run lar,
nö ro mo tor ge ri lik, ek lem anor mal lik le ri, sup ra -
val vü ler aort dar lı ğı, pe ri fe rik pul mo ner dar lık ve
mit ral ka pak pro lap su su gi bi kar di yak so run lar
da olu şa bil mek te dir. Elas tin ge nin de ki bu de fekt
ba zen hi pop la zik ar kus aor ta ve re nal ar ter dar lı -
ğı na da yol aça bil mek te dir. Wil li ams sen dro mu
dı şın da da ai le vi oto zo mal do mi nat ka lı tı lan sup-
 ra val vü ler aort dar lı ğı ol gu la rı var dır. 

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Sup ra val vü ler aort dar lık la rı nın ço ğu ço cuk luk
ça ğın dan iti ba ren ve ya eriş kin yaş ta baş la yan be-
 lir gin sol ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı, hi per tan si -
yon ve ya is ke mi bul gu la rı ile baş vu rur lar.
Özel lik le Wil li ams sen dro mu na eş lik eden cid di
sup ra val vü ler aort dar lı ğı ve ya dif füz pe ri fe rik
pul mo ner dar lık bu lu nan lar da ilk bul gu ani kar-
 di yak ölüm ola bi lir. 

Fi zik Muayene

Sup ra val vü ler aort dar lı ğı olan has ta lar da dar lık -
tan ge çen jet akı ma bağ lı ola rak sup ras ter nal me-

 sa fe de boy na ya yı lan ve aort oda ğın da da du yu -
lan sis to lik ejek si yon üfü rü mü du yu lur. Ço ğu kez
bu na tril eş lik eder. İkin ci kalp se si da ral mış ve ya
pa ra doks çift leş miş ola bi lir. Cid di dar lık lar da
api kal 4. ses po zi tif ola bi lir. Ay rı ca bu has ta lar da
kum saa ti şek lin de ki dar lı ğa bağ lı ola rak dar lık
je ti sağ trun kus bra ki ose fa li ku sa doğ ru olur ve
has ta la rın sağ bra ki yal ar ter kan ba sınç la rı, sol
bra ki yal de kin den da ha (Co an da et ki si) faz la dır.
Bu nun dı şın da ki kli nik bul gu lar val vü ler aort
dar lı ğı na çok ben zer lik gös te rir.  

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi

Ado le san ve eriş kin ya şa ka dar ge len has ta lar da
sol ven tri kül hi per tro fi si ve re po la ri zas yon anor-
 mal lik le ri ne bağ lı ST-T dal ga de ği şik lik le ri gö rü -
le bi lir. 

Teleröntgenografi

Kalp ge nel lik le nor mal bü yük lük te olup ba zen
ha fif sol ven tri kü ler hi per tro fi si olur. Eş lik eden
pe ri fe rik pul mo ner dar lık var lı ğın da pul mo ner
da mar lan ma da ve vas kü ler göl ge ler de azal ma
gö rü le bi lir. 

Mi yo kard Per füz yon Sin tig ra fi si

Efor tes ti ya pı la ma yan has ta lar da far ma ko lo jik
(ade no sine, do bu ta mine ve ya di py ri da mol) mi-
 yo kar di yal per füz yon sin tig ra fi le ri ile is ke mi ta ra-
 ma sı ya pı la bi lir. Bu has ta lar mi yo kard is ke mi si
açı sın dan pe riyo dik ola rak ta kip edil me li dir.

Eko kar di yog ra fi, Bil gi sa yar lı To mog ra fi (BT)
ve Man ye tik Re zo nans (MR) Gö rün tü le me

Eriş kin ya şa gel miş bir has ta da trans to ra sik eko-
 kar di yog ra fi (Şe kil 77-4) ve ya MR/BT an ji yog ra fi
ile sup ra val vü ler dü zey de ki ana to mi ay rın tı lı ola-
 rak gö rün tü le ne bi lir ve gra di ent öl çü lüp dar lı ğın
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cid di ye ti be lir le ne bi lir. Bu nun ya nın da ko ro ner
os ti um, ar kus aor ta ve dal la rı ile re nal ar ter ler ve
pe ri fe rik pul mo ner ar ter le rin de gö rün tü len me si
öne ri lir. Ay rı ca sol ven tri kül sis to lik-di yas to lik
fonk si yon la rı, aort ve mit ral ka pak ana to mi si de-
 ğer len di ri le bi lir.

Sup ra val vü ler aort dar lı ğı olan has ta la rın
mut la ka Wil li ams sen dro mu açı sın dan ta ran ma -
sı ge rek ti ği ve di rekt “f lö re san in si tu hib ri di zas -
yo n” in di kas yo nu ol du ğu unu tul ma ma lı dır.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Özel lik le Wil li ams sen dro mu olan has ta lar da kla-
 sik kon van si yo nel an ji yog ra fi risk li ola bi lir. Ön-
 ce lik le aort kö kü ve kum saa ti şek lin de ki dar lık
gö rün tü len dik ten son ra dik kat li bir şe kil de se lek-
 tif ko ro ner an ji yog ra fi ya pı lıp ola sı ko ro ner os ti -
al ste noz lar or ta ya ko nul ma lı dır (Şe kil 77-5).

Te da vi

Sup ra val vü ler aort dar lık la rın da pri mer te da vi cer-
 ra hi dir. Dar lı ğın fib röz bir ya pı ve ya kum saa ti şek-
 lin de ol du ğu de for mi te ler de mor ta li te % 5’in
al tın da dır. Val vü ler aort dar lı ğı nın ak si ne bu has ta-
 lar da ko ro ner ar ter ler os ti um la rı yük sek ba sınç al-
 tın da ol du ğu için cer ra hi mü da he le ge rek li li ği da ha
er ken or ta ya çık mak ta dır. Sup raval vü ler aort dar-
 lı ğı olan has ta lar da ki cer ra hi in di kas yon lar Tab lo
77-4’de özet len miş tir.

Sup ra val vü ler aort dar lı ğı has ta la rın da ki cer-
 ra hi; ya ma ile aor ta nın dü zel til me si, “by pas s” ile
ko ro ner os ti al dar lık prob le mi nin aşıl ma sı ve ya
os ti al re kons trük si yon şek lin de ola bil mek te dir.
Sup ra val vü ler aort dar lı ğı te da vi sin de trans ka te -
ter te da vi nin ye ri yok tur.

Takip

Sup ra val vü ler aort dar lı ğı olan tüm has ta la rın
ope re ol sun ya da ol ma sın uzun dö nem ta ki bi ge-
 rek mek te dir. Ope re ol ma yan has ta lar da muh te -
mel yük sek ko ro ner os ti al ba sınç ve dü şük
di yas to lik ko ro ner akım dan do la yı tan si yo nu cid -

di dü şü re cek ve ko ro ner is ke mi ye yol aça cak te-
 da vi ler den ka çı nıl ma lı dır. Cer ra hi mü da he le ya-
 pı lan has ta lar da er ken ve geç mor ta li te ile
re kür rens ih ti ma li dü şük tür. Cer ra hi ola rak dü-
 zel ti len ol gu lar da 15 yıl lık ya şam ora nı % 85 ci va-
 rın da olup, iz lem de aort ye ter siz li ği ge liş me ris ki
% 25’dir.  Has ta lar özel lik le yük sek ba sınç lı böl ge -
de ya pı lan cer ra hi den do la yı anev riz ma ris ki açı-
 sın dan ya kın dan iz len me li dir.

Ge be lik, Eg zer siz ve İn fek tif En do kar dit
Pro fi lak si si

Yak la şı mı val vü ler aort dar lı ğı ile ay nı dır.

AAoorrtt  KKoo  aarrkk  ttaass  yyoo  nnuu

Ta nım la ma ve Et yo lo ji

Aort ko ark tas yo nu tüm kon je ni tal kalp has ta lı kla -
rı nın % 5-8’i ni oluş tur mak ta ve her 10.000 can lı do-
 ğum dan üçün de or ta ya çık mak ta olup er kek ler de
da ha sık (Er kek/Ka dın:1.7/1) ola rak gö rü lür. Has-
 ta lık en sık sol subk la vi an ar ter dis ta lin de li ga -
men tum ar te ri ozu mun tam kar şı sın da dis kret tip te
ola rak gö rü lür ken, ba zen uzun seg ment ve ya ist h-
mus hi pop la zi si ile be ra ber dir. Ko ark te seg men te
ya kın in trin sik aort du var anor mal lik le ri yaş ar tık -
ça anev riz ma ve dis sek si yo na yol aça bil mek te dir.
Bu nun ya nın da aort ko ark tas yo nu sık lık la bi küs -
pid aort ka pa ğı (% 25-85), ven tri kü ler sep tal de fekt
(% 22-46), val vü ler-sub val vü ler ve ya sup ra val vü ler
aort dar lı ğı, Sho ne komp lek si ve mit ral ka pak
anor mal lik le ri ile birliktedir. Eş lik eden kon je ni tal
kalp has ta lık la rı nın sık lı ğı pe di yat rik yaş gru bun -
da da ha faz la dır. Ay rı ca Tur ner sen dro mu (ko ark -
tas yon sık lı ğı % 5-15), Wil li ams sen dro mu,
Kon je ni tal Ru bel la sen dro mu, nö ro fib ro ma to zis ve
Ta ka ya su ar te ri ti ile be ra ber gö rü le bil mek te dir. Ol-
 gu la rın kü çük bir kıs mın da (% 3-5) Wil lis se reb ral
ar ter sis te min de anev riz ma lar eş lik eder. 

Aort ko ark tas yo nu olan ol gu lar da sol ven tri kül
ard yü kün de cid di ar tış sol ven tri kül du var stre sini
ar@ır mak ta, ön ce lik le kom pan sa tu ar sol ven tri kül
hi per tro fi si, kol la te ral do la şım ve ar dın dan da sol
ven tri kül dis fonk si yo nu ge lişmek te dir.  

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Sem ptom lar

Aort ko ark tas yon lu has ta lar da kli nik bul gu lar ve
tab lo nun or ta ya çı kış ya şı ko ark tas yo nun cid di -
ye tiy le di rekt iliş ki li dir. Cid di ol gu lar ye ni do ğan
ve er ken süt ço cu ğun da kalp ye ter siz li ği ve şok
tab lo su gi bi ağır kli nik du rum lar la or ta ya çı kar -
ken, ha fif-or ta ol gu lar ado le san ve eriş kin dö ne -
me ka dar hiç bir kli nik bul gu ver me ye bi lir.
Ko ark tas yon lu has ta lar da ta nı yı dü şün dü re bi le -
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cek anah tar bul gu lar; baş ağ rı sı, bu run ka na ma sı,
baş dön me si, ku lak çın la ma sı, ne fes dar lı ğı, ab-
 do mi nal an gi na, alt eks tre mi te de kla udi kas yon,
ba cak kramp la rı, eg zer siz le ça buk yo rul ma, ba -
cak ağ rı la rı ve alt eks tre mi te de so ğuk luk tur.

Fi zik Muayene

Ti pik bul gu lar üst eks tre mi te ler de sis to lik hi per -
tan si yon, alt eks tre mi te ler de na bız la rın za yıf la -
ma sı ve ya alı na ma ma sı ve hi po tan si yon dur.
Özel lik le kol la te ral do la şı mı be lir gin olan ol gu -
lar da üst ekstremite ile alt ekstremite arasındaki
kan ba sın cı far kı aza la bi lir. Böy le ol gu lar da na-
 bız lar da ra di ofe mo ral ge cik me ta nı da önem li dir.
Bu nun ya nın da, sırt ta ve sol in frak la vi ku lar me-
 sa fe de be lir gin sis to lik üfü rüm du yu lur ve sup-
 ras ter nal tril pal pe edi le bi lir. Eğer kol la te ral
ge li şi mi faz lay sa de vam lı üfü rüm de du yu la bi lir.  

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi

Eriş kin ler de ki aort ko ark tas yo nun da sol ven tri -
kül hi per tro fi si ve yük len me si ne (“s tra in”) bağ lı
ola rak ST-T dal ga de ği şik lik le ri or ta ya çı ka bil -
mek te dir.

Teleröntgenografi

Ko ark tas yon ön ce si ve son ra sı aor tik ge niş le me ye
bağ lı ola rak ön ar ka gra fi de sol pa ras ter nal me sa -
fe de “3” işa re ti or ta ya çı ka bi lir. Aort ko ark tas yo nu
için pa to go no mik sa yı lan kos ta la rın alt kıs mın da ki
ye nik ler ve çen tik len me ler özel lik le 3. ve 4. kos ta da
be lir gin olup 8. kos ta ya ka dar de vam ede bi lir.

Eko kar di yog ra fi

Özel lik le sup ras ter nal böl ge den ya pı lan eko kar -
di yog ra fi ile ko ar ka te seg men tin ana to mi si, dar lık
ön ce si ve son ra sı seg ment le rin ça pı ve hi pop la zi
olup ol ma dı ğı gö rü le bil mek te dir. Renk li Dopp ler
eko kar di yog ra fi ile dar seg ment te tür bü lan akım
ve di yas to lik de vam lı lı ğı olan sis to lik gra di ent be-
lirlenebilir. Eko kar di yog ra fi ile asen dan aor ta,
aort ka pa ğı ve sol ven tri kül bo yut ve fonk si yon -
la rı da de ğer len di ril me li dir. 

MR/BT An ji yog ra fi

Özel lik le eriş kin ler de MR ve BT an ji yog ra fi ko-
 ark tas yo nu de ğer len dir me de ter cih edi len no nin -
va zif gö rün tü le me yön tem le ri dir.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Eko kar di yog ra fi ve di ğer no nin va zif yön tem ler
sa ye sin de ta nı ko lay lık la ko nul sa da, in tra lu mi -
nal dar lı ğın da ha iyi de ğer len dir me si ama cıy la

kalp ka te te ri zas yo nu al tın stan dart in ce le me ol -
ma özel li ği ni ko ru mak ta dır. Aortada darlık ön-
cesi ve sonrası ölçümlerde 20 mmHg’den fazla
basınç farkı vardır.

Te da vi

Aort ko ark tas yo nun da hi per tan si yon mut la ka
kon trol al tı na alın ma lı dır. Bu amaç la be ta-blo ker,
an ji oten sin dö nüş tü rü cü en zim (ACE) in hi bi tö rü
ve ya an ji oten sin re sep tör blo ker le ri kul la nı la bi lir.
Di ğer yan dan ko ark tas yon te da vi sin de trans ka -
te ter ve ya cer ra hi te da vi in di kas yon la rı Tab lo 77-
5’da gö rül mek te dir.

Na tiv aort ko ark tas yon lu has ta lar da ana to mi
uy gun sa bir çok mer kez de ar tık eriş kin has ta lar da
stent uy gu la ma sı ilk ter cih te da vi me to du ha li ni
al mak ta dır (Şe kil 77-6).

Bu stent ler “co ve re d” ve ya “ba re ” ola bil mek te -
dir. “Bi odeg ra dib le ” stent ler de ge liş tir me aşa ma -
sın da dır. Post-ope ra tif dö nem de ge li şen re kür rens
ve ya re zi dü el ko ark tas yon lar da da -stent li ve ya
stent ol ma dan ya pı lan- ba lon an ji yop las ti de ne-
yim li el ler de ilk ter cih edi len te da vi me to du ol ma-
lı dır. Ba lon ve/ve ya in tra vas kü ler stent
uy gu la ma sı nın komp li kas yon la rı ara sın da; vas kü -
ler komp li kas yon lar, iş le mi ta ki ben hi per tan si yon,
ba lon rüp tü rü, trom bo em bo li, aort dis sek si yo nu
ve rüp tü rü, an ji yop las ti böl ge sin de anev riz ma ve
stent kı rıl ma ya da kay ma sı sa yı la bi lir.

Cer ra hi te da vi per kü tan te da vi ye uy gun ol-
 ma yan ve ya ba şa rı sız per kü tan te da vi ya pı lan ol-
 gu la ra sak lan ma lı dır. Eriş kin ler de ya pı lan
ça lış ma lar da na tiv ko ark tas yon lu has ta lar da ba -
lon an ji yop las ti son ra sı re kür rens ora nı yak la şık
% 7 olup bu oran cer ra hi ile kar şı laş tı rı la bi lir dü-
 zey de dir.

Aort ko ark tas yo nu ta mi rin de bir çok cer ra hi
tek nik kul la nıl mak ta dır. Bun lar ko ark te seg men -
tin re zek si yo nu ve uc-uca (“end-to-en d”) anas to -
moz, re zek si yon ve “ex ten ded end-to-en d”
anas to moz, pros te tik ya ma ile ya pı lan yama
“patc h” aor top las ti, subk la vi an flep aor top las ti,
tüp greft yer leş ti ril me si ve “by pa s” tüp greft yer-
 leş ti ril me si dir. Ba sit ko ark tas yon lu has ta lar da
cer ra hi mor ta li te ora nı % 1’in al tın da dır. An cak
komp li ke va ka lar da re ko ark tas yon cer ra hi sin de
mor ta li te ora nı % 5-15’le re ka dar çı ka bil mek te dir.
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• Kalp kateterizasyonunda “peak-to-peak” koarktasyon
gradienti ≥20 mmHg olması

• Kalp kateterizasyonunda “peak-to-peak” koarktasyon
gradienti 20 mmHg’dan az olsa bile anatomik olarak
belirgin koarktasyon ve kollateral varlığı

Tablo 77-5. Koarktasyon Tedavisinde Transkateter 
veya Cerrahi Tedavi İndikasyonları (AHA 2010
Kılavuzu).



Re ko ark tas yon be bek lik dö ne min de dü zel ti len
ol gu lar da da ha sık tır. Bu nun ya nın da “re ba un d”
hi per tan si yon pos to pe ra tif er ken dö nem de kar şı -
mı za çı ka bi lir. Bu pa ra dok sal hi per tan si yon sem-
 pa tik ak ti vas yon ve re nin-an ji oten sin sis te mi nin
uya rıl ma sı ile ge li şir. Ge nel de be ta-blo ker, ACE
in hi bi tör le ri ve ya an ji yo ten sin re sep tör blo ker le -
ri ne ce vap iyi dir. Bu nun ya nın da cer ra hi son ra sı
% 0.4 ora nın da spi nal kord is ke mi si ve pa rap le ji
ge li şe bi lir. Di ğer önem li cer ra hi komp li kas yon -
lar; la rin ge al si nir pa ra li zi si, di ssek si yon, anev riz -
ma, şi lo to raks ve fre nik si nir ze de len me si dir. Sol
kol da kla di kas yon ve subk la vi an ste al sen dro mu
da özel lik le subk la vi an flap tek ni ğiy le “patc h”
aor top las ti ya pı lan has ta lar da da ha faz la dır.

Prognoz

Aort ko ark tas yo nu te da vi edil me di ği tak dir de ya -
şam sü re si ni kı sal tan ölüm cül bir has ta lık tır. Has-
 ta lı ğın te da vi edil me di ği yıl lar da bek le nen
or ta la ma ya şam sü re si 35 yaş ci va rıy dı ve ol gu la -
rın % 75’i 46 ya şın dan ön ce kay be dil mek tey di.
Baş lı ca ölüm ne den le ri kon jes tif kalp ye ter siz li ği
(% 28), aort dis sek si yo nu ve rüp tü rü (% 21), in fek-
 tif en do kar dit (% 18) ve in trak ra ni al ka na ma dır (%
12). Bu nun ya nın da hız lan mış ko ro ner ate rosk le -
roz ve eş lik eden di ğer kalp has ta lık la rı da mor bi -
di te ve mor ta li te ye ne den ola bil mek te dir. 

Takip

Aort ko ark tas yo nu ta nı sı ko nu lan has ta lar ope re ol -
sun ya da ol ma sın ya kın kar di yo lo jik ta kip ge re kir.
Özel lik le cer ra hi ve ya trans ka te ter me tod lar ile te-
 da vi edi len has ta lar her han gi bir komp li kas yon ol-
 ma sa bi le yıl lık ara lar ile iz len me li dir. Te da vi tam
ola rak ba şa rı lı ol sa bi le has ta lar re-ko ark tas yon (%
8-54), anev riz ma olu şu mu (% 5-25) ve ya aort kök
ge li şi mi açı sın dan MR an jiogra fi ile iz len me li dir.
Her han gi bir so run ol ma yan lar da 5 yıl lık in ter val ler

ile iz lem öne ril mek te dir. Bu nun ya nın da ba şa rı lı iş -
lem ge çi ren ler de bi le hi per tan si yon de vam ede bil -
mek te (%10-70) ve bu tab lo er ken ko ro ner ar ter
has ta lı ğı, sol ven tri kül dis fonk si yo nu, aort anev riz -
ma sı ve in trak ra ni yal anev riz ma rüp tü rü için ze min
ha zır la mak ta dır. İn fek tif en do kar dit pro fi lak si si an -
cak yük sek risk li has ta lar için ge rek li dir.

Egzersiz ve Spor

Be lir gin re zi dü el ko ark tas yo nu olan, ope re ol ma -
yan ve be ra be rin de bi küs pid aort ka pa ğı, aort
dar lı ğı ve aort kök di la tas yo nu olan has ta lar aşı -
rı ağır eg zer siz ler, ya rış ma lı spor lar ve izo met rik
eg zer siz ler den ka çın ma lı dır. 

Ge be lik

Aort ko ark tas yo nu olan ka dın has ta lar müm kün -
se ge be lik ön ce si te da vi edil me li dir. Ope re ol ma -
mış ge be ler de ko ark tas yo na bağ lı hi per tan si yo nun
kon tro lü zor dur. Özel lik le ko ark te seg ment al tın -
da ki ba sın cın çok dü şü rül me si umb li kal ar ter ve
pla sen tal per füz yo nu bo za rak dü şük ve ölü do-
 ğum lar la son la na bil mek te dir. 
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Ta nım la ma

Eriş kin ler de sağ ven tri kül çı kış yo lu dar lık la rı
kon je ni tal ve ya edin sel ola rak kar şı mı za çı ka bi lir
ve yer le şim ye ri ne gö re val vü ler, sup ra val vü ler,
in fun di bü ler ve ya su bin fun di bü ler (mid-sağ ven-
 tri kü ler) böl ge den kay nak la na bi lir. 

VVaall  vvüü  lleerr  PPuull  mmoo  nneerr  SSttee  nnoozz

Ta nım la ma ve Etyoloji

Val vü ler pul mo ner ste noz sık lık la izo le bir pa to lo ji
olup tüm kon je ni tal kalp has ta lık la rı nın % 7-12 si ni
oluş tu rur ve sağ ven tri kül çı kış yo lu dar lık la rı nın
da yak la şık % 80-90’ın dan so rum lu dur. Ka lıt sal ge -
çiş ora nı dü şük olup tek rar sık lı ğı % 1.7-3.6 ara sın -
da de ğiş mek te dir. Val vü ler pul mo ner ste noz la rın
yak la şık % 20’sin de ka pak disp las tik ya pı da olup
bu has ta la rın bir kıs mın da 12. kro mo zom da fark lı
mu tas yon lar la kar şı mı za çı kan Noo nan sen dro mu
var dır. Mor fo lo jik ola rak val vü ler pul mo ner ste noz-
 lar da kli nik öne mi olan üç tip ka pak ya pı sı var dır:
a. Bun lar dan en sık gö rü le ni ti pik “do me-sha pe d” ka-
 pak tır. Ka pak ha re ket le ri var dır ve san tral açı lım da
bir kı sıt lı lık so nu cun da dar lık olu şur. Bu has ta lar da
dar lık tan ge çen akı mın oluş tur du ğu tür bü lan sa
bağ lı ola rak ana pul mo ner ar ter ge niş tir. Yaş la bir-
 lik te na di ren ka pak ta kal si fi kas yon lar olu şa bi lir. b.
İkin ci tip disp las tik pul mo ner ka pak tır. Ka pak yap-
 rak çık ha re ket le ri kı sıt lan mış ve mik so ma töz ka lın -
laş ma dan do la yı pul mo ner a nu lus ve çı kış yo lu da
da ral mış ola bi lir. Disp las tik ka pak lar dom yap maz,

post ste no tik di la tas yon yok tur ve ge nel lik le anu lus
dar lı ğı ile bir lik te dir. Ba lon val vü lop las ti ye iyi ce -
vap ver mez. Sık lık la Noo nan sen dro mu ile be ra -
ber dir. c. Üçün cü form ise ka pa ğın uni küs pis ve ya
bi küs pis form ol du ğu tab lo olup sık lık la Fal lot tet-
 ra lo ji si ile be ra ber dir. Ka pak mor fo lo ji si dar lı ğa yo -
la aça bi lir ve ya aç ma ya bi lir.

Val vü ler pul mo ner ste noz lar da he mo di na mik
de ğer len dir me de eko kar di yog ra fik ola rak ka pak
dü ze yin den öl çü len pik gra di en te gö re dar lık sı-
 nıf la ma sı Tab lo 78-1’de gö rül mek te dir.

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar

Val vü ler dü zey de pul mo ner dar lık lı eriş kin ler ço -
ğu za man semp tom ver me den sey ret mek te dir.
Ha fif ve or ta de re ce pul mo ner ste noz olan has ta -
lar ge nel lik le semp tom suz iken ağır pul mo ner
ste no zu olan lar bi le ba zen asemp to ma tik ola bi lir.
Dar lı ğın şid de ti ne gö re eg zer siz le iliş ki li gö ğüs
ağ rı sı, çar pın tı ve sen kop or ta ya çı ka bi lir. El li ya-
 şın dan son ra ta nı ko nu lan ol gu lar da ilk baş vu ru
şek li ba zen kalp ye ter siz li ği ve dis rit mi ola bi lir.
Sağ ven tri kül ba sın cı sis te mik ba sın cı ge çen ler de
pa tent fo ra men ova le gi bi in te rat ri yal şant lar açık -
sa sağ sol şan ta bağ lı si ya noz ge li şir. Has ta lar eş -
lik eden sen drom lar açı sın dan ay rın tı lı ola rak
mut la ka de ğer len di ril me li dir.

Fi zik Mu aye ne

Val vü ler pul mo ner ste noz da S1 nor mal dir. S1’den
he men son ra pul mo ner ejek si yon kli ği du yu lur.
S2 ge nel lik le çift le şir ve dar lık art tık ça şid de ti
aza lır. Sağ kay nak lı S4 du yu la bi lir. Dar lı ğın şid-
 de ti ne bağ lı ola rak sol 2. in ter kos tal pa ras ter nal
me sa fe de ki pul mo ner odak ta mid-sis to lik ejek si -
yon üfü rü mü du yu lur. Cid di pul mo ner ste noz -
lar da ju gu ler ve nöz ba sınç ar tı şı na bağ lı ola rak
be lir gin “a ” dal ga la rı gö rü lür. Cid di pul mo ner
dar lık la rın da bi le çok ile ri yaş la ra ge lin me den sağ
kalp ye ter siz li ği oluş maz.  
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SAĞ VENTRİKÜL ÇIKIŞ YOLU
DARLIKLARI

Uzm. Dr. Yakup Ergül, Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu

Darlık Derecesi Ekokardiyografik pik 
gradient

Önemsiz-minimal < 25 mmHg
pulmoner stenoz

Hafif pulmoner stenoz 25-49 mmHg
Orta pulmoner stenoz 50-79 mmHg
Ciddi pulmoner stenoz ≥ 80 mmHg

Tablo 78-1. Valvuler Pulmoner Stenoz Derecesi
Sınıflanması
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La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi

Pul mo ner val vü ler ste noz lu has ta lar da sağ ven-
 tri kül ba sın cı < 60 mmHg iken EKG ge nel lik le
nor mal dir. Dar lı ğın cid di ye ti art tık ça sağ ven tri -
kül hi per tro fi si, sağ aks de vi as yo nu ve sağ at ri yal
ge niş le me gö rü le bi lir.

Teleröntgenografi

Sağ ven tri kül ye ter siz li ği ola na ka dar kalp göl ge -
sin de bü yü me ol ma ya bi lir. Ka pak ta ki dar lık tan ge -
çen jet akım sol pul mo ner ar te re da ha faz la
yön len di ğin den bu has ta lar da sol pul mo ner vas kü-
 ler göl ge len me sa ğa gö re da ha be lir gin (“Chen’s
sign”) ola bi lir.

Eko kar di yog ra fi

Sağ ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı olan has ta lar da
trans to ra sik eko kar di yog ra fi ge nel lik le ye ter li ol sa
da ba zı ol gu lar da çı kış yo lu ana to mi si ni da ha iyi
de ğer len dir mek için tran sö zo fa ge al eko kar di yog -
ra fi ge re ke bi lir. Eko kar di yog ra fi ile ka pak ha re ket -
le ri, anu lus ça pı, ka pak ana to mi si, ana pul mo ner
ar ter ça pı ve ka pak tan öl çü len gra di ent net ola rak
de ğer len di ri lir. Kalp ka te te ri zas yo nun da sağ ven-
 tri kül-pul mo ner ar ter ara sın da ki “pe ak-to-pea k”
gra di ent öl çüm de ğer le ri, Dopp ler eko kar di yog ra -
fi ile de ğer len di ri len or ta la ma gra di ent ler ile iyi ko-
 re las yon gös te rir; an cak eko kar di yog ra fi ile öl çü len
“pe ak” gra di en ti, ka te te ri zas yon la öl çü len gra di -
ent ler den 20 mmHg ve ya bi raz da ha faz la dır. 

Pul mo ner ste noz cid di ol du ğun da sağ ven tri -
kül hi per tro fi si ve in ter ven tri kü ler sep tum da so -
la de vi as yon ola bi lir. “Do me-sha pe d” ka pak ta
ka pak son ra sı di la tas yon gö rü lür ken, disp las tik
ka pak lı pul mo ner ste noz da ka pa ğın ka lın-im mo -
bil ol du ğu, post ste no tik di la tas yo nun bu lun ma -
dı ğı ve dom ha re ke ti nin oluş ma dı ğı gö rü lür.
Komp li ke ol ma mış val vü ler pul mo ner ste noz da
man ye tik re zo nans ve ya bil gi sa yar lı to mog ra fi ile
ya pı la cak an ji yog ra fik tet kik le re ge rek yok tur.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Ta nı için ge nel lik le ge rek mez. Nor mal de pik sağ
ven tri kül sis to lik ba sın cı < 35 mmHg ve ka pak
dü ze yin de ki gra di ent < 10 mmHg ol ma lı dır. Bu -
nun üze rin de ki de ğer ler pa to lo jik ka bul edi lir.
Ka te te ri zas yon sı ra sın da pa tent fo ra men ova le
var lı ğı, dar lı ğın tam lo ka li zas yo nu ve sağ ven tri -
kül fonk si yon la rı da de ğer len di ri le bi lir. 

Te da vi

Val vü ler pul mo ner ste noz lu has ta lar da ilk ba şa rı -
lı ba lon val vü lop las ti nin bil di ril di ği 1982 yı lın dan

iti ba ren kla sik dom ya pan ka pak lar da ilk ter cih te-
 da vi yön te mi ba lon val vü lop las ti dir. Val vü ler pul-
 mo ner ste no zda ba lon val vü lop las ti ve cer ra hi
in di kas yon la rı Tab lo 78-2’de gö rül mek te dir.

Pul mo ner Ba lon Val vü lop las ti

Bu iş lem için ar tık 10 yıl dan faz la iz lem sü re le ri
el de edil miş olup so nuç lar ol duk ça yüz gül dü rü -
cü dür ve disp las tik ka pak lar ile iş lem son ra sı re-
 zi dü sü faz la olan lar dı şın da res te noz ol duk ça
na dir dir (Şe kil 78-1).

“Val vu lop lasty and An gi op lasty of Con ge ni tal
Ano ma li es” (VA CA) ça lış ma gru bu nun iz lem le ri ne
gö re 784 ol gu için de ti pik ka pak lı pul mo ner ste-
 noz lar da gra di ent 71 mmH’ dan 28 mmHg’ ya,
disp las tik ka pak lı pul mo ner ste noz lar da ise gra-
 di ent 79 mmHg’ dan 49 mmHg’ ya düş müş tür. 

Ba lon val vü lop las ti iş le mi ge nel lik le fe mo ral
ven den ya pı lır. Pul mo ner a nu lu sun elas tik ya pı -
sın dan do la yı se çi le cek ba lon ça pı a nu lu sun 1.2-
1.4 ka tı ka dar ol ma lı dır. Da ha bü yük ba lon se çi mi
pul mo ner ye ter siz lik ile, da ha kü çük se çim ler ise
re zi dü el pul mo ner ste noz ile son la na bil mek te dir.
Ba şa rı lı so nuç kri te ri gra di en tin 20 mmHg’ nın al-
 tı na düş me si dir. İş le me ait komp li kas yon ora nı
az olup va go to ni, na di ren sağ dal blo ğu, ka pak
per fo ras yo nu, kar di yak tam po nad, pul mo ner ye-
 ter siz lik ve sağ ven tri kül çı kış yo lu spaz mı (“su ici -
dal sağ ven tri kü l”) ge li şe bi lir. Bu obs trük si yon
ge nel lik le vo lüm rep las ma nı ve be ta-blo ker ler ile
gi de ri le bi lir.  

Cer ra hi Te da vi

Pul mo ner ka pak kom mis sü ro to mi si ve val vo to -
mi si ilk ola rak 1948’li yıl lar da ya pıl mış ve da ha
son ra ye ri ni ya vaş ya vaş trans ka te ter te da vi le re
bı rak mış tır. Cer ra hi val vo to mi ya pı lır ken açık
cer ra hi ya pıl ma lı dır, çün kü ba zen in fun di bü ler
re zek si yon ve tran san u ler ya ma da ge re ke bi lir.
Ya pı lan cer ra hi ler ge nel lik le uzun dö nem de pul-
 mo ner ka pak ye ter siz li ği ile son lan dı ğı için ka pak
rep las ma nı ge rek ti re bil mek te dir.  

Cid di pul mo ner ste noz ve cid di pul mo ner ye-
 ter siz li ğin bir ara da ol du ğu has ta lar da “pul mo -
ner ka pak rep las ma nı ” ge rek mek te dir. Bu
tak dir de me ka nik ka pak lar kullanılmamalıdır.
Çün kü pul mo ner ar ter ba sın cı dü şük ve pul mo -
ner kan akı mı sis te mik akı ma gö re da ha ya vaş ol-
 du ğu için an ti ko agü las yo na rağ men ka pak ta
trom büs ge li şe bil mek te dir. “Bi yop ros te ti k” ka-
 pak lar ve sı ğır ju gu ler ven ka pak la rın dan ya pı lan
“k se nog reft le ri n” kı sa ve or ta dö nem so nuç la rı
iyi dir. Ço cuk lar da pul mo ner “ho mog ref t” rep las-
 man la rı nın so nuç la rı iyi ol sa da, eriş kin ler de yaş -
la bir lik te pul mo ner ar ter ba sın cı nın ar tı yor
ol ma sı ka pa ğın da ya nık lı lı ğı nı azalt mak ta dır. 
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Tanımlama Tedavi Yöntem.

Klasik “doming” yapan kapakta, pulmoner yetersiz orta dereceden azsa, hastalar Balon valvüloplasti
asemptomatik dahi olsalar yapılmalıdır. 
• Doppler ekokardiyografi “peak” gradienti >60 mmHg ise veya
• Doppler ekokardiyografi ortalama gradienti >40 mmH ise

Klasik “doming” yapan kapakta, pulmoner yetersiz orta dereceden azsa, hastalar Balon valvüloplasti
semptomatik ise ve yapılmalıdır.
• Doppler ekokardiyografi “peak” gradienti >50 mmHg ise veya
• Doppler ekokardiyografi ortalama gradienti >30 mmHg ise 

• Ciddi pulmoner darlıkla beraber hipoplastik pulmoner anulus Cerrahi müdahele
• Ciddi pulmoner yetersizlik yapılmalıdır.
• Subvalvüler veya supravalvüler pulmoner stenozlar

Tablo 78-2. Valvüler Pulmoner Stenozda Balon Valvüloplasti ve Cerrahi Müdahele İndikasyonları (AHA 2008)

Prognoz

Ye ni do ğan dö ne min de gi ri şim sel te da vi ge rek ti -
ren kri tik pul mo ner ste noz lar dı şın da ki ol gu lar
ge nel lik le ço cuk ve ado le san dö ne me ula şır lar ve
eg zer siz in to le ran sı dı şın da semp tom ver mez ler.
Sağ ka lım sü re si dar lı ğın baş lan gıç ta ki şid de ti,
iler le me de re ce si, sağ ven tri kü lün ba sınç yü kü ne
uyu mu ve tri küs pid ka pak ye ter siz li ği nin de re -
ce si ne bağ lı dır. Baş lan gıç pul mo ner ste noz gra di -
en ti < 30 mmHg olan has ta lar da prog res yon
ol ma ya bi lir ve ya mi ni mal dir. Bu has ta lar 2-3 yıl -
da bir iz le ne bi lir. Fa kat or ta ve ya da ha cid di dar-
 lık lar za man la iler le yip gi ri şim ge rek ti re bi lir.
Has ta la rın iz le min de her han gi bir spe si fik me di -
kal te da vi si yok tur. Sağ ven tri kül ye ter siz li ği var -
sa di üre tik ler ile te da vi edi le bi lir. Uzun dö nem de
at ri yal arit mi ler ve na di ren ani kar di yak ölüm de
gö rü le bi lir. Ya pı lan ça lış ma lar da 1958 yı lın dan iti-
 ba ren do ğal se yir iz lem le rin de ka pak gra di en ti
25-49 mmHg ara sın da olan has ta la rın %19’u, 50-
79 mmHg olan has ta la rın % 58’i ne on yıl için de
gi ri şim uy gu lan dı ğı gös te ril miş tir.. Mü da ha le

edil me yen has ta lar da ölü mün en sık ne de ni 4. de-
 kad dan son ra ge li şen sağ ven tri kül ye ter siz li ği -
dir. Li te ra tür de 70-75 ya şı na dek ya şa yan
mü da ha le gör me miş has ta lar da var dır. 

Takip

Trans ka te ter ve ya cer ra hi yön tem ler ile sağ ven-
 tri kül çı kış yo lu gi ri şi mi ge rek ti ren her has ta nın
dü zen li ta ki bi ge rek mek te dir. Ta kip ler de pul mo -
ner ye ter siz li ğin de re ce si, re zi dü el dar lık var lı ğı
ve ya ge li şi mi, sağ ven tri kül ba sın cı, bo yut la rı ve
fonk si yon la rı ile tri küs pit ye ter siz li ği nin du ru mu
mut la ka de ğer len dir me li dir

Eriş kin val vü ler pul mo ner ste noz ol gu la rın da
in fek tif en do kar dit pro fi lak si si ne ge rek yok tur.

Ge be lik

Pul mo ner val vü ler ste noz ge be lik te ge nel lik le iyi
to le re edil mek te dir. Cid di val vü ler pul mo ner ste-
 noz ol ma dık ça ge be lik te so run çı kar maz. Na dir
ola rak ge rek se de in di kas yon ko nul du ğun da ge-
 be lik sı ra sın da ba lon val vü lop las ti ya pı la bi lir. 

Şekil 78-1. Valvüler düzeyde pulmoner stenozlu hastanın balon valvüloplasti işlemi öncesi (A) ve işlem sırasındaki (B) an-
jiyografik görüntüsü.
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Spor ve Eg zer siz

Ha fif-or ta de re ce pul mo ner ste noz ta nı lı has ta -
lar da her han gi bir spor ak ti vi te si için kısıt la ma
yok tur. An cak gra di en tin >50 mmHg ol du ğu has-
 ta lar, da ha dü şük yo ğun luk lu fi zik ak ti vi te le re
ka tıl ma lı, ge rek li ol gu lar da ön ce sin de gi ri şim dü-
 şü nül me lidir.

SSuupp  rraa  vvaall  vvüü  lleerr  vvee  PPee  rrii  ffee  rriikk
PPuull  mmoo  nneerr  SSttee  nnoozz  

Ta nım la ma ve Et yo lo ji

Pul mo ner ka pak üze rin de ki dar lık lar ana pul mo -
ner ar ter de, pe ri fe rik pul mo ner ar ter ler de ve on la rın
dal la rın da çok lu, lo ka li ze ve ya seg men ter obs trük -
si yon la or ta ya çı ka bi lir. San tral ve ya pe ri fe rik pul-
 mo ner dar lık Ala gil le sen dro mu’n da ve Keu tel
sen dro mu’n da ma jor kar di yo vas kü ler özel lik ler iken
kon je ni tal ru bel la sen dro mun da ve Wil li ams sen-
 dro mu’nda da gö rü lür. Bu nun dı şın da da ha ön ce
ya pı lan aor to pul mo ner şant lar ve “pul mo ner ban-
 ding” ope ras yon la rı son ra sın da da pe ri fe rik pul mo -
ner ar ter dal la rın da dar lık ge li şe bi lir. Na di ren
Ta ka ya su ar te ri ti, Beh çet has ta lı ğı, Eh ler Dan los sen-
 dro mu ve Sil ver sen dro mu na da eş lik ede bi lir. 

Kli nik Belirti ve bul gu lar

Semp tom lar

Sup ra val vü ler dü zey de ki dar lık lar da kli nik bul-
 gu lar val vü ler pul mo ner ste no z dakine ol duk ça
ben zer dir. Disp ne ve gö ğüs ağ rı sı sık ol ma sa da
gö rü le bi lir. 

Fi zik Mu aye ne

Cid di ol gu lar da sağ ven tri kül di la tas yo nu ve tri-
 küs pid ye ter siz li ği or ta ya çı ka bi lir. İl ginç ola rak bu
has ta lar eriş kin ler de pri mer pul mo ner hi per tan si -
yon ve ya pul mo ner trom bo em bo lik has ta lık şüp-
 he si ile tet kik edi lir ler. Böy le has ta lar da özel lik le
ak ci ğer seg ment le ri nin ol du ğu böl ge ler de ve sırt -
ta de vam lı ve ya sis to lik üfü rüm du yul ma sı ve bu
üfü rü mün ins pi ryum sı ra sın da art ma sı pe ri fe rik
pul mo ner dar lı ğı ak la ge tir me li dir.  Eğer in tra kar -
di yak sağ-sol şan ta izin ve re cek bir pa tent fo ra men
ova le var sa has ta lar da si ya noz da gö rü le bi lir. 

Pe ri fe rik pul mo ner dar lık lı has ta la rı de ğer len -
di rir ken mut la ka eş lik eden sen drom lar ak la gel-
 me li ve has ta bu yön den ay rın tı lı mu aye ne ve
ge re kir se tet kik edil me li dir.

Ör ne ğin;

Kon je ni tal Ru bel la Sen dro mu: Ka ta rakt, işit me
kay bı, mik ro se fa li, hi po to ni, re ti no pa ti, nö ro mo -
tor ge ri lik ve eş lik eden pa tent duk tus ar te ri ozus
mev cut tur.

Ala gil le Sen dro mu: Ar te ri yo he pa tik disp la zi,
aşa ğı yer le şim li göz ler, kü çük çe ne ya pı sı, be lir -
gin alın, in tra he pa tik ko les taz, göz, böb rek ve ver-
 tab ra ano ma li le ri ile ka rak te ri ze dir.

Wil li ams Sen dro mu: Mik rog na ti, ge niş ağız, be-
 lir gin üst ve alt du dak lar, pe ri-or bi tal dol gun luk,
ön yüzü (el fin fa ce ), ka ba ses ve ek lem anor mal -
lik le ri ile ka rak te ri ze dir. 

Keu tel Sen drom: Dif füz kar ti laj kal si fi kas yo nu
(özel lik le tra ke a ve ana bronş lar da), par mak la rın
dis tal fa lank sla rın da kı sal ma ve işit me az lı ğı ile
ka rak te ri ze dir.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

Bu has ta lar ti pik ola rak EK G’  de sağ ven tri kül hi-
 per tro fi si ve yüklenme (s tra in) pa terni vardır.

Teleröntgenografi

Gö ğüs rönt ge nin de dar lı ğın dis ta lin de ki post ste -
no tik ge niş le me ler göl ge len me ler şek lin de iz le -
ne bi lir.

Eko kar di yog ra fi

Trans to ra sik eko kar di yog ra fi ile sağ ven tri kül ba-
 sın cı, tri küs pid ve pul mo ner ka pak ta ki ye ter siz -
lik ler sap ta na bi lir. Bu nun ya nın da eko kar di yog ra fi
ile prok si mal pul mo ner ar ter ler de ki dar lık lar da
gös te ri le bi lir ve gra di ent he sap la na bi lir. 

Akciğer Sintigrafisi
Pe ri fe rik pul mo ner dar lık la rın da eko kar di yog ra fi -
nin kat kı sı sı nır lı dır. Böy le ol gu la ra ak ci ğer per füz-
 yon sin tig ra fi si ya pı la rak dar lı ğın ge tir di ği ak ci ğer
seg ment per füz yon de fek ti or ta ya ko nu la bi lir.

MR/BT An ji yog ra fi
Özel lik le pe ri fe rik pul mo ner dar lık ol gu la rın da
MR/BT an ji og ra fi eko kar di yog ra fi ye üs tün dür ve
dar lı ğın ye ri ni tam ola rak lo ka li ze ede bi lir.

Kalp Ka te te ri zas yo nu
Pe ri fe rik pul mo ner dar lık dü şü nü len ol gu lar da
an ji yog ra fik ve he mo di na mik de ğer len dir me ya-
 pı la rak dar lı ğın lo ka li zas yo nu, cid di ye ti ve sağ
ven tri kül ba sın cı hak kın da en doğ ru bil gi le re ula-
 şı la bil di ği için, kalp ka te te ri za yo nu pe ri fe rik pul-
 mo ner dar lık ta nı sın da al tın stan dart in ce le me
ol ma özel li ği ni ko ru mak ta dır. 

Te da vi

Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA) 2008 ve Av ru pa
Kar di yo lo ji Derneği (ESC) 2010 kı la vuz la rı na
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göre pe ri fe rik pul mo ner ar ter dar lık la rın da has ta-
ların semp to ma tik olup ol ma ma sı na ba kıl mak sı -
zın; a. An ji yog ra fik ola rak da ral ma nor mal
pul mo ner ar te rin % 50’sin den faz la ise, b. Sağ
ven tri kül sis to lik ba sın cı > 50 mmHg’ dan çok ise
ve ya c. Ak ci ğer per füz yon anor mal li ği var sa gi ri -
şim dü şü nül me li dir.

Pe ri fe rik pul mo ner ar ter dar lık la rın da te da vi
se çe nek le ri: yük sek ba sınç lı ba lon lar ile ba lon an-
 ji yop las ti, ge niş le ti le bi len in tra vas kü ler stent ler
ve cer ra hi mü da he le dir. Özel lik le yay gın cid di
pe ri fe rik pul mo ner dar lık ol gu la rın da ak ci ğer pa-
 ran kim kay bı ve cid di per füz yon anor mal li ği ol-
 du ğun dan ka te ter ve ya cer ra hi te da vi fay da
sağ la ma ya bi lir ve böy le has ta lar da he men he men
tek se çe nek ak ci ğer nak li dir. 

Ba lon An ji yop las ti ve Stent

Pe ri fe rik pul mo ner dar lık has ta la rın da ba lon an ji -
yop las ti ön ce si mut la ka ak ci ğer per füz yon sin tig -
ra fi si ya pı la rak en dü şük per füz yo nu olan
seg ment le re ve ya o ak ci ğe re ön ce lik ve ril me li dir.
Prok si mal ve dis tal seg ment ler de bir den faz la dar-
 lık var lı ğın da trav ma dan ka çın mak için ön ce lik le
dis tal de ki seg men te mü da ha le edil me li dir. Pul mo -
ner ar ter ler ol duk ça elas tik ol du ğun dan se çi le cek
ba lo nun ça pı dar böl ge nin 3-4 ka tı ka dar ol ma lı,
yük sek ba sın ca da ya nık lı ol ma lı ve ça pı kom şu
nor mal pul mo ner ar ter ça pı nın 2 ka tı nı geç me me -
li dir. Özel lik le yük sek ba sınç lı (>12 at mos fer) ba-
 lon lar da ba şa rı o ra nı % 80’le re ula şa bil mek te iken
dü şük ba sınç lı lar da bu oran % 40-60 ka dar dır. Ge -
nel ku ral ola rak has ta lar ar te ri yel rüp tür, ak ci ğer
öde mi, ka na ma ve trom boz risk le ri açı sın dan ya-
 kın dan iz len me li ve ba lon şi şi ri lir ken dar lık böl ge -
sin de ki in den tas yon kay bo la na ka dar ba sınç
kon trol lü ola rak ar tı rıl ma lı dır. İş le me ait ba şa rı kri-
 ter le ri dar lık ça pın da en az % 50 ora nın da ar tış ya
da sağ ven tri kül/aor ta sis to lik ba sınç ora nı nın en az
% 20 dü şüş ol ma sı dır. Cer ra hi mü da he le son ra sın -
da ge li şen pe ri fe rik dar lık lar da ba lo nun ba şa rı ora -
nı do ğum sal olan la ra gö re da ha yük sek tir. 

Pe ri fe rik pul mo ner dar lık has ta la rın da stent
için en sık kul la nı lan lar ba lon ile ge niş le ti le bi len
stent ler dir. Stent in di kas yon la rı; dar lık böl ge si nin
ba lon in di ri lin ce tek rar la ma sı, ba lon di la tas yo nu
so nu cun da ge niş in ti mal flap oluş ma sı, ba lon
son ra sı anev riz ma ve rüp tür ris ki nin ol ma sı ve
ba lon an ji yop las ti son ra sı er ken dö nem de tek rar
da ral ma ol ma sı dır. 

Ba lon an ji yop las ti ile iliş ki li mor ta li te oran la -
rı % 2-3 ora nın da de ği şe bil mek te dir. Di ğer komp-
 li kas yon lar; ölüm cül ol ma yan da mar rüp tü rü
ve ya per fo ras yon (% 3-4) ve anev riz ma (% 1-2) ge-
 li şi mi dir. Stent yer leş tir me son ra sı ise ye ni den da-
 ral ma ora nı da ha dü şüktür (% 3).

Takip

Do ğuş tan ve ya cer ra hi mü da he le son ra sın da ge-
 li şen pe ri fe rik pul mo ner ar ter dar lık lar iler le yi ci
ol ma özel li ği gös ter di ğin den has ta lar ya kın dan iz-
 len me li dir. İz lem de eko kar di yog ra fi ile sağ ven-
 tri kül fonk si yon la rı ve sağ ven tri kül ba sın cı
de ğer len di ril me li dir. Semp tom lar tek rar be lir gin -
leş me ye baş lar sa ye ni den gi ri şim ge re ke bi lir.

SSuu  bbiinn  ffuunn  ddii  bbüü  lleerr  DDaarr  llııkk  vvee  yyaa
““ÇÇiifftt  OOddaa  ccııkk  llıı  SSaağğ  VVeenn  ttrrii  kküü  ll””

Ta nım la ma ve Et yo lo ji

Çift oda cık lı sağ ven tri kül  has ta la rın da sağ ven-
 tri kül hi per tro fi ye ol muş anor mal kas band la rı
ne de niy le iki ye bö lün müş ve prok si mal de yük-
 sek ba sınç lı, dis tal de dü şük ba sınç lı iki seg men te
ay rıl mış tır. Çift oda cık lı sağ ven tri kül ol gu la rı nın
¾’ü ven tri kü ler sep tal de fekt  ile be ra ber dir ve ge-
 nel lik le ven tri kü ler sep tal de fekt alt ta ki yük sek
ba sınç lı oda cık ile iliş ki li dir. Has ta lar da ba zen
ven tri kü ler sep tal de fekt ka pa nır ken dar lık ar ta -
bi lir ve sağ ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı ar ta rak sağ
ven tri kül dis fonk si yo nu na yol aça bi lir. Da ha az
ola rak bu tab lo val vü ler pul mo ner ste noz, Fal lot
tet ra lo ji si ve çift çı kış lı sağ ven tri kül ile de iliş ki li
ola bi lir. Fal lot tet ra lo ji si has ta la rı nın ak si ne has ta-
 la rın az bir kıs mın da sol ven tri kül çı kış yo lun da
da dar lık ola bi lir. 

Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Çift oda cık lı sağ ven tri kül ol gu la rın da dar lık faz -
la ol du ğun da ster num sol ke na rın da ol duk ça gü-
 rül tü lü bir sis to lik üfü rüm du yu la bi lir.
Be ra be rin de be lir gin ven tri kü ler sep tal de fekt
var sa bu na ait üfü rüm de du yu lur. Bu nun ya nın -
da özel lik le ven tri kü ler sep tal de fek ti dar lı ğın
prok si ma lin de ise de fekt ten sağ-sol şant ola bi lir
ve si ya noz or ta ya çı ka bi lir. Dar lı ğın sey ri ne ait ya-
 pı lan bir ça lış ma da yıl lık 3-6 mmHg’ lık ar tış lar
ol du ğu be lir til miş tir.

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elektrokardiyografi

Çift oda cık lı sağ ven tri kül ol gu la rın da di ğer sağ
ven tri kül çı kış yo lu dar lık la rın da ol du ğu gi bi
EKG’ de sağ ven tri kü ler hi per tro fi si ve V3R’ de po-
 zi tif T dal ga la rı göz le nir. 

Eko kar di yog ra fi

Eko kar di yog ra fi dar lı ğın ye ri ni, oda cık lar ara sı
gra di en ti, ven tri kü ler sep tal de fekt var lı ğı nı ve
ven tri kü ler sep tal de fekt ten şan tın yö nü nü or ta ya
koy ma ya ya rar. 
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MR An ji og ra fi

Sağ ven tri kül ana to mi si ni orta ya koy ma da ol duk -
ça fay da lı dır ve ek tet ki ke ge rek bı rak maz. 

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Tam bir he mo di na mik de ğer len dir me ve ana to mi -
yi or ta ya koy ma açı sın dan fay da lı dır (Şe kil 78-2).

Te da vi

AHA kı la vu zu na gö re çift oda cık lı sağ ven tri kül
ta nı sı ko nu lan has ta lar da; iki oda cık ara sın da
Dop ler eko kar di yog ra fi ile öl çü len pik gra di en ti
>60 mmHg ve ya or ta la ma gra di en tin > 40 mmHg
ise cer ra hi ola rak dü zel til me li dir. 

Te da vi cer ra hi ola rak sağ ven tri kü lü iki ye ayı-
 ran anor mal kas ban dı nın re zek si yo nu dur. Has ta-
 lar da eş lik eden ven tri kü ler sep tal de fekt var sa
ay nı se ans ta ka pa tıl ma lı dır.  Ope re olan has ta lar -
da re kür rens ler na dir ve uzun dö nem prog no zu
mü kem mel dir. Eriş kin has ta lar da in fek tif en do -
kar dit pro fi lak si si ne ge rek yok tur.

FFaall  lloott  TTeett  rraa  lloo  jjii  ssii

Ta nım la ma ve Et yo lo ji

Fal lot tet ra lo ji si ço cuk luk ça ğı nın ve eriş ki nin en
sık (% 10) gö rü len si ya no tik do ğum sal kalp has-
 ta lı ğı dır.  Ge ne tik ge çi şi be lir gin olup ço cuk ta tek-
 rar ola sı lı ğı % 1-8 cı va rın da dır. Fark lı gen ler de
mu tas yon lar la iliş ki si sap tan sa da en sık (% 15)
kro mo zom 22q11 mik ro de les yon ano ma li si sap-
 ta nır. Eti en ne-Lou is Art hur Fal lo t’ un or ta ya koy-
 du ğu dört ana to mik özel lik le anıl mak ta dır; a.
sub pul mo ner in fun di bü ler dar lık, b. ven tri kü ler
sep tal de fekt, c. aor ta nın sa ğa de vi as yo nu ve ven-
 tri kü ler sep tu ma ata bi ner tarz da otur ma sı ve d.
sağ ven tri kül hi per tro fi si. 

Fal lot tet ra lo ji si nin oluş ma sın da en önem li
neden sağ ven tri kül çı kış yo lun da ki sep tu mun
an te ro se fa lik de vi yas yo nu ve sep to pa ri ye tal tra-
 be kü las yo nun hi per tro fi si dir. “O ut le t” sep tum
sağ ven tri kül ya pı sın da ol du ğu için sep tu mun
mal-alig ned ol ma sı so nu cun da ven tri kü ler sep tal
de fekt ge liş mek te ve aor ta nın bir kıs mı da sağ
ven tri kül ta ra fın da kal mak ta dır. Bu has ta lar da
ven tri kü ler sep tal de fekt ge nel lik le ge niş tir. Pul-
 mo ner ka pak sık lık la uni küs pit ve ya bi küs pit tir.
Sağ ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı in fun di bü ler, val-
 vü ler, in fun di bü ler ve val vü ler, sup ra val vü ler ve -
ya pe ri fe rik pul mo ner ar ter hi pop la zi si şek lin de
ola bi lir. Ba zı has ta lar da pul mo ner ar ter hi pop la -
zi si ile be ra ber ana pul mo ner ar ter yok lu ğu da
söz ko nu su ola bi lir. Has ta lar da her iki ven tri kü -
le ba kan aort ge nel lik le di la te dir ve ol gu la rın yak-
 la şık % 25’in de sağ ar kus aor ta şek lin de dir.
Sep tu mun üze ri ne otur du ğun da deks tro po zis -
yon ge nel de % 50’ye ka dar olup bun dan son ra sı
çift çı kış lı sağ ven tri kül  ta nı mı içi ne da hil ol mak-
 ta dır. Deks tro po ze ve “o ver ri de ” olan aor ta ay nı
za man da sa at yö nün de ro tas yo na uğ ra dı ğın dan
sağ ko ro ner ar ter da ha ön yer le şim li dir. Ol gu la rın
% 5 ka da rın da ko ro ner ano ma li ola bi lir ve en sık
gö rü le ni de sol ön inen ko ro ner ar te rin sağ ko ro -
ner ar ter den çık ma sı dır. Bu du rum da sol ön inen
ar ter ana to mik yer le şim de sağ ven tri kül çı kış yo-
 lu nu çap raz la dı ğı için cer ra hi mü da he le es na sın -
da ze de len me ih ti ma li ne kar şı dik kat li
olun ma lı dır. Ol gu la rın yak la şık % 5 ka da rın da da
ek ola rak at ri yal sep tal de fekt de bu lun mak ta ve
tab lo Fal lot pen ta lo ji si ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.
Fal lot tet ra lo ji li has ta lar da sağ ar kus aor ta, ko ro -
ner ano ma li ve at ri yal sep tal de fekt ya nın da, müs-
 kü ler ven tri kü ler sep tal de fekt ve komp let
at ri oven tri kü ler sep tal de fekt de bu lu na bi lir. Sık-
 lık la Down sen dro mun ile be ra ber dir. 
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Şekil 78-2. Ventriküler septal defekt olmadan (A) ve ventriküler septal defekt ile birlikte (B) gelişen çift odacıklı sağ ventri-
kül olgularının anjiyografik görüntüsü. RV: Sağ ventrikül, APA: Ana pulmoner arter
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Kli nik Belirti ve Bul gu lar

Semp tom lar
Eg zer siz disp ne si, si ya noz, ço mak par mak, si ya no -
tik ataklar ve çö mel me ti pik be lir ti ler dir. İn fun di -
bü ler dar lı ğın art ma sı ile bir lik te si ya noz ar tar.
Eriş kin dö ne me ope re ol ma dan ula şan has ta lar da
ise si ya noz, efor disp ne si, sen kop ve kro nik po li si -
te mi nin komp li kas yon la rı na ait be lir ti ler olur.

Fi zik Mu aye ne
Fal lot tet ra lo ji li has ta lar ge nel lik le süt ço cuk lu ğu
dö ne min de be lir gin sis to lik üfü rüm ve/ve ya si ya -
noz ne de niy le fark edi lir. Os kül tas yon da S1 nor-
 mal S2 ge nel lik le tek ola rak du yu lur. Ağır Fal lot
tet ra lo ji si has ta la rın da di la te aort kö kü ne de niy le
er ken aor tik ejek si yon kli ği du yu la bi lir. Sağ ven-
 tri kül çı kış yo lu dar lı ğı ne de niy le sol üst ve or ta
ster nal ke nar da du yu lan sis to lik ejek si yon üfü rü -
mü nün şid de ti dar lı ğın şid de ti ile ters oran tı lı dır.
Has ta lar da her iki ven tri kü lün ba sın cı bir bi ri ne
eşit ol du ğu için ven tri kü ler sep tal de fekt üfü rü -
mü du yul maz. Pul mo ner at re zi li ol gu lar da ise
sis to lik üfü rüm hiç du yul maz, an cak kol la te ral le -
re ait de vam lı üfü rüm işi ti le bi lir. Sağ ven tri kül
dis fonk si yo nu ol ma dık ça jü gü ler ve nöz ba sınç
nor mal dir. Dis fonk si yon var lı ğın da dev jü gü ler
“a ” dal ga la rı ve sağ kay nak lı S4 du yu la bi lir. 

La bo ra tu ar Bul gu la rı

Elek tro kar di yog ra fi

Kla sik ola rak QRS ak sın da sa ğa sap ma ve sağ
ven tri kül hi per tro fi bul gu la rı gö rü lür.

Teleröntgenografi

Ek so run ol ma dık ça kar di yo to ra sik oran art ma -
mış tır. Pul mo ner ko nus çö ker, sağ ven tri kül hi-

 per tro fi sin den do la yı apeks so la ve yu ka rı doğ ru
yer (“bo ot-sha ped he ar t”) de ğiş tir miş tir.  Çı kan aor -
ta sık lık la ge niş tir. Has ta la rın yak la şık % 25’in de
sağ ar kus aor ta var dır.

Eko kar di yog ra fi

Tüm ana to mi de tay lı ola rak de ğer len di ri le bi lir.
Ço cuk lar da ko ro ner ar ter çı kış la rı ve prok si mal se-
 yir le ri de net ola rak or ta ya ko nu la bi lir. Pa raster nal
ve api kal plan lar da mal-align ment ven tri kü ler sep-
 tal de fekt ve bi ven tri kü ler deks tro po ze ol muş aor -
ta net ola rak gö rü lür. Sağ ven tri kül ba sın cı,
sis te mik ba sın cı geç miş se na dir kar şı la şı lan res trik-
 tif ven tri kü ler sep tal de fekt ten şüp he le nil me li dir.
Bu nun ya nın da sağ ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı nın
dü ze yi, de re ce si ve pul mo ner ar ter le rin na sıl ge liş-
 ti ği göz le nir. Eriş kin dö ne me ge len has ta lar da çı -
kan aor ta ge niş li ği ve aort ka pak ye ter siz li ği var lı ğı
mut la ka de ğer len di ril me li dir. 

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Eriş ki ne ka dar ula şan Fal lot tet ra lo ji si has ta la rın -
da cer ra hi gi ri şim ön ce si kalp ka te te ri zas yo nu ya-
 pıl ma lı dır (Şe kil 78-3). 

Ka te te ri zas yon da ge nel lik le sağ ven tri kül ve sol
ven tri kül  ba sınç la rı nın eşit len di ği ve pul mo ner ar -
ter ba sın cı nın dü şük ol du ğu gö rü lür. Fal lot tet ra -
lo ji si has ta la rın da ka te ter obs trük si yo nu ya da
ka te te rin sağ ven tri kül çı kış yo lun da yap tı ğı spazm
ne de niy le si ya no tik atak lar te tik le ne bi le ce ğin den
ru tin ola rak pul mo ner ar ter ba sın cı öl çül mez. An -
cak ön ce den şant ame li ya tı ge çir miş ya da ge niş
“ma jor aor ti ko pul mo ner kol la te ra l” le ri (MAPCA) olan
has ta lar da pul mo ner ar ter ba sın cı yük sek li ğin den
şüp he le ni lir se an teg rad ve ya aor ta dan ret rog rad
ola rak gi ri lip pul mo ner ar ter ba sın cı öl çü le bi lir.
Has ta lar da sağ ven tri kül, sol ven tri kül, aor ta ve ge-
 re kir se se lek tif ko ro ner ar ter in jek si yon la rı ya pı lır.
Ek at ri yal sep tal de fekt, pa tent duk tus ar te ri ozus
ve ya MAP CA var lı ğı,  ar kus aor ta nın du ru mu ve
ko ro ner ano ma li olup ol ma dı ğı gös te ril me li dir.

Te da vi

Fal lot tet ra lo ji li has ta lar da ke sin te da vi cer ra hi -
dir. Ço ğu kez eriş kin dö ne me gel miş has ta lar ya
di rekt ola rak tam dü zelt me ame li ya tı na ya pıl mış
ya da pul mo ner kan akı mı nı sağ la mak için pal ya-
 tif şant ope ras yo nu uy gu lan mış has ta lar dır. Şant
ope ras yon la rın dan kla sik “B la lock-Ta us sig (BT)
şan t” ope ras yo nu subk la vi an ar te rin pul mo ner
ar te re bağ lan ma sı dır. Bu nun ye ri ne bu gün ter cih
edi len me tod fark lı bü yük lük ler de po li tet raf lo re -
ti len den ya pıl ma tüp ler (Go re-Tex) ile subk la vi -
an ar ter ile pul mo ner ar ter ara sın da bağ lan tı
sağ lan ma sı dır (mo di fi ye BT şant). 

Fal lot tet ra lo ji li has ta lar da tam dü zelt me ame li -
ya tı ven tri kü ler sep tal de fek tin bir ya ma ile ka pa -
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Şekil 78-3. Fallot tetralojili bir hastada hipertrofik sağ ven-
trikül, sağ ventrikül çıkış yolu darlığı, aort dekstropozisyonu
ve ventriküler septal defekt nedeniyle aortanın doluşu göz-
lenmektedir (APA: Ana pulmoner arter).



tıl ma sı ve sağ ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı nın gi de -
ril me si şek lin de olup ide al dü zelt me ya şı ha len tar-
 tış ma lı dır. Ba zı otör ler ye ni do ğan dö ne min de da hi
tam dü zelt me yi öne rir ken gü nü müz de ide al yak-
 la şım bu has ta la rı 6-18 ay ara sın da ki dö nem de
ame li yat (in fun du bu lum re zek si yo nu ve pul mo ner
val vo to mi, ven tri kü ler sep tal de fekt ka pa ma sı) et-
 mek tir. Ame li yat ba şa rı sı nı et ki le yen en önem li fak-
 tör sağ ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı nın ye te rin ce
gi de ril me si dir.  Eğer sol ön inen ar te rin sağ ko ro ner
ar ter den  çık ma sı gi bi bir ko ro ner ano ma li ve ya sağ
ven tri kül çı kış yo lun da at re tik bir ka pak söz ko nu -
su ise tam ona rım sağ ven tri kül-pul mo ner ar ter ler
ara sı na kon du it yer leş tir me şek lin de ol ma lı dır. Fal-
 lot tet ra lo ji sin de tam dü zelt me ope ras yo nu na bağ -
lı mor ta li te dü şük (% 5) oran da gö rü lür.
Pos to pe ra tif dö nem de ya şam sü re le ri 10-20-30 ve
36. yıl lar da sı ra sıy la % 97-94-89 ve 85’dir. Ame li yat
son ra sı ölü mün en sık ne den le ri kalp ye ter siz li ği ve
arit mi le re bağ lı ani ölüm ge liş me si dir.

Ame li yat Edil miş Fal lot Tet ra lo ji si Has ta la rı nın 
Eriş kin Dö nem de ki Geç Kli nik Bul gu ve
Komp li kas yon la rı

Her ne ka dar ba zı Fal lot tet ra lo ji si has ta la rı Bla-
 lock-Ta us sig şant la rı ile kal sa lar da, ço ğu has ta
tam ta mir ope ras yo nu ya pı la rak eriş kin dö ne me
ulaş mak ta dır. Pos to pe ra tif dö nem de ki Fal lot tet-
 ra lo ji si has ta la rı nın ta kip le rin de özel lik le dik kat
edil me si ge re ken nok ta lar şun lar dır;

Pul mo ner Ka pak Ye ter siz li ği: Tran sa nü ler ya ma
ko nu la rak ta mir ya pı lan ol gu lar da pul mo ner ye-
 ter siz lik ge li şe bi lir. Bu has ta lar da pul mo ner ye-
 ter siz lik ge nel lik le yıl lar bo yu to le re edi le bi lir,
an cak za man la sağ ven tri kül di la tas yo nu ve sağ
ven tri kül ye ter siz li ği ne iler le ye bi lir.

Re zi dü el Çı kış Yo lu Dar lı ğı: Ame li yat son ra sı sağ
ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı in fun di bü ler se vi ye den
dis tal pul mo ner ar ter dal la rı na ka dar her han gi bir
yer de ve ya bir den faz la lo ka li zas yon da ola bi lir.  

Sağ Ven tri kü ler Di la tas yon ve Dis fonk si yo nu:
Fal lot tet ra lo ji si ne de niy le ope re olan has ta lar da
re zi dü el pul mo ner ste noz ve ya pul mo ner ye ter -
siz lik ten ba ğım sız ola rak uzun dö nem de sağ ven-
 tri kül di la tas yo nu ve bu na bağ lı tri küs pid ka pak
ye ter siz li ği ge li şe bi lir.

Re zi dü el Ven tri kü ler Sep tal De fekt: Sık lık la
ven tri kü ler sep tal de fekt üze ri ne ko nu lan ya ma -
nın par si yel yer de ğiş tir me si ve ya cer ra hi ola rak
tam ka pa tı la ma ma sı ne de niy le olu şur. Na di ren
sol ven tri kül vo lüm yü kü ne yol aça bi lir

Aort Kö kü Di la tas yo nu ve Aort Ye ter siz li ği: Fal-
 lot tet ra lo ji si has ta la rın da aort kö kü di la tas yo nu
ge nel lik le prog re sif tir ve ope re ol muş eriş kin has-
 ta la rın yak la şık % 15’in de gö rü lür. Sık lık la ha fif-

or ta de re ce aort ye ter siz li ği ile be ra ber dir. Aort
dis sek si yo nu ol duk ça na dir dir.
Sol Ven tri kül Dis fonk si yo nu: Ne de ni çok iyi
açık la na ma sa da mul ti fak tör yel ol du ğu dü şü nül -
mek te dir. Ope ras yon ön ce si si ya noz ve hi pok se -
mi nin faz la ol ma sı, ona rım sı ra sın da pe ri-ope ra tif
sol ven tri kül is ke mi si, tam ona rım ön ce sin de ya-
 pı lan sis te mik-pul mo ner şant la ra bağ lı ar tan vo -
lüm yü kü, re zi dü el ven tri kü ler sep tal de fekt
ve/ve ya aort ye ter siz li ği ile iliş ki li ola bi lir. 
En do kar dit: Bu açı dan da has ta lar iz len me li dir.
Arit mi ler ve Ani Kar di yak Ölüm: Fal lot tet ra lo -
ji si has ta la rın da ge rek ope ras yon dan son ra ki za-
 man lar da ar tan he mo di na mik so run lar, ge rek se
cer ra hi skar lar ne de niy le arit mi ve ani kar di yak
ölüm sık lı ğı art mış tır. Ani ölüm sık lık la ven tri -
kü ler ta şi kar di  ve ven tri kü ler fib ri las yon ile iliş-
 ki li olup sık lı ğı % 1-6 ara sın da de ğiş mek te dir. 

Tam Dü zelt me Ope ras yo nu Ya pıl mış Fal lot
Tet ra lo ji li Has ta la rı nın İz le mi

Tam dü zelt me ya pıl mış Fal lot tet ra lo ji li has ta la rın
da ya şam sü re le ri ol duk ça iyi ol du ğun dan pos to -
pe ra tif dö nem de ki iz lem ler çok bü yük önem ka-
 zan mak ta dır. EK G’ de her tür lü arit mi, sağ
ven tri kül hi per tro fi si, ope ras yo na bağ lı sağ dal
blo ku ve sağ at ri yal di la tas yo nu be lir le ne bi lir. Ay-
 rı ca QRS sü re sin de uza ma (özel lik le >180 msn), QT
ve JT dis per si yo nu na ba kı la rak ola sı sağ ven tri kül
dis fonk si yo nu ve ven tri kü ler arit mi ler ön gö rü le -
bi lir. Eko kar di yog ra fi de re zi dü el pul mo ner dar lık
ve ye ter siz li ği, re zi dü el ven tri kü ler sep tal de fekt,
sağ ven tri kül ve sol ven tri kül bo yut la rı ve fonk si -
yon la rı, tri küs pid ye ter siz li ği ve aort ye ter siz li ği
var lı ğı de ğer len di ri lir.

Uzun dö nem de efor ka pa si te si ni be lir le mek
ve ven tri kü ler arit mi le ri be lir le mek için eg zer siz
tes ti de ya pıl ma lı dır. Eriş kin has ta lar da eko kar -
di yog ra fi nin ya nın da sağ ven tri kül vo lüm ve bo-
 yut la rı, pul mo ner ye ter siz lik şid de ti ve ka pak
ya pı sı, aort kö kü ge niş li ği ve kö kün ster num ile
iliş ki si ni gös ter mek ama cıy la mut la ka kar di yak
MR ter cih edil me li ve ya pıl ma lı dır. Ga do li ni um’ -
lu MR ile fib roz var lı ğı ve ven tri kü ler ta şi kar di
ris ki de ön gö rü le bil mek te dir.

Ope re olan has ta lar da kalp ka te te ri zas yo nu
an cak trans ka te ter te da vi ola sı lık la rı nın ol du ğu
dis tal pul mo ner ar ter dar lı ğı nın gi de ril me si, sağ
ven tri kü-pul mo ner ar ter kon du it anas to moz dar-
 lı ğı nın stent ko nu la rak gi de ril me si ve per kü tan
pul mo ner ka pak rep las ma nı gi bi iş lem ler için ya-
 pıl mak ta dır. Ba zen no nin va zif me tod lar ye ter li
ol ma dı ğın da ve has ta ikin ci bir cer ra hi gi ri şi me
ge rek duy du ğun da da an ji yog ra fi ve he mo di na -
mik de ğer len dir me ya pı la bil mek te dir. 

Tam dü zelt me ame li ya tın dan son ra 20 yı lın
üze rin de iz len miş has ta la rın % 10-15’in de re-ope -
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ras yon ge rek si ni mi or ta ya çık mak ta dır. Fal lot tet-
 ra lo ji si ne de niy le tam ona rım ya pıl mış has ta lar da
re-ope ras yon (ka te ter ve ya cer ra hi) ge rek ti ren ne-
 den ler Tab lo 78-3’de gö rül mek te dir.

Bun la ra ek ola rak da ha ön ce den sen te tik “con -
du it” yer leş ti ril miş has ta lar da özel lik le ka pak lı
“con du it” ler de fib roz in ti mal pro li fe ras yon ve fib-
 ro kal si fik ka pa ğa bağ lı ola rak ge li şen obs trük si -
yon lar da da sık lık la rep las man ge re ke bi lir. 

Fal lot Tet ra lo ji li Has ta lar da Ya pı la bi le cek
Re-ope ras yon ve Gi ri şim ler

Fal lot tet ra lo ji si has ta la rın da ame li yat lar han gi yaş -
ta olur sa ol sun kon je ni tal kalp cer rah la rı ta ra fın dan
ya pıl ma lı dır. Has ta lar da re zi dü el pul mo ner ste noz
ne de niy le cer ra hi mü da he le ge rek ti ğin de re zi dü el
in fun di bü ler dar lı ğa ne den olan kas ban dı ke si le -
bi lir, ba zen çı kış yo lu na ya ma ve ya sey rek ola rak
eks tra kar di yak ka pak lı “con du it” ge re ke bi lir. Pe ri -
fe rik pul mo ner ar ter dar lık la rın da ise trans ka te ter
yön tem le yük sek ba sınç lı ba lon lar la di la tas yon ve
stent uy gu la ma sı ya pı la bi lir (Şe kil 78-4). 

Bu nun ya nın da sağ ven tri kül ge niş le me si ne
bağ lı “sus ta ine d” arit mi ler ve/ve ya semp to ma tik
pul mo ner ka pak ye ter siz lik le rin de pul mo ner ka -

pak rep las ma nı ya pıl ma sı ge re ke bi lir. Pul mo ner
ka pak rep las ma nı ve/ve ya sağ ven tri kül çı kış yo -
lu dar lı ğı nın gi de ril me si kalp ye ter siz li ği ve ile ri
de re ce ven tri kü ler ye ter siz lik ol ma dık ça % 1’e ya -
kın dü şük mor ta li te ile ya pı la bil mek te dir. 

Tam Dü zelt me Ya pıl mış Fal lot Tet ra lo ji si ve 
Arit mi ler
Tam dü zelt me ya pı lan Fal lot tet ra lo ji si has ta la rı arit-
 mi ler ve ani ölüm açı sın dan risk li grup ta ol du ğu
için ya kın dan iz le mek önem li dir. Bu has ta la rın Hol-
 te r’ le rin de “non sus ta ine d” ven tri kü ler ta şi kar di sık
iken, sürekli “sus ta ine d” mo no mor fik ven tri kü ler ta-
 şi kar di da ha na dir dir. Ven tri kü ler ta şi kar di da ha
çok ile ri de re ce de olan pul mo ner ye ter siz lik ve bu -
na bağ lı ge li şen sağ ven tri kül di la tas yon ve dis fonk-
 si yo nu so nu cun da ge liş mek te dir. Yü ze yel EKG’ de
QRS sü re si sağ ven tri kül ge niş li ği ile iliş ki li dir. QRS
sü re si çok ge niş (>180 ms) olan has ta lar da ven tri -
kü ler ta şi arit mi ve ani ölüm ris ki da ha faz la dır. 

Eriş kin ça ğa ulaş mış has ta la rın 1/3’ün de at ri -
yal flut ter ve at ri yal fib ri las yon gi bi sup ra ven tri -
kü ler arit mi ler de gö rü le bi lir. An ti-arit mik ilaç lar
ve ya ka te ter ab las yo nu ile te da vi si ya pıl ma lı dır.

ESC 2010 kı la vu zu na gö re semp to ma tik at ri yal
ve ya ven tri kü ler ta şi arit mi li has ta lar da elek tro fiz -
yo lo jik ça lış ma in di kas yo nu var dır. Bu nun ya nın da
açık la na ma yan sen kop ve sağ ven tri kül dis fonk si -
yo nu olan has ta lar da do kü men te edil miş arit mi ol-
 ma sa da elek tro fiz yo lo jik ça lış ma ya pıl ma lı dır.
Elek tro fiz yo lo jik ça lış ma ve di ğer tet kik ler ile ge ri
dö nüş lü bir ne den sap ta na maz sa in tra kar di yak de-
 fib ri la tör (ICD) yer leş ti ril me si dü şü nül me li dir. Ay-
 rı ca “sus ta ine d” sürekli ven tri kü ler ta şi kar di ve
kar di yak ar rest öy kü sü olan la ra ICD ta kıl ma lı dır. 

Prognoz

Fal lot tet ra lo ji li has ta lar ame li yat edil me di ğin de
has ta la rın an cak % 11’i 20 ya şı na, % 6’sı 30 ya şı na
ve % 3’ü 40 ya şı na ka dar ya şar. Na di ren 5. ve 6.
de ka da ka dar ya şa yan ol gu lar da ra por edil miş -
tir. Ölüm ne den le ri ağır hi pok se mi, cid di si ya no -
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Şekil 78-4. Total düzeltme yapılmış Fallot tetralojili bir has-
tada postoperatif dönemde gelişen bilateral pulmoner arter
darlığının stent implantasyonu ile giderilmesi.

• Anlamlı sol ventriküler volüm yüküne yol açmış ve Qp/Qs > 1.5 olan rezidüel ventriküler septal defektlerde defekt ka-
patılmalıdır.

• Beraberinde sol ventrikül disfonksiyonu ve klinik bulguların eşlik ettiği ciddi aort yetersizliği olan hastalarda aort kapak
replasmanı yapılmalıdır.

• Aort kökünün dilate (> 55 mm) olması
• Semptomatik pulmoner yetersizlik veya pulmoner stenoz varlığında, sağ ventrikül basıncı > 60 mmHg ve triküspid ve-

lositesi > 3.5 m/sn ise pulmoner kapak replasmanı düşünülmelidir.
• Asemptomatik hastalarda bile ciddi pulmoner yetersizlik ve/veya pulmoner stenoz varlığında, aşağıdaki kriterlerden

birisi mevcutsa perkütan/cerrahi pulmoner kapak replasmanı düşünülmelidir; 
- Egzersiz kapasitesinde azalma 
- İlerleyici sağ ventrikül dilatasyonu ve sistolik disfonksiyonu,
- İlerleyici triküspid yetersizliği (en az orta derece), 
- Sağ ventrikül çıkış yolu darlığı ve sağ ventrikül sistolik basıncı > 80 mmHg (Triküspid velositesi > 4.3 m/sn) 
- Sürekli atriyal/ventriküler aritmilerin varlığı

Tablo 78-3. Tam Onarım Yapılmış Fallot Tetralojili Hastalarda Re-Operasyon İndikasyonları (AHA 2008, ESC 2010)



tik nö bet ler, se reb ro vas kü ler olay, be yin ap se si ve
in fek tif en do kar dit tir. Ölüm le rin önem li bir kıs -
mı da ani ölüm şek lin de dir. Si ya noz ve hi per viz -
ko si te ne de niy le ve nöz trom boz ve ar te ri yel
em bo li ris ki de art mış tır. 

Ame li yat edil me di ği hal de eriş kin ya şa ge len
has ta lar da ge nel lik le sağ ven tri kül çı kış yo lu dar-
 lı ğı az dır ve pul mo ner ar ter ler ye te rin ce ge niş tir.
Na di ren ağır pul mo ner dar lık ve ya at re zi ol ma -
sı na rağ men iyi ge liş miş ma jör aor ti ko pul mo ner
kol la te ral le rin bu lun ma sı  uzun sü re li sağ ka lı ma
ola nak ve rir. An cak bu du rum da da ço ğu za man
ma jör aor ti ko pul mo ner kol la te ral le rin ba sınç la rı
sis te mik aor ta ba sın cı na ya kın dır ve tam dü zelt -
me ola sı lı ğı nı zo ra so ka bi lir. 

Ame li yat edil me den eriş kin dö ne me ge len
has ta lar da in fun di bü ler sep tu mun öne ve sa ğa
doğ ru yer le şi mi ile dar lı ğın de re ce si ar tar ken,
aor ta da ge niş ler ve aort ye ter siz li ği  (% 70) ge li -
şir. Çı kan aor ta nın ge niş li ği anev riz ma tik bo yut -
la ra ula şa bi lir ve cer ra hi dü zelt me sı ra sın da
aor ta ya da gi ri şim ge re ke bi lir. 

Eg zer siz, Spor ve Ge be lik

İyi he mo di na mi si olan tam dü zelt me ya pıl mış Fal-
 lot tet ra lo ji si has ta la rın da her han gi bir fi zik ak ti vi -
te kı sıt la ma sı na ge rek yok tur. Özel lik le arit mi ve
ani ölüm ris ki yük sek olan has ta lar, bi ven tri kü ler
dis fonk si yo nu olan lar ve be lir gin aort kö kü ge niş -
li ği ile ka pak ye ter siz li ği bu lu nan lar izo met rik eg-
 zer siz ler den sa kın ma lı ve dü şük yo ğun luk lu spor
ak ti vi te le ri ne ka tıl ma lı dır.

Ope re edil me miş Fal lot tet ra lo ji si has ta la rın -
da ge be lik hem has ta, hem de fe tus için ölüm cül
risk ta şı mak ta dır. Tam dü zelt me ame li ya tı ya pıl -
mış has ta lar da ise ge be li ğe ait risk ler ta ma men
he mo di na mi ye bağ lı dır. İyi he mo di na mi si olan
has ta lar so run suz bir ge be lik ge çi re bi lir ken, ağır
sağ ven tri kül-sol ven tri kül dis fonk si yo nu ge li şen
ve ya cid di arit mi si bu lu nan has ta lar da ge be lik
cid di so run la ra yol aça bi lir. 

Fal lot tet ra lo ji si olan an ne-ba ba nın ço cuk la -
rın da has ta lı ğın tek rar la ma ora nı yak la şık %3 ol-
 du ğun dan fe tu sun ta ran ma sı öne ri lir. Eğer an ne
ba ba da 22q11 mik ro de les yon ano ma li si var sa bu
risk % 50’ye ka dar ar tar.
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Ge niş sol-sağ şant lı, art mış pul mo ner akı ma sa -
hip do ğum sal kalp has ta lı ğı so nu cu ge liş miş pul-
 mo ner ar te ri yel hi per tan si yon an la mı na ge len
Ei sen men ger sen dro mu de ği şik ev re ler de ta nım -
la na bi lir. Pul mo ner akım ar tı şı na bağ lı ola rak
pul mo ner hi per tan si yon ge liş me si, “Ei sen men ger
re ak si yo nu ” ola rak isim len di ri le bi le cek olan ilk ba-
 sa mak tır. “Ei sen men ger Sen dro mu” ven tri kü ler
sep tal de fekt (VSD), os ti um pri mum at ri yal sep tal
de fekt (ASD), at ri yo ven tri kü ler (AV) sep tal de-
 fekt, aor to pul mo ner pen ce re ve ya pa tent duk tus
ar te ri o zus (PDA) ve trun kus ar te ri ozus gi bi sol-
sağ şant lı do ğum sal kalp has ta lık la rı nın var lı ğın -
da ge li şen ve şan tın ter si ne dön me si ne ne den
olan pul mo ner hi per tan si yon dur. “Ei sen men ger
komp leks”; ise ilk ta nım lan dı ğı ha liy le sa de ce
VSD, pul mo ner hi per tan si yon ve sağ dan so la şant
an la mı na gel mek te dir. 

Do ğum sal kalp has ta lık la rı nın ta nı sı ve te da -
vi si ko nu sun da he kim le rin bil gi ve be ce ri le ri nin
art ma sı, ta nı yön tem le rin de ki ge liş me ler Ei sen -
men ger Sen dro mu gö rül me sık lı ğı nı önem li öl çü -
de azalt mış tır; an cak ge liş mek te olan ül ke ler de
ha len azım san ma ya cak sa yı da has ta gö rü le bil -
mek te dir.

FFiizz  yyoo  ppaa  ttoo  lloo  jjii

Sis te mi k– pul mo ner iliş ki li do ğum sal kalp has ta -
lık la rın da şan tın yö nü baş lan gıç ta sol da n– sa ğa -
dır. Şan tın mik ta rı nı be lir le yen en önem li fak tör
ise pul mo ner vas kü ler di renç tir. Pul mo ner ar ter -
de ki yük sek vo lü mün baş lat tı ğı vas kü ler trav ma
in ti ma ta ba ka sın da ön ce pro li fe ras yon, ar dın dan
fib roz, me di ada ise ön ce hi per tro fi son ra in cel me
ve fib roz ge li şi mi ne ne den olur. Nek ro ti zan ar te -
rit bu de ği şim le ri iz ler, kü çük da mar lar gi de rek
da ra lır ve ob li te re olur lar. 

Pa to lo jik bul gu la ra gö re ya pı lan He at h– Ed -
wards sı nıf la ma sı na gö re 1-6 ara sın da de re ce len di -
ri lir. Gra de 1-2 re ver sibl, 3-4 kıs men re ver sibl, 5-6
ise ir re ver sibl dir. Ei sen men ger Sen dro mu gra de 5-
6’yı içi ne alır. Bu sen drom da pul mo ner ba sınç ve

pul mo ner di renç sis te mik dü ze yi geç miş, şant sağ-
 dan-so la ola cak şe kil de ters dön müş tür.

Baş lan gıç ta ki şan tın ye ri ve mik ta rı na bağ lı
ola rak fiz yo pa to lo ji ve kli nik pre zan tas yon fark lı
ola bi lir. Şan tın di rekt ola rak pul mo ner ar ter içi ne
ol du ğu aor ti ko-pul mo nik pen ce re, trun kus tip I
ve PDA ’da ve ya  şant mik ta rı nın çok faz la ol du ğu
AV sep tal de fekt te ir re ver sibl de ği şik lik ler ilk yaş
için de bi le or ta ya çı ka bi lir. Bu na kar şı lık VSD’ de
10 yaş al tın da Ei sen men ger Sen dro mu gö rül me si
na dir dir. AS D’ de ise ya hiç ge liş mez ya da ya şa -
mın ile ri dö nem le rin de or ta ya çı kar.

Ak ci ğer le re gi den kan mik ta rı nın azal ma sı so-
 nu cu hi pok se mi, hi pok se mi ye se kon der ola rak da
kom pan sa tu ar erit ro si toz ge li şir. Bu na kar şı lık
trom bo si to pe ni ve in tra pul mo ner trom boz lar ne-
 de niy le pıh tı laş ma fak tör le ri nin azal ma sı so nu cu
ka na ma di ya tez le ri or ta ya çı ka bi lir.

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Semp tom lar
Öy kü de be bek lik ya da er ken ço cuk luk dö ne min de
sık alt so lu num yo lu en fek si yo nu, sık ök sü rük, hı-
 rıl tı, iyi tar tı ala ma ma, ta şip ne, disp ne ve eg zer siz
in to le ran sı ta nım la nır. Pul mo ner vas kü ler di ren cin
art ma sı so nu cu sol-sağ şan tın azal ma sı bu bul gu -
la rın ha fif le me si ne ne den olur. An cak bir sü re son -
ra şan tın sağ dan-so la dön me si ile si ya noz or ta ya
çı kar. Hi pok se mi so nu cu olu şan kom pan sa tu ar
erit ro si toz baş ağ rı sı, baş dön me si, ba yıl ma, ba yı lır
gi bi ol ma, hal siz lik, eg zer siz in to le ran sı, eg zer siz
disp ne si ve se reb ro vas kü ler ak se dan gi bi hi per viz -
ko si te semp tom la rı na yol açar. Ka na ma di ya te zi ol-
 ma sı va ka la rın 1/3’ün de or ta ya çı ka bi len
in tra pul mo ner trom bo zun te da vi si ni de güç leş ti rir.
Ba zen bron şit ya da pnö mo ni so nu cu olan he mop -
ti zi tek ba şı na ya da pul mo ner in fark tlar ile yay gın
bir semp tom dur, gö ğüs ağ rı sı da eş lik eden bir bul -
gu ola bi lir. Pul mo ner ar te ri oler rüp tür de ölüm cül
bir so run ola bi lir. İn fek si yöz or ijin li so run lar ise pri-
 mer do ğum sal kalp has ta lı ğı ze mi nin de ge li şen in-
 fek tif en do kar dit ve sağ-sol şant so nu cu bak te ri nin
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fa go si to zun da önem li rol oy na yan pul mo ner do la -
şım dan geç me den bey ne ge çi şi ne de niy le or ta ya çı-
 ka bi le cek olan be yin ab se le ri dir.

At ri yal arit mi ve kon jes tif kalp ye ter siz li ği
semp tom la rı ge nel lik le geç dö nem de dir ve ani
kar di yak ölüm ris ki ni do ğu rur.

Ge be lik to le re edi le me yen bir du rum dur ve
kon trin di ke dir. Yük sek oran da an ne ve be bek
ölüm le ri ne ne den olur. Çün kü ge be lik te kan vo lü -
mü ve kalp de bi si özel lik le ikin ci tri mes tre de ok si -
jen tü ke ti mi ni de ar tı ra cak şe kil de yük se lir.
Pe ri fe rik di la tas yon sis te mik vas kü ler di ren cin
düş me si ne ve sağ-sol şan tın art ma sı na ne den olur.
Ölüm ge nel lik le trom bo em bo lik olay la ra bağ lı dır.
Ös tro jen siz kon tra sep tif yön tem ler kul la nıl ma lı,
ge be lik du ru mun da kür taj ya pıl ma lı dır. Ge be lik
son lan dı rı la ma mış sa, has ta 20 ge be lik haf ta sın dan
son ra has ta ne ye ya tı rıl ma lı, he pa rin baş lan ma lı ve
do ğum dan bir kaç sa at ön ce si ne ka dar de vam edil-
 me li dir. Post par tum dö nem de de an ti ko agü lan te-
 da vi ye de vam edil me li dir.

Ei sen men ger sen drom lu ol gu lar için so run
oluş tu ra bi le cek bir baş ka ko nu da kalp dı şı cer ra -
hi ge re ken du rum lar dır. Mor ta li te nin % 30’la ra ka -
dar yük se le bil di ği bi lin mek te dir. Kal si yum
bi li rü bi nat saf ra taş la rı sık gö rül dü ğü için ko le sis -
tek to mi en çok ge re ken ope ras yon dur. Mor ta li te
si ya no zun şid de ti, tri küs pid ye ter siz li ği nin de re -
ce si ve sağ ven tri kül dis fonk si yo nu ile iliş ki li dir.
Ope ras yon ön ce si he ma to lo jik pa ra met re ler, pıh-
 tı laş ma fak tör le ri iyi de ğer len di ril me li dir. Ame li -
yat gü nü di üre tik al ma ma lı dır. Kı sa et ki li bir İV
nar ko tik olan fen ta nil, in dük si yon aja nı ola rak
düşük doz sod yum tio pen tal ve ya ke ta min, in ha -
las yon aja nı ola rak isof lu ran öne ri le bi lir. Mi yo re -
lak san lar dan at ra kür yum ve ve kü ron yum
kul la nı la bi lir. He mo di na mi in va zif ola rak mo ni to -
ri ze edil me li dir. Has ta ayı lır ken pos tü ral hi po tan -
si yon ge li şi mi yö nün den po zis yon de ği şik li ğin den
ka çı nıl ma lı dır. Has ta nın ya ta ğa ba ğım lı ol du ğu ilk
gün ler sub kü tan he pa rin uy gu lan ma lı, elas tik ço-
 rap lar giy di ril me li, pe ri yo dik pnö mo tik kom pres -
yon lar ya pıl ma lı dır. Er ken mo bi li zas yon öne ri lir.

Yük sek ir ti fa akut sağ kalp ye ter siz li ği ne ne -
den ola bi lir, 2500 met re üze rin de ki yük sek lik te
semp tom lar ağır la şır. Uçak ta ka bin ba sınç la rı iyi
to le re edi lir. An cak de hid ra te ka lın ma ma lı ve sık
sık ha re ket edil me li dir.

Fi zik Mu aye ne

Baş lan gıç ta mevcut konjenital kalp hastalığına bağlı
olan üfü rüm kay bol muş tur. Si ya noz ve ço mak par-
 mak gö ze çar pan bul gu dur. Se bep PDA ise di fe -
ran si yel si ya noz gö rü lür. Sağ ven tri kül vu ru su sol
ven tri kül vu ru sun dan da ha kuv vet li dir. Sağ kalp
ye ter siz li ği or ta ya çık mış sa jü gü ler ve nöz ba sınç ar-
 tı şı ve a dal ga sı be lir gin li ği var dır. I. Kalp se si nor-

 mal dir, an cak II. kalp se si nin pul mo nik kom po nen -
ti kuv vet li dir; ba zen pal pe edi le bi lir. Sağ ta raf lı S4,
tri küs pid ye ter siz li ği ne ait pan sis to lik üfü rüm ve
pul mo ner ye ter siz li ğe ait er ken di yas to lik üfü rüm
du yu la bi lir. Sis te mik na bız lar za yıf alı na bi lir.

Kon jes tif kalp ye ter siz li ği or ta ya çık tı ğın da
pe ri fe rik ödem, asit ve he pa tosp le no me ga li gö rü -
le bi lir.

LLaabboorraattuuaarr  BBuullgguullaarrıı

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG’de sağ at ri yum di la tas yo nu, sağ ven tri kül hi-
 per tro fi si ve sağ aks de vi yas yo nu mev cut tur. Se -
bep AV sep tal de fekt ve ya os ti um pri mum ti pi
ASD ise su pe ri or aks gö rü le bi lir. At ri yal dis rit mi -
ler ge li şe bi lir. 

Teleröntgenografi

Ret ros ter nal ha va ala nı nı dol du ran sağ ven tri kül
hi per tro fi si mev cut tur. Ge niş, ba zen kal si fi ye
prok si mal pul mo ner ar ter ler ve bu dan mış pe ri fe -
rik pul mo ner ar ter le re eş lik eden pul mo ner oli ge -
mi gö rü lür.

Eko kar di yog ra fi

Ei sen men ger sendromuna ne den olan pa to lo ji le ri,
ay rın tı la rı ve ila ve pa to lo ji le ri gös te rir. De fekt le rin
ge niş li ği, şan tın mik ta rı, sağ ven tri kül ba sınç yü kü
ve pul mo ner ba sınç he sap la na bi lir. Sağ at ri yum ve
sağ ven tri kül cid di öl çü de ge niş le miş tir. Sağ ven tri-
 kül fonk si yon la rı sağ at ri yu mun da ge niş le di ği geç
dö nem le re ka dar nor mal ola bi lir. Sol ven tri kül kü -
çük gö rü lür ve sep tum so la de vi ye dir. Be lir gin tri-
 küs pid ye ter siz li ği mev cut tur ve ye ter siz lik
akı mı nın ve lo si te sin den sağ ven tri kül ba sın cı he-
 sap la na bi lir. Yük sek hız da re gür ji tan je ti ile pul mo-
 ner ye ter siz lik sık bir bul gu dur. Do ku Dopp ler imaj
ile sağ ven tri kü lün anor mal sis to lik ve di yas to lik
fonk si yon la rı gös te ri le bi lir. 

Pri mer pul mo ner hi per tan si yon dan ayı rı cı ta-
 nı da çok ay dın la tı cı dır, an cak fo ra men ova le den
ge çen şant akı mı AS D’ yi tak lit ede bi lir ken ter si ne
ola rak da yük sek pul mo ner ba sınç ne de niy le renk -
li Dopp ler  ekokardiyografide ASD gö rül me ye bi lir.
Bu ol gu la ra tran sö zo fa geal eko kar di yog ra fi, kalp
ka te te ri zas yo nu ve MR an jiy og ra fi ya pı la bi lir.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

He mo di na mik bul gu lar pa tog no mo nik tir. Pul mo -
ner ar ter ba sın cı ve pul mo ner vas kü ler re zis tans
yük sek tir. Ok si jen, NO2 ve di ğer pul mo ner va zo -
di la tör ajan lar la pul mo ner va zo re ak ti vi te öl çü le -
rek, sol dan-sa ğa şant ora nı nın art tı ğı gö rü le bi lir.
Bu ajan la ra ya nıt alın ma sı va zo di la tör te da vi ve ar-
 dın dan cer ra hi gi ri şim için yol gös te ri ci ola bi lir.
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Di ğer La bo ra tu ar Bul gu la rı

Pals ok si met re ve ar te ri yel kan ga zı öl çüm le ri ile
ar te ri yel ok si jen sa tü ras yo nu nun be lir gin ola rak
azal dı ğı gös te ri le bi lir. He ma tok rit ve erit ro sit sa-
 yı sı yük sel miş tir, se rum de mi ri dü şük lü ğü yay-
 gın dır. Bu özel lik le fle bo to mi son ra sı be lir gin dir.
Hız lan mış al yu var dö nü şü mü ne de niy le hi pe rü -
ri se mi mev cut tur.

Fi zik sel ka pa si te yi be lir le mek ama cıy la 6 da ki -
ka yü rü me tes ti sub mak si mal eg zer siz tes ti ola rak
kul la nı lır, te da vi ye ya nı tın de ğer len di ril me sin de
de önem li dir.

TTee  ddaa  vvii  

Me di kal Te da vi

Kalp de bi sin de ki de ği şik lik ler iyi to le re edi le me -
di ği için hid ras yo na dik kat edil me li dir. Uzun sü-
 re li, ge ce le ri ve ri len ok si je nin sür vi yi uzat tı ğı
dü şü nül mek le be ra ber, kon trol lü ça lış ma lar da
he ma to lo jik pa ra met re ler, eg zer siz ka pa si te si ve
ha yat ka li te si üze ri ne et ki si gös te ri le me miş tir.

Oral an ti ko agü lan ilaç la rın ya rar la rı da pros-
 pek tif ran do mi ze ça lış ma lar la gös te ri le me miş tir.
Trom bo em bo li le ri en gel ler, an cak he mo ra ji ve he-
 mop ti zi le re ne den ola bi lir. IN R’ nin 1.5-2.5 ara sın -
da ol ma sı uy gun dur.

Hi per vis ko zi te semp tom la rı olan has ta lar da
fle bo to mi ya pı la bi lir, ya kın ma sı ol ma yan has ta -
lar da ru tin fle bo to mi de mir de po la rı nı azal tır, ok-
 si jen ta şı ma ka pa si te si ni azal tır ve stro ke teh di di
oluş tu ra bi lir. Bir yıl da 4 de fa dan da ha faz la sa yı -
da ya pıl ma ma lı dır ve her de fa sın da alı nan kan
mik ta rı 400 ml’ den faz la ol ma ma lı dır. De mir de-
 po la rı ta kip edil me li dir ve ge re ğin de rep las ma nı
ya pıl ma lı dır. Sağ kalp ye ter siz li ği olan lar da di-
 gok sin kul la nı mı tar tış ma lı dır. Di üre tik ler de
azal mış ön yük, hi per vis ko zi te ne de niy le za rar lı
ola bi lir. En do kar dit pro fi lak si si ge re kir.

Ye ni Me di kal Te da vi Se çe nek le ri

Se lek tif pul mo ner va zo di la tör ajan la rın (bo sen tan,
pros ta sik lin ana log la rı, en do te lin re sep tör an ta go -
nist le ri ve fos fo di es te raz in hi bi tör le ri) pul mo ner
vas kü ler ya tak ta he mo di na mi yi dü zelt ti ği, fonk si -
yo nel ka pa si te yi ve 6 dk yü rü me tes ti ne olum lu ya-
 nı tı art tır dı ğı gös te ril miş tir.

Cer ra hi Te da vi

Ak ci ğer nak li ile bir lik te in tra kar di yak de fek tin
ka pa tıl ma sı ve ya kalp-ak ci ğer nak li ya pı la bi lir.
Son yıl lar da ön ce me di kal te da vi ile pul mo ner ba-
 sınç ve di ren cin dü şü rül me si, ar dın dan cer ra hi te-
 da vi ya pıl ma sı da ha uy gun gö rül mek te dir.

PPrroogg  nnoozz

Ya şam sü re si be lir gin kı sal mış tır. Ta nı za ma nı ile
ölüm ara sın da 30 yı lı aş kın ya şa yan lar ol mak la
be ra ber kon trol edi le me yen he mop ti zi ler, pul mo-
 ner in fark tüs, dis rit mi ler le ani kar di yak ölüm,
prog re sif sağ kalp ye ter siz li ği ve be yin ab se le riy -
le ölüm has ta nın or ta yaş la ra gel me si ni ön ler.

Ya şam sü re si son yıl lar da kul la nı lan ilaç lar la
uza ma ya baş la mış tır. Kon trol edi le me yen he-
 mop ti zi, pul mo ner in farktüs ve ma lign dis rit mi -
ler ani ölüme neden olabilir. Prog re sif sağ kalp
ye ter siz li ği ve be yin ab se si ile da ha ya vaş bir se-
 yirle hasta kaybedilir.
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At ri yum lar ara sın da şan ta ne den olan de fekt ler
eriş kin yaş ta en sık gi ri şim ge rek ti ren do ğum sal
kalp has ta lık la rı dır. Çün kü bir çok ol gu ço cuk luk
ça ğın da os kül tas yon bul gu su ve semp tom ver-
 mez. At ri al sep tal de fekt (ASD)’in tek ba şı na bir
pa to lo ji ola rak do ğum sal kalp has ta lık la rı içe ri -
sin de ki ora nı % 10-17 ara sın da de ği şir. Kız lar da
gö rül me sık lı ğı er kek le re kı yas la iki mis li faz la -
dır. AS D’ nin ge ne tik ola rak ge çi şi di ğer kalp ano-
 ma li le ri ne gö re da ha sık tır. Ay rı ca Holt-Oram
sen dro mu ta nı sı ko nu lan ol gu lar da ASD sık lık la
eş lik eden bir pa to lo ji ol du ğu için bu ta nı yı alan
her ol gu nun din le me bul gu su ol ma sa bi le kar di -
yo lo jik açı dan de ğer len di ril me si ge re kir.

PPaa  ttoo  lloo  jjii

De fek tin at ri yal sep tum da ki lo ka li zas yo nu kli nik
açı dan önem li dir. Çün kü de fek tin bü yük lü ğü ka -
dar ti pi de he mo di na mik de ği şik lik ler de et ki li
olur. Bu nun ya nı sı ra eş lik ede bi le cek ano ma li ler
açı sın dan ya da cer ra hi/trans ka te ter gi ri şim tek-
 nik le ri açı sın dan da de fek tin ye ri önem li dir. 

AS D’ ler a. Os ti um se kun dum (fo ra men ova -
le), b. Os ti um pri mum, c. Si nus ve no sus su pe ri or
ve in fe ri or d. Ko ro ner si nus tip le ri ol mak üze re 4
ay rı ka te go ri de de ğer len di ri le bi lir (Şe kil 80-1).

Bun lar ara sın da en sık (% 60) gö rü le ni ostium se-
 kun dum ti pi AS D’ dir. Os tium pri mum de fekt %
20, su pe ri or si nus ve no sus de fek ti % 15 sık lık la
gö rü lür ken di ğer le ri nin gö rül me ora nı çok da ha
dü şük tür. Su pe ri or si nus ve no sus ti pi de fekt ler de
sağ pul mo ner ven le rin bi ri ya da her iki si ve na ca -
va su pe ri or’ un sağ at ri yum la bir leş ti ği nok ta ya ya
da doğ ru dan sağ at ri yu ma açı la bi lir. Cer ra hi gi ri-
 şim ya pı lır ken bu pa to lo ji ye dik kat edil me li ve
var sa dü zel til me li dir.

Bü yük şan ta ne den olan ge niş de fekt ler de
kro nik sol-sağ şant kal bin sağ ta ra fın da ha cim
yük len me si ne ve do la yı sı ile sağ at ri yum ve sağ
ven tri kül de di la tas yo na yol açar. Sağ ven tri kü lün
di la tas yo nu so nu cu ven tri kü ler sep tum düz leş -
me ye baş lar. Kı sa ek sen eko kar di yog ra fik gö rün -
tü le me de her iki ven tri kül “D” har fi ne ben zer
gö rün tü alır. Ha cim yük len me si çok faz la ol du ğu
za man nor mal kalp gö rün tü sü nün ter si ne dö nüş
göz le ne bi lir; Ya ni sağ ven tri kül da ire sel bir ya pı -
ya dö nü şür ken, sol ven tri kül ar ka kom şu luk ta hi -
lal şek lin de gö rü lür. Bü yük şant lı de fekt ler de sağ
kalp boş luk la rın da ki ge niş le me ye bağ lı ola rak tri-
 küs pid ve mit ral an u lus lar da di la tas yon ve ye ter -
siz lik gö rü le bi lir. Art mış akı ma bağ lı ola rak
pul mo ner ko nus be lir gin le şir  ve ak ci ğer da mar -
lan ma sı art mış gö rü lür. Na dir de ol sa os ti um se-
 kun dum ti pi AS D’ li ol gu lar da ba zen er ken yaş tan
iti ba ren ge ri ye dö nü şüm süz pul mo ner hi per tan -
si yon ge li şe bi lir ve bu ola sı lık kız lar da da ha faz-
 la dır. Eriş kin has ta lar da her han gi bir ne den le
ge li şen sol ven tri kül hi per tro fi si ya da ye ter siz li -
ği ne bağ lı pul mo ner ve nöz hi per tan si yon ya da
pri mer pul mo ner has ta lı ğa bağ lı kro nik hi pok sik
pul mo ner has ta lık mev cu di ye tin de ge ri ye dö nü -
şüm süz pul mo ner vas kü ler has ta lık ge liş me ola-
 sı lı ğı nın da ha yük sek tir. 

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

AS D’ li bir ol gu da üç önem li din le me bul gu su var-
 dır; a. İkin ci kalp se si nin sa bit çift leş me si, b. sol
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ikin ci in ter kos tal ara lık ta yu mu şak ka rak ter li en
faz la 3/6 şid de tin de sis to lik ejek si yon üfü rü mü nün
du yul ma sı ve c. ster num sağ alt kom şu lu ğun da er -
ken ya da mid di yas to lik rul man du yul ma sı. 

İkin ci kalp se si nin çift du yul ma sı nın ne de ni,
pul mo ner ka pak tan ge çen kan hac mi nin art mış ol-
 ma sı ne de niy le sağ ven tri kül bo şal ma sü re si nin
uza ma sı ve pul mo ner ka pa ğın da ha geç ka pan -
ma sı dır. Pul mo ner odak ta sis to lik ejek si yon üfü-
 rü mü nün du yul ma ne de ni ise yi ne ha cim
faz la lı ğı na bağ lı ola rak pul mo ner anu lus ta gö re -
ce li bir dar lık oluş ma sı dır. Tri küs pid odak ta da yi -
ne ay nı ne den le di yas to lik rul man du yu lur. An cak
tri küs pid anu lus pul mo ne re kı yas la da ha ge niş ol-
 du ğun dan di yas to lik rul man du yu la bil me si için
sol sağ şant ora nı nın en az 2:1 ol ma sı ge re kir.

Ba zı ol gu lar da da ha ço cuk luk ça ğın dan iti ba -
ren pul mo ner vas kü ler has ta lık ge liş ti ği için bu
din le me bul gu la rı nın he men hiç bi ri ya şam bo yu
du yul ma ya bi lir. Pul mo ner vas kü ler has ta lık ge-
 liş miş olan ol gu lar da ikin ci kalp se si tek du yu lur
ve şid de ti art mış tır. Pul mo ner sis to lik üfü rü mün
sü re si kı sa lır.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di og ra fi (EKG)

AS D’ li has ta lar da ge nel lik le nor mal si nus rit mi
bu lu nur. An cak ba zen ani den kav şak rit mi ya da
at ri yal flut ter gi bi sup ra ven tri kü ler ta şi-arit mi ler
or ta ya çı ka bi lir. EKG ge nel lik le sağ ek sen sap ma -
sı gös te rir. Özel lik le eriş kin has ta lar da in tra-at ri -
yal ile ti za ma nı nın uza ma sı na bağ lı ola rak P-R
in ter val nor mal den uzun ola bi lir. Sol-sağ şan tın
bü yük lü ğü ne bağ lı ola rak, sağ at ri yum di la tas -
yo nu bul gu su ola rak P dal ga yük sek li ği ar ta bi lir.
EK G’ de ki en önem li özel lik sağ ven tri kül ha cim
yük len me be lir ti si ola rak V1’de in komp let sağ dal
blo ku (RSR’) gö rül me si dir.

Te le rönt ge nog rafi

Be lir gin sol-sağ şan tı olan AS D’ ler de rad yog ra fi -
de kalp göl ge si bü yü müş tür. Özel lik le sağ at ri yal
göl ge ve pul mo ner ko nus be lir gin le şir. Ak ci ğer
da mar lan ma sı art mış gö rü lür. An cak pul mo ner
vas kü ler has ta lık ge liş miş se ana pul mo ner ar ter
göl ge si ile ri de re ce be lir gin le şir ken, pe ri fe rik pul-
 mo ner ya tak da mar lan ma sı kay bo la rak bu dan -
mış ağaç gö rü nü mü or ta ya çı kar.

Eko kar di yog ra fi

İki bo yut lu eko kar di yog ra fik in ce le me de de fek tin
doğ ru dan gös te ril me si nin ya nı sı ra sağ kalp boş-
 luk çap la rı nın art tı ğı sap ta nır. Bü yük şant lı de fekt-
 ler de ek ola rak M-mo de in ce le me de ven tri kü ler
sep tum ha re ket le ri nin düz leş ti ği ya da pa ra doks
ha re ket et ti ği göz le nir.

At ri yal sep tum ven tri kü ler sep tu ma kı yas la
in ce ol du ğu için özel lik le iri ya pı lı eriş kin has ta -
lar da api kal dört boş luk in ce le me de net gö rün tü
al mak ge nel lik le müm kün ol maz. Bu du rum ba -
zen ço cuk yaş gru bu için de ge çer li dir. An cak ul t-
ra son ışı nı nı at ri yal sep tu ma dik gel di ği sub kos tal
in ce le me ile ço cuk yaş gru bun da de fek ti gös ter -
mek müm kün ol sa da; eriş kin ler de “t rans du ce r”
ile at ri yal sep tum ara sın da ki me sa fe uzak ol du -
ğu için bu yön te min pek ya ra rı ol maz.

At ri yal sep tu mun net ola rak gö rün tü le ne me di -
ği; an cak in di rekt bul gu lar dan ASD şüp he le ni len ol-
 gu lar da kon trast ve ge re kir se tran sö zo fa ge al
eko kar di yog ra fik in ce le me yap mak doğ ru olur.
Kon trast eko kar di yog ra fi de sağ at ri yum içe ri sin de
de fekt kom şu lu ğu na uyan böl ge de ne ga tif kon trast
gös te ril me si ta nı yı sağ lar. Di ğer yan dan kon trast
mad de ve ril me si es na sın da has ta nın ıkın ma sı söy-
 le ne rek sağ at ri yum ba sın cı nın art tı rıl ma sı sağ la nır,
bu su ret le sol at ri yum ve da ha iyi si sol ven tri kül de
kon trast var lı ğı nın gös te ril me si ke sin ta nı yı koy du -
rur. An cak de fekt ça pı nın ve trans ka te ter ok lüz yon
açı sın dan at ri yal sep tum da ki ye ri nin tam ola rak be-
 lir len me si tran sö zo fa ge al ya da in tra kar di yak eko-
 kar di yog ra fik in ce le me ile müm kün dür. Bu
in ce le me ler de anor mal pul mo ner ve nöz dö nüş ano-
 ma li si var lı ğı nı da gös ter mek söz ko nu su dur.

Eriş kin has ta lar da si nus ve no sus ti pi de fekt le -
ri trans to ra sik in ce le me ile gös ter mek he men hiç-
 bir za man müm kün ol maz. İn di rekt bul gu la rın
at ri yal dü zey de şant dü şün dür dü ğü ol gu lar da
mut la ka tran sö zo fa ge al ya da in tra kar di ak eko kar-
 di yog ra fik in ce le me yap mak ge re kir (Şe kil 80-2).

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Os kül tas yon bul gu su ve da ha ön ce sö zü ge çen ta -
nı yön tem le ri ile ASD ta nı sı ko nul muş bir ol gu da
ge nel lik le ta nı ya yö ne lik kalp ka te te ri zas yo nu ya-
 pıl ma sı ge rek siz dir. An cak pul mo ner vas kü ler
has ta lık ve ya ek kar di yak ano ma li şüp he si var sa
ka te te ri zas yon ya pı lır. İş lem sı ra sın da sağ at ri -
yum dan alı nan kan ör ne ğin de, ok si jen sa tü ras yo -
nu in fe ri or/su pe ri or ve na ka va ’da kin den % 10’dan
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Şekil 80-2. ASD’ nin ekokardiyografik görünüşü. LA: Sol at-
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da ha yük sek bu lu nur sa (çift ör nek te % 5) bu du -
rum ge nel lik le at ri yal dü zey de sol-sağ şant le hi ne -
dir. An cak tri küs pid ye ter siz li ği ile bir lik te
ven tri kü ler sep tal de fekt var lı ğın da ben zer bul gu -
nun sap ta na bi le ce ği unu tul ma ma lı dır. Yi ne sağ at-
 ri yum ya da ve na ka va ’ya açı lan anor mal
pul mo ner ve nöz dö nüş ya da sis te mik/ko ro ner ar-
 te ri o ve nöz fis tül de kli nis ye ni ya nıl ta bi lir. 

Pul mo ner ba sın cın yük sek sap tan dı ğı ol gu -
lar da ge ri ye dö nü şüm süz pul mo ner vas kü ler has-
 ta lı ğı dış la mak için tüm boş luk lar dan ok si jen
sa tü ras yo nu al mak ve ba sınç öl çü mü yap mak ge-
 re kir. Ucu ka pa lı (NIH) bir ka te ter sağ at ri yum -
dan, sol at ri yu ma ve ora dan sağ üst pul mo ner
ve ne yer leş ti ril dik ten son ra dört boş luk gö rün tü -
le me de (400 sol ob lik, 400 kra ni al) ya pı lan an ji -
yog ra fi ile at ri yal sep tum da ki de fek ti ve ça pı nı
be lir le mek müm kün dür.

TTee  ddaa  vvii

Eriş kin yaş ta sap ta nan AS D’ ler de pul mo ner/sis te -
mik de bi ora nı (Qp/Qs) 1.5’in üze rin de ise, an cak
pul mo ner vas kü ler has ta lık ge liş me miş se de fek tin
ka pa tıl ma sı ge re kir. Bu na kar şın ya pı lan araş tır -
ma lar da 40 ya şın dan son ra ya pı lan ka pat ma gi ri -
şim le rin has ta ya mi ni mal ya rar sağ la dı ğı nı
gös ter mek te dir.

De ne yim li el ler de AS D’ nin cer ra hi ola rak ka-
 pa tıl ma sı nın mor bi di te ve mor ta li te si % 0’a ya kın-
 dır. Or ta bü yük lük te ki de fekt le ri pri mer di kiş le
ka pat mak ba zen müm kün ol sa da bü yük de fekt -
ler de pe ri kard ile ya ma koy mak ge re kir.

Son yıl lar da os ti um se kun dum ti pi AS D’ le rin
trans ka te ter yol la ka pa tıl ma sı nı sağ la yan çe şit li ci-
 haz lar ge liş ti ril miş tir. Bun lar ara sın da gü nü müz de
en çok kul la nı la nı “Amp lat zer sep tal occ lu de r” dir.
AS D’ nin trans ka te ter yol la ka pa tı la bil me si için
aort kom şu lu ğun da ser best du var bu lun ma sa da
di ğer kom şu luk lar da en az 4-5 mm ser best at ri -
yum du va rı ol ma sı ge rek mek te dir. Bu ne den le de-
 fek tin trans ka te ter ka pat ma ya uy gun lu ğu nu
de ğer len dir mek için has ta ön ce den tran sö zo fa ge al
eko kar di yog ra fi ile de ğer len di ril me li dir.

Trans ka te ter gi ri şi me uy gun ol du ğu sap ta nan
has ta ya iş lem den bir gün ön ce an ti-ag re gan doz -
da as pi rin baş la mak ge re kir. Ru tin kalp ka te te ri -
zas yon ha zır lık la rı ya pıl dık tan son ra lo kal anes te zi
al tın da fe mo ral ve ne bir kı lıf yer leş ti ri lir. Ucu açık
bir ka te ter le sağ at ri yum dan de fekt yo lu ile sol at-
 ri yu ma ve or dan sol pul mo ner ven ler den bi ri ne gi-
 ri lir. Ka te ter lü me nin den bir ‘exc han ge’ kı la vuz tel
gön de ri le rek ka te ter ve kı lıf ge ri alı nır. Kı la vuz tel
üze rin den bir “si zin g” ba lon de fekt hi za sı na ka dar
iler le ti le rek su lan dı rıl mış kon trast mad de ile şi şi -
ri lir. De fekt kom şu lu ğun da aort da hil her yön de
ser best at ri yum du va rı olan ol gu lar da ba lon or ta -
sın da çen tik olu şa na ka dar şi şi ri lir (Şe kil 80-3). 

İki çen tik ara sın da ki uzak lık tran sö zo fa ge al
eko kar di yog ra fi ve an ji yog ra fi ile öl çül dük ten
son ra bu ça pa uy gun ci haz ve bu ci ha za uy gun
uzun kı lıf se çi lir (Şe kil 80-4). 

Bu aşa ma da has ta ya 100 U/kg he pa rin uy gu -
lan ma lı dır. Kı la vuz tel ye rin de bı ra kı la rak ba lon
ge ri alın dık tan son ra bu tel üze rin den ci ha za uy -
gun çap ta kı lıf sol at ri yu ma ka dar iler le ti lir. Bu aşa-
 ma da kı la vuz tel ve kı lı fın di la ta tö rü ge ri alı na rak
yük len miş du rum da ki ci haz kı lıf içe ri sin den sol at-
 ri yu ma ka dar iler le ti le rek dis tal dis kin açıl ma sı
sağ la nır. Da ha son ra tüm sis tem ge ri çe ki le rek bu
dis kin at ri yal sep tu mun sol ta ra fı ile öpüş tü ğü tran-
 sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi ile gö rül dük ten son ra
yük le me te li sa bit tu tu lur ken kı lıf bi raz da ha ge ri
çe ki le rek prok si mal disk sağ at ri yum ta ra fın da açı-
 lır. Bu şe kil de de fekt iki disk ara sın da sı kış tı rıl mış
olur (Şe kil 80-5). Tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fik
de ğer len dir me ile po zis yo nun uy gun lu ğun dan
emin ol duk tan son ra ci haz ser best le nir. 

An cak ge niş de fekt ler de dis tal dis kin açıl dık -
tan son ra ba zen at ri yal sep tu ma pa ra lel gel me si
sağ la na maz. Böy le ol gu lar da bu yön tem de de ne -
yi mi olan kli nis yen le rin ek ma ni pü las yon lar la ci-
 ha za po zis yon ver me si ge re kir.

Özel lik le aort kom şu lu ğun da ol mak üze re de-
 fekt et ra fın da ye te rin ce ser best du var ol ma yan ol-
 gu lar da, ba lon la öl çüm ya pı lır ken ge ril miş ça pı
öl çü al mak, özel lik le aort du va rın da eroz yo na yol
aç mak açı sın dan sa kın ca ya ra ta bi lir. Bu gi bi ol gu -
lar da tran sö zo fa ge al eko kar di yog ra fi al tın da ba lon
ya vaş ya vaş at ri yal dü zey de sol-sağ şan tın dur du -
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Şekil 80-3. Anjiyokardiyografik “sizing” balon ile defekt ça-
pının belirlenmesi.

Şekil 80-4. ASD kapatmada kullanılan çift diskli cihaz.



ğu nok ta ya ka dar şi şi ri le rek ci haz ça pı bu öl çü me
gö re be lir le nir. An cak bu du rum da kü çük çap lı bir
ci ha zın yer leş ti ril me sin de ki güç lük ve em bo li zas -
yon riskin de ki ar tış göz önün de tu tul mal dır.

Ba şa rı lı iş lem son ra sın da 6 ay bo yun ca an ti-
ag re gan doz da as pi rin ve ri lir. Bu na rağ men ba zı
ol gu lar da ci haz üze rin de trom büs olu şa bi lir. Bu
mik ro-trom büs ler em bo li zas yon la has ta da baş
ağ rı la rı na yol aça bi lir. Böy le ol gu lar da ci ha zın
cer ra hi yol la çı ka rı la rak ta mir edil me si ge re kir.

PPrrooggnnoozz

De fekt çok ge niş ol ma dı ğı ya da ek kalp ano ma li -
si bu lun ma dı ğı sü re ce ASD ge nel lik le se lim se yir -
li dir. Or ta bü yük lük te de fek ti olan ol gu lar ise
40-70’li yaş la ra ka dar asemp to ma tik sey re der ler.
Fonk si yo nel ka pa si te nin sı nır lan ma sı yaş la bir lik -
te ar tış gös te rir. Kırk lı yaş lar dan son ra kon jes tif
kalp ye ter siz li ği bul gu la rı ge li şe bi lir. Ba zen de at-
 ri yal fib ri las yon ya da da ha sey rek at ri yal flut te rın
ne de ni araş tı rı lır ken ASD te sa dü fen sap ta na bi lir.
At ri al dis rit mi ge liş me ola sı lı ğı yaş la bir lik te ar tış
gös te rir. Kırk ya şın dan son ra bu oran % 13 iken,
60 ya şın dan son ra % 52’ye ka dar çı kar.

Te da vi edil me miş ASD ol gu la rın da pul mo ner
vas kü ler has ta lık ge liş me ora nı % 5-10 ara sın da
olup ka dın lar da ki sık lı ğı da ha faz la dır ve ge nel -
lik le 20 ya şın dan son ra or ta ya çı kar. Pul mo ner

vas kü ler has ta lık ge li şi mi ni yal nız ca yıl lar ca de -
vam eden bü yük sol-sağ şant la açık la mak müm-
 kün de ğil dir ve han gi et ken le rin rol al dı ğı tam
ola rak bi lin me mek te dir. 

At ri al fib ri las yon ya da at ri yal flut ter ge liş miş
has ta la rın bir bö lü mün de de fekt ka pa tıl dık tan
son ra da dis rit mi de vam eder. Cer ra hi gi ri şim ön-
 ce sin de ritm bo zuk lu ğu ol ma yan ol gu lar da at ri -
yum du va rı na in siz yon ya pıl dı ğı için na dir de
ol sa ope ras yon dan yıl lar son ra ritm prob lem le ri
ya şa na bi lir.
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Ven tri kü ler sep tal de fekt (VSD) tek ba şı na gö rü -
le bi len bir kalp ano ma li si ola bi le ce ği gi bi; Fal lot
tet ra lo ji si, trun kus ar te ri ozus, çift çı kış lı sağ ven-
 tri kül gi bi da ha kar ma şık ano ma li le rin bir par ça -
sı ola rak da kar şı mı za çı ka bi lir. Bu bö lüm de
VSD’ nin tek ba şı na bir pa to lo ji ol du ğu du rum dan
bah se di le cek tir.

Bi küs pid aort ka pa ğı ve mit ral ka pak pro lap su -
sun dan son ra en sık gö rü len kalp ano ma li si VSD’ -
dir ve do ğum sal kalp has ta lık la rı içe ri sin de ki ora nı
yak la şık % 30’dur. An cak za man içe ri sin de de fek tin
ken di li ğin den ka pan ma ola sı lı ğı söz ko nu su ol du -
ğun dan eriş kin yaş ta bu oran da ha dü şük tür. 

PPaa  ttoo  lloo  jjii

Eko kar di og ra fik in ce le me de de ğer len dir me,
prog noz ve te da vi yak la şı mı açı sın dan VSD’ nin
ven tri kü ler sep tum da ki lo ka li zas yo nu önem li dir
(Şe kil 81-1).

Müs kü ler De fekt ler

Müs kü ler sep tum da ki de fekt ler ol gu la rın % 5-20
si ni oluş tu rur. Api kal böl ge de yer le şim da ha sık tır
ve ba zen gi ri şim ge rek ti re cek ka dar bü yük ola bi lir.
Mid tra be kü ler yer le şim li olan lar ise ge nel lik le çok
sa yı da kü çük de fekt ler şek lin de olup bu pa to lo ji ye
“İs viç re pey ni ri ti pi de fek t” is mi ve ri lir. Müs kü ler

de fekt le rin ken di li ğin den ka pan ma ola sı lı ğı % 85
olup yaş iler le dik çe bu oran dü şer.

Pe ri mem bra nöz De fekt ler

Sol ven tri kül çı kış yo lu üze rin de ve he men aort
ka pa ğı al tın da yer alır lar. Kom şu lu ğun da ki in let,
sub pul mo nik ve/ve ya müs kü ler sep tu ma ka dar
uza na bi lir ler. Bu tip de fekt ler cer ra hi/otop si se ri -
le ri nin yak la şık % 80’i ni oluş tu rur lar. Sol-sağ şan -
ta ikin cil ola rak tri küs pid ka pak ta “eks tra-sep ta l’
yap rak çık do ku su (ke se) olu şu mu ile za man içe-
 ri sin de de fek tin kıs men ya da ta ma mı ile ka pan -
ma sı söz ko nu su ola bi lir. Bu ke se le re “ven tri kü ler
sep tal anev riz ma ” is mi ve ri lir. Bu do ku nor mal
kalp do ku su na kı yas la da ha za yıf tır ve bü yük de-
 fekt ler de olu şan anev riz ma lar da iki ven tri kül ara-
 sın da ki ba sınç far kın dan do la yı yır tıl ma ve
has ta da kol laps du ru mu or ta ya çı ka bi lir. Bu ne-
 den le tam ola rak ka pan mış ol sa da hi bü yük anev-
 riz ma sı olan de fekt le rin bel li ara lar la iz len me si
uy gun olur. Pe ri mem bra nöz de fekt ler de ba zen
in fun di bu ler sep tum la an te ri or sep tum ara sın da
öne doğ ru “ma la la ign men t” olu şur. Bu du rum da
fark lı de re ce ler de ol mak üze re aor tun deks tra po -
zis yo nu (ata bi nen aor ta) sap ta nır. Ba zen de bu
kay ma ar ka ya doğ ru olu şa rak su ba or tik dar lı ğa
yol açar. Tri küs pid ka pa ğın sep tal yap rak çı ğı nın
olu şum ku sur la rın da ise hem sol ven tri kül-sağ
ven tri kül, hem de sol ven tri kül-sağ at ri yal dü zey -
de şant gö rü lür. Şant na di ren yal nız ca sol ven tri -
kül-sağ at ri yal dü zey de sap ta nır. 

Bi lin di ği üze re nor mal bir kar di yak ana to mi de
tri küs pid ka pak mit ral ka pa ğa kı yas la da ha aşa ğı
yer le şim li dir. Bu iki ka pak ara sın da yer alan ven tri -
kü ler sep tum da bir de fekt var sa (Ger bo de ti pi VSD)
şant yi ne sol ven tri kül-sağ at ri yum ara sın da dır.

Sub pul mo nik De fekt ler

Tüm VSD’ le rin yak la şık % 5-7’si ni oluş tu rur lar.
An cak Uzakdo ğu’da bu oran % 30’la ra ka dar çı ka -
bi lir. Ken diliğin den ka pan ma ola sı lık la rı yok tur.
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İn let Pe ri mem bra nöz De fekt ler

Tri küs pid ka pa ğın he men al tın da yer alan de fekt -
ler dir ve ol gu la rın yak la şık % 10’u nu oluş tu rur lar.
De fekt ba zen tri küs pid ya da mit ral yap rak çık ta
“c lef t” ile bir lik te olur ve ka pak ye ter siz li ği ne yol
aça bi lir. Bu tip de fekt le rin de ken di li ğin den ka pan -
ma ola sı lı ğı söz ko nu su de ğil dir.

Sub pul mo nik ya da pe ri mem bra nöz de fekt ler -
de sol-sağ şan tın oluş tur du ğu ana for et ki si ile aor-
 tun sağ ko ro ner yap rak çı ğı VSD içi ne pro la be
ola bi lir. Bu fı tık laş ma ba zen sub pul mo ner dar lı ğa
yol aça bi le cek ka dar ağır ola bi lir ken, ba zen de geniş
bir de fek ti kıs men da ral ta rak sol-sağ şan tın azal ma-
 sı na yol açar. Aort ka pak pro lap su su ve bu na bağ lı
ka pak ye ter siz li ği prog re sif bir olay dır ve kü çük de-
 fekt ler de da hi gö rü le bi lir. Bu ne den le sub pul mo nik
ve pe ri mem bra nöz de fekt le rin iz lem le ri nin ak sa tıl -
ma ma sı ve aort ye ter siz li ği göz len di ği an da de fekt
kü çük da hi ol sa de fek ti ka pat ma ya yö ne lik gi ri şi -
min plan lan ma sı ge re kir. Ak si tak dir de iler de aort
ka pak rep las ma nı ka çı nıl maz ola cak tır.

FFiizzyyooppaattoolloojjii

VSD’ li ol gu da fiz yo lo jik du ru mu be lir le yen en te -
mel et ken de fek tin ça pı dır. Kü çük/or ta boy de-
 fekt ler sol-sağ şan tın kı sıt lan ma sı na ne den
olur ken, aort anu lus ça pı na ula şan ge niş VSD’ ler -
de de fekt ten ge çen ka na kar şı ge len bir di renç söz
ko nu su de ğil dir ve sis te mik/pul mo ner di renç ler
ara sın da ki fark şant dü ze yi ni be lir ler.

Aort anu lu su nun 1/3’ü nü aş ma yan de fekt ler -
de sol-sağ şant önem li de re ce de kı sıt lan mış tır.
Sağ ven tri kül ba sın cı ve do la yı sı ile pul mo ner
vas kü ler di renç et ki len mez. Böy le ol gu lar da bek-
 le nen ya şam ka li te si ve sü re si nor mal po pü las -
yon dan fark sız dır. An cak yu ka rı da söz ko nu su
edil di ği üze re pe ri mem bra nöz ve sub pul mo nik
de fekt le rin aort ye ter siz li ği açı sın dan ya kın dan
iz len me si ge re kir.

Or ta bü yük lük te ki; ya ni ça pı yak la şık aort
anu lu su nun ya rı ça pı ka dar olan de fekt ler de ise
şant dü ze yi de or ta de re ce de ol mak la bir lik te pul-
 mo ner vas kü ler di renç teh li ke li dü ze ye çık maz.
An cak sol at ri yum ve ven tri kül de ha cim yük len -
me si ne iliş kin EKG ve eko kar di yog ra fi bul gu la rı
göz le nir. Böy le has ta lar da ya şam sü re si be lir gin
ola rak et ki len me se da hi ya şam ka li te sin de an lam -
lı de re ce de dü şük lük var dır; efor ka pa si te le ri
olum suz yön de et ki le nir.

Aort anu lu su ka dar ça pa ulaş mış ge niş VSD’ -
ler ge nel lik le eriş kin yaş ta ge ri ye dö nü şüm süz
pul mo ner vas kü ler has ta lı ğa ya ka lan mış olur.
Eko kar di yog ra fik in ce le me de şan tın sağ dan so la
dön dü ğü gös te ri le me se de gi ri şim açı sın dan ka -
rar ver mek için va zo re ak ti vi te tes ti da hil iyi bir
he mo di na mik in ce le me yap mak ge re kir.

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Kü çük or ta bü yük lük te ki VSD’ ler de he men he men
tek sap ta nan kli nik bul gu her han gi bir ne den le ya-
 pı lan fi zik mu aye ne de du yu lan üfü rüm dür. Ba zı
ol gu lar da ster num sol alt ke na rın da sis to lik “t ri l”
pal pe edi lir. Bu bul gu de fek tin bü yük ol ma dı ğı an-
 la mı na ge lir. Sis tol bo yun ca sol ven tri kül ba sın cı
sağ ven tri kül den da ha yük sek ol du ğu için ge nel -
lik le bi rin ci ses le baş la yıp ikin ci kalp se si ne ka dar
de vam eden ho lo sis to lik bir üfü rüm du yu lur. An -
cak ba zen “kreşen do ” ya da “k re şen do-dek re şen -
do ” ka rak te rin de ola bi lir. Kü çük müs kü ler
de fekt ler de sis to lün or ta sın da de fekt ade le ta ba -
ka sı ara sın da sı kı şıp şant ke sil di ğin den yal nız ca er -
ken sis to lik üfü rüm du yu lur.

Bü yük sol-sağ şan tın ha len de vam et ti ği de-
 fekt ler de pre kor di yal ak ti vi te nin art mış ol du ğu
ins pek si yon la göz le ne bi lir. Mit ral odak ta üçün cü
ses le bir lik te kı sa mid di yas to lik bir üfü rüm du-
 yu lu yor sa bu pul mo ner de bi nin sis te mik de bi ye
ora nı nın ha len en az 2/1 ol du ğu an la mı na ge lir.
Böy le has ta lar da kar di yo me ga li ye bağ lı ola rak sol
he mi to rak sın bom be leş ti ği ve ço cuk luk ça ğın da -
ki so lu num sı kın tı sı na bağ lı ola rak di af rag ma nın
ya pış tı ğı in ter kos tal böl ge nin çu kur laş tı ğı sık lık -
la göz le nen bir bul gu dur.

Bü yük de fek ti olan ba zı ol gu lar da be bek lik ten
baş la ya rak ya şa mın hiç bir dö ne min de pul mo ner
vas kü ler di renç nor mal de ğer le re düş mez ve sol-
sağ şant her za man ha fif-or ta de re ce de ol du ğu
için hiç bir za man kalp ye ter siz li ği bul gu la rı göz-
 len mez. Böy le has ta lar da ta nı ko nul du ğun da pul-
 mo ner vas kü ler has ta lık ge liş miş ola bi lir.

Ço cuk luk dö ne min de ta nı sı ko nu la ma mış ya
da ge rek li gi ri şim ya pıl ma mış ve or ta-ağır kalp ye-
 ter siz li ği bul gu la rı olan or ta-ge niş VSD’ li ol gu lar -
da, sık ola rak ado le san-genç eriş kin dö ne me
doğ ru semp tom lar ge ri le me ye baş lar, hat ta bir dö -
nem ta ma men or ta dan kal ka bi lir. Bu du rum ai le
ta ra fın dan mem nu ni yet le kar şı lan sa da as lın da
pul mo ner vas kü ler di ren cin art ma sı na bağ lı ola-
 rak sol-sağ şan tın azal dı ğı nın gös ter ge si dir. Bu
dö nem de ya pı lan fi zik mu aye ne de üfü rüm şid de -
ti nin azal dı ğı, mit ral odak ta da ha ön ce du yu lan
mid di yas to lik üfü rü mün kay bol du ğu ve pul mo -
ner odak ta ikin ci ses te ki fiz yo lo jik çift leş me nin
kay bol ma sı ile bir lik te ikin ci kalp se si nin şid de ti -
nin art tı ğı gö rü lür. Bu tak dir de bü yük ola sı lık la
ar tık ge ri ye dö nü şüm süz pul mo ner vas kü ler has-
 ta lık ge liş miş tir.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

Kü çük de fekt ler de EKG ge nel lik le nor mal dir. An -
cak at ri yo ven tri kü ler ka pak la rın he men al tın da
yer alan VSD’ ler de de fek tin ça pı ile iliş ki siz ola rak
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sol el sen sap ma sı gö rül me si ti pik bir bul gu dur.
Or ta bü yük lük te de fek ti olup or ta/bü yük sol-

sağ şan tı ha len de vam eden ol gu lar da sol kalp ha -
cim yük len me si ne bağ lı ola rak sol at ri yum
di la tas yo nu ve sol ven tri kül hi per tro fi si bul gu la -
rı sap ta nır. Sağ ven tri kül ba sın cı nın yük sel me si -
ne yol açan bü yük de fekt ler de ise EK G’ de
bi ven tri kü ler hi per tro fi bul gu la rı or ta ya çı kar.

Pul mo ner vas kü ler has ta lık ge liş me ye baş la dı -
ğı an dan iti ba ren ar tık EK G’ de sağ ven tri kül üs-
 tün lü ğü göz len me ye baş lar ve sağ ek sen sap ma sı
gö rü lür. An cak bir lik te sağ ven tri kül çı kış yo lu
dar lı ğı olan has ta lar da da ben zer EKG bul gu su nun
sap ta na bi le ce ği unu tul ma ma lı dır.

Kü çük de fek ti ol du ğu bi li nen bir has ta da sol
ven tri kül ha cim yük len me bul gu la rı ge liş me ye
baş lar sa de fek tin aort ka pak pro lap su su ve ye ter -
siz li ği ne yol aç tı ğı dü şü nül me li dir. Za ten böy le
bir du rum da os kül tas yon da da aort oda ğın da da -
ha ön ce du yul ma yan di yas to lik rul man da du yu -
lur du ru ma ge lir.

Te le rönt ge nog ra fi

Rad yo lo jik bul gu lar he mo di na mik du rum hak-
 kın da de ğer li bil gi ler ve rir. Kü çük de fekt ler de te-
 le rönt ge nog ra fi ge nel lik le nor mal dir. An cak
sol-sağ şant bü yük se sol ven tri kül hi per tro fi si ne
bağ lı ola rak kalp göl ge si nin so la ve aşa ğı ya doğ -
ru kay dı ğı gö rü lür, ay rı ca sol at ri yum göl ge si be-
 lir gin leş miş tir. Pul mo ner da mar lan ma pe ri fe rik
alan lar da da hil ol mak üze re be lir gin dü zey de ar -
tar. Ana pul mo ner ar ter göl ge si be lir gin le şir.

Pul mo ner vas kü ler has ta lı ğın ge liş me ye baş la-
 ma sı ile bir lik te te le rönt ge nog ra fi de ak ci ğer sa ha-
 sı nın 1/3 pe ri fe rik böl ge sin de da mar lan ma nın
azal dı ğı (“bu dan mış ağaç man za ra sı ”) gö rü lür.
Pul mo ner ko nus ve san tral pul mo ner da mar lar
iyi ce be lir gin le şir. Şant dü ze yi azal ma ya baş la dı -
ğın dan kalp göl ge si kü çül me ye baş lar. 

Su ba or tik de fekt ler de aort ka pak pro lap su su
ve ye ter siz li ği ge li şir se kalp göl ge sin de prog re sif
bir bü yü me dik ka ti çe ker.

Eko kar di yog ra fi

Gü nü müz de VSD ta nı sı nı koy ma da ve he mo di -
na mik du ru mu de ğer len dir me de en et kin yön tem
iki bo yut lu eko kar di yog ra fi dir. Bu yön tem le yal-
 nız ca de fek tin var lı ğı gös te ril mek le kal maz; ya nı
sı ra VSD’ nin tam lo ka li zas yo nu ve fark lı plan lar -
dan in ce le me ya pıl dı ğın da ça pı da be lir le ne bi lir.
Tüm de fekt ler sir kü ler ya pı da ol ma dı ğı için fark -
lı plan lar dan in ce le me ya pıl dı ğın da çap ta fark lı -
lık lar göz le ne bi lir.

İki bo yut lu in ce le me de bir de fek tin bü yük lü -
ğü nü be lir le me de en iyi kıs tas aort kö kü ile kı yas-
 la ma dır. Aort ça pı na ya kın ya da ge çen ol gu lar

“ge niş VSD” ola rak ni te len di ri lir ve ge nel lik le
eriş kin yaş ta pul mo ner vas kü ler has ta lık ge liş miş
olur. Aort ça pı nın 1/3 -2/3’ü ka dar olan or ta bü-
 yük lük te ki de fekt li eriş kin has ta lar da ise gi ri şim
plan lan ma dan ön ce iyi bir he mo di na mik de ğer -
len dir me ya pıl ma sı ge re kir. De ği şik plan lar da en
ge niş ça pı aort kö kü nün 1/3’ün den kü çük sap ta -
nan de fekt ler “kü çük VSD” ola rak de ğer len di ri -
lir. Bu çap 2-3 mm’ den kü çük se iki bo yut lu
eko kar dog ra fik in ce le me de gör mek ge nel lik le
müm kün ol maz ve an cak Renk li Dopp ler in ce le -
me ile var lı ğı sap ta na bi lir. VSD’ li bir has ta da he-
 mo di na mi yi de ğer len dir me de Dopp ler in ce le me
de çok ya rar lı bir yön tem dir. Has ta nın sis te mik
ba sın cın dan, VSD gra di en ti çı ka rıl dı ğın da sağ
ven tri kül ve do la yı sı ile pul mo ner ar ter ba sın cı el -
de edi lir. An cak doğ ru de ğer len dir me ya pa bil -
mek için Dopp ler eğ ri si ni de fekt ten ge çen renk li
akım la ay nı doğ rul tu da tut mak ge re kir.

Bir VSD’ nin lo ka li zas yo nu nu sap ta ya bil mek
için de ği şik plan lar dan in ce le me yap mak ge re kir.
Pe ri mem bra nöz de fekt ler uzun ek sen, pa ras ter -
nel kı sa ek sen ya da api kal dört boş luk in ce le me -
de gö rün tü le ne bi lir. Sağ ven tri kül gi riş yo lu na
açı lan de fekt le rin en iyi gö rün tü le me si api kal
dört boş luk po zis yo nun da müm kün dür. VSD çı -
kış yo lu na doğ ru da uza nı yor sa, da ha kü çük çap -
ta ol mak üze re, uzun ek sen in ce le me de de yi ne
gör mek müm kün olur. Uzun ek sen in ce le me ya-
 par ken pro be bir mik tar kı sa ek se ne doğ ru sa at
yö nün de yön len di ri lir se sub pul mo nik bir de fek -
tin en bü yük ça pı nı gör mek müm kün olur.

Su ba or tik de fekt li bir has ta nın iz le min de dik-
 kat edil me si ge re ken bir hu sus, iki bo yut lu eko-
 kar di yog ra fik in ce le me es na sın da aort ka pa ğı nın
de fek te doğ ru pro la be olup ol ma dı ğı nın be lir len -
me si dir. Renk li Dopp ler in ce le me de mi ni mal de
ol sa aort ye ter siz li ği sap ta nı yor sa bu has ta lar çok
ya kın dan iz len me li dir. Bu pa to lo ji prog re sif  bir
olay olup za ma nın da gi ri şim ya pıl maz sa has ta lar
cid di aort ye ter siz li ği ge liş me si ne de niy le ka pak
rep las ma nı na ka dar gi de bi lir.

Api kal pos te ri or sep tum da yer alan de fekt ler
he mo di na mi yi et ki le ye cek bo yut ta ol sa bi le ba zen
eko kar di yog ra fik in ce le me de gös te ri le mi ye bi lir.
Bu du rum da eğer kli nik bul gu lar do ğum sal kalp
has ta lı ğı nı dü şün dü rü yor sa an ji yog ra fik in ce le me
ile ta nı yı ke sin leş tir mek ge re kir.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Eriş kin ya şa ulaş mış bir has ta da ta nı ya yö ne lik
kalp ka te te ri zas yo nu nun en önem li ne de ni pul-
 mo ner vas kü ler di ren ci ölç me ye yö ne lik tir. Bu -
nun dı şın da ek kar di yak pa to lo ji den şüp he
du yul du ğun da da yi ne ka te te ri zas yon ge rek li
ola bi lir. İzo le VSD’ si ol du ğun dan emin olu nan ve
iki bo yut lu eko kar di yog ra fik in ce le me de sap ta -
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nan de fekt ça pı nın ge rek kalp boş luk la rı nın bo-
 yut la rı ve ge rek se sol-sağ şant gra di ent de ğe ri ile
uyum lu ol du ğu dü şü nü lür ve pul mo ner vas kü -
ler has ta lık tan şüp he du yul maz sa ta nı ya yö ne lik
kalp ka te te ri zas yo nu na ge rek yok tur. 

At ri al sep tum da ek de fekt bu lun ma yan ol gu -
lar da, sağ ve sol kalp ka te te ri zas yo nu nun bir lik -
te ya pıl ma sı ge re kir. Şant de ğe ri nin ve pul mo ner
vas kü ler di ren cin öl çü le bil me si için sol at ri yum
ba sın cı na eş de ğer ola rak pul mo ner ar ter tı ka lı
ba sın cı nın uç tan de lik li bir ka te ter yar dı mı ile öl-
 çül me si unu tul ma ma lı dır. Şant ve vas kü ler di-
 renç he sap la rın da ya nıl gı ya düş me mek için
özel lik le pul mo ner ar ter ve aort ok si jen sa tü ras -
yon la rı nın ve ba sınç la rı nın eş za man lı ola rak alın-
 ma sı na dik kat edil me li dir. 

An ji yog ra fik in ce le me de de fek ti gö rün tü le ye -
bil mek için sol ven tri kü log ra fi ya pı lır. Sol ven tri -
kül çı kış yo lun da yer alan de fekt ler en iyi kal bin
uzun ek sen (600 sol ob lik, 200 kra ni al) an ji yog ra fi -
sin de gö rün tü le nir (Şe kil 81-2). İn let sep tum da yer
alan de fekt le ri gö rün tü le ye bil mek için ise dört boş-
 luk po zis yo nun da  (400 sol ob lik, 250 kra ni al) film
çe kil me li dir. Dört boş luk gö rün tü sü ay rı ca api kal
pos te ri or de fekt le rin ve sol ven tri kül-sağ at ri yum
ara sın da ki şant la rın da en iyi de ğer len di ri le bi le ce -
ği po zis yon dur. Su baor tik bir de fekt te kli nik ve
eko kar di yog ra fik ola rak aort ye ter siz li ği bul gu la rı
var sa uzun ek sen gö rün tü le me de aort kö kü an ji -
yog ra fi si de yap mak ge re kir.

Ka te te ri zas yon sı ra sın da pul mo ner vas kü ler
di renç yük sek bu lu nur sa pul mo ner vas kü ler ya-
 ta ğın du ru mu nu de ğer len dir mek için has ta ya %
100 ok si jen so lu tul mak la bir lik te in ha las yon yo -
lu ile pros tag lan din ve ri le rek ok si jen sa tü ras yon -
la rı nın ve ba sınç la rın tek rar alın ma sı uy gun olur.
Ya pı lan öl çüm ler de pul mo ner vas kü ler di renç 6-
8 U/m2’nin üs tün de çı kar sa has ta ope ras yon şan-
 sı nı kay bet miş de mek tir. Sı nır da ki ol gu lar da
cer ra hi gi ri şim sı ra sın da has ta ya de lik li ya ma ko-
 nul ma sı öne ril me li dir.

AAyyıı  rrıı  ccıı  TTaa  nnıı

İyi bir eko kar di yog ra fik in ce le me ile VSD’ yi di -
ğer kalp ano ma li le rin den ayırt et mek ko lay lık la
müm kün olur. An cak eş lik eden baş ka bir kalp
ano ma li si var lı ğı nı araş tır ma sı da unu tul ma ma -
lı dır. Ör ne ğin pe ri mem bra nöz çı kış yo lu de fekt -
le re su ba or tik dis kret ste noz sık lık la eş lik ede bi lir
ve uya rıl ma dı ğı tak dir de cer ra hın bu pa to lo ji yi
gör me si ola nak sız dır. Yi ne pe ri mem bra nöz de-
 fekt ler de ek ola rak sol ven tri kül- sağ at ri yum ara-
 sın da şant bu lun ma sı nın cer ra hi gi ri şim ön ce si
gös te ril me si de önem li dir. Şan tın bü yük ol du ğu
VSD’ ler de renk li Dopp ler in ce le me de akım ar tı -
şı na bağ lı ola rak pul mo ner ar ter de tür bü lans gö-
 rü le ce ğin den has ta da ek ola rak bu lu na bi le cek bir

duk tus ar te ri ozus açık lı ğı göz den ka ça bi lir. Açık
kalp cer ra hi si ne ve ri le cek bir has ta da bu du rum
fark edi le me di ği tak dir de ya şam sal teh li ke le re or-
 ta ya çı kar. VSD’ li dü zel til miş bü yük ar ter trans-
 po zis yon la rın da da (c-TGA) ile ti yol la rı nı
ko ru ya bil me si için cer ra hi eki bin ön ce den bil gi -
len di ril me si önem li dir. 

TTee  ddaa  vvii

VSD’ li bir has ta da de fek tin ka pa tıl ma sı na bir yaş-
 tan son ra sey rek ola rak ge rek du yu lur. An cak za-
 ma nın da ta nı ko nu la ma mış ve ha len bü yük sol-sağ
şan tı de vam eden ve ak ci ğer gra fi sin de/eko kar di -
yog ra fi de kar di yo me ga li sap ta nan ol gu lar da de-
 fek ti ka pat mak ge re kir. Pe ri mem bra nöz su ba or tik
de fekt ler kü çük de ol sa aort ka pak pro lap su su ve
ye ter siz li ği açı sın dan ya kın dan iz len me li; olay
prog re sif ol du ğu için ye ter siz lik baş la dı ğı an da de-
 fekt ka pa tıl ma lı dır. Yi ne pe rimem bra nöz VSD’ ler -
de za man la de fekt ke na rın da dis kret mem bran
ge li şe rek gi ri şim ge rek ti re cek su ba or tik dar lı ğa ya
da ya rat tı ğı tür bü lans la ka pak ye ter siz li ği ge li şe bi -
lir. Bu du rum da da de fek tin ka pa tıl ma in di kas yo -
nu do ğar. Ol gu la rın yak la şık % 10’un da za man la
sağ ven tri kül çı kış yo lu dar lı ğı ge liş mek te dir. Bu
du rum fark edil di ğin de yi ne za man ge çi ril me den
cer ra hi dü zelt me uy gu lan ma sı ge re kir. Tri küs pid
do ku su ile anev riz ma olu şu mu ile gös te re rek ken-
 di li ğin den ka pan ma eği li min de olan de fekt ler de
bu do ku nun yır tıl ma sı ile na dir de ol sa sol ven tri -
kül-sağ at ri yum ara sın da bü yük şant ge li şip has ta -
da akut kalp ye ter siz li ği ve kar di yo je nik şok
tab lo su na ne den ola bi lir. Bu du rum da da de fek tin
acil ola rak ka pa tıl ma sı ge re kir. Eriş kin has ta lar da
gi ri şi me yö ne lik bir di ğer in di kas yon da in fark tüs
son ra sı ge li şen VSD’ ler dir.

Gü nü müz de eriş kin ya şa ge lip de fek tin ka pa -
tıl ma in di kas yo nu ko nu lan ol gu la rın bir ço ğu nu
trans ka te ter yol la ka pat mak müm kün dür. An cak
aort ya da tri küs pid ka pa ğın hiç “ri m” ol ma dan
he men al tın da yer alan, aort ka pak pro lap su su na
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yol açan ya da sol ven tri kü l– sağ at ri yum ara sın da
şant oluş tu ran de fekt ler an cak cer ra hi yön tem le
ka pa tı la bi lir.

Aort ka pa ğı nın al tın da kü çük de ol sa sep tal
du var bu lu nan su ba or tik pe ri mem bra nöz de fekt -
le ri ka pat ma ya yö ne lik ci haz lar ge liş ti ril miş ol sa
da ci ha zın za man la sep tum du va rın da fib röz do -
ku oluş tu ra rak  at ri yo ven tri kü ler tam blo ka yol
aça bil di ği göz len dik ten son ra bir çok mer kez pe-
 ri mem bra nöz de fekt le ri cer ra hi yön tem le ka pat -
ma yı yeğ le me ye baş la mış tır. An cak anev riz ma tik
olu şum gös te ren VSD’ ler duk tus ar te ri ozus ok-
 lüz yo nun da kul la nı lan ci haz lar la ka pa tı la bi lir.
Uy gu la ma tek ni ği müs kü ler VSD ka pat ma tek ni -
ği ile ay nı dır. An cak duk tus ar te ri ozus tı ka cı kul-
 la nı la cak sa trans ve nöz yo lu kul lan mak ge re kir.

Trans ka te ter Yak la şım: Müs kü ler ve post-in fark -
tüs VSD’ le ri ka pat mak için gü nü müz de en çok
“Amp lat zer müs kü ler ok lü der ci ha zı ” (AGA me-
 di cal Corp.) kul la nıl mak ta dır (Şe kil 81-3). Eriş kin
has ta da uy gu la ma ko lay lı ğı açı sın dan ar te ri yel
yol ter cih edi lir. An cak ço cuk yaş gru bun da fe mo-
 ral ar ter in ce ol du ğun dan bü yük de fekt ler de
müm kün se trans ve nöz ve ge re kir se ster no to mi
son ra sı tran se pi kar di yal yol uy gu lan ma lı dır.
Post-in fark tüs VSD’ ler de de fek tin et ra fın da ki ölü
do ku da dik ka te alı na rak öl çü len de fekt ça pın dan
da ha ge niş bir ci haz seç mek ge re kir. 

Trans ka te ter VSD ka pat ma iş le min de nor mal
kalp ka te te ri zas yo nun da uy gu la nan ön ha zır lık lar
ya pıl dık tan son ra per kü tan yol la fe mo ral ven ve
ar te re kı sa kı lıf yer leş ti ri lir. Ar te ri yel yol dan sol
ven tri kü le gi ri le rek 600 sol ob lik ve 200 kra ni al ve
ge re kir se 350 sol ob lik 300 kra ni al po zis yon da sol
ven tri kü log ra fi ya pı lır. An ji yog ra fi ve tran sö zo fa -
ge al eko kar di yog ra fi de öl çü len mak si mum de fekt
ça pı na uy gun bir ci haz se çi lir. Da ha son ra ki aşa-
 ma da pig ta il ka te te rin uç kıs mı bir “L” har fi oluş-
 tu ra cak şe kil de bis tü ri ile ke si lir ve tek rar ar te ri yel
yol la de fekt hi za sı na ka dar iler le ti lir. Ka te te rin ucu
de fek te yö ne lik du rum day ken iç lü me nin den gön-
 de ri len bir kı la vuz tel yar dı mı ile ka te ter ön ce sağ
ven tri kü le; ar dın dan in fe ri or ve na ka va ya da pul-
 mo ner ar te re yön len di ri lir (Şe kil 81-4). 

Da ha son ra kı la vuz tel “J” uç lu bir “exc han ge ”
kı la vuz tel ile de ğiş ti ri lir. Ve nöz yol dan iler le ti len
bir Co ur nand ka te te rİ kı la vuz tel hi za sı na ka dar
iler le til dik ten son ra lü me nin den gön de ri len bir “s -
na re ” (ke ment) yar dı mı ile kı la vuz te lin “J” ucu ya-
 ka la nır ve “s na re ” fe mo ral ven den ge ri alı na rak bir
ar te ri ove nöz hal ka oluş tu ru lur (Şe kil 81-5).

Bu aşa ma da trom bo em bo lik bir olay dan ko ru -
mak için has ta ya in tra ve nöz yol la 5000 U he pa rin
ver mek ge re kir. Da ha son ra ci haz fe mo ral ar ter den
ça pı na uy gun bir kı lıf kı la vuz tel üze rin den sağ
ven tri kü le ka dar iler le ti lir. Bu aşa ma da kı lı fın içe ri-
 sin de ki di la tör ve kı la vuz tel ge ri alı na rak iç lü me -
nin den yük le yi ci te li ne bağ lan mış olan ci haz
ret rog rad ola rak gön de ri lir. Ci ha zın dis tal dis ki nin
sağ ven tri kül de açıl dı ğı sko pi al tın da gö rül dük ten
son ra tüm sis tem (uzun kı lıf ile bir lik te ci haz) ge ri
çe ki le rek bu dis kin ven tri kü ler sep tu mun sağ ta ra -
fı ile öpüş me si sağ la nır. Bu du rum tran sö zo fa ge al
eko kar di yog ra fi ve sağ ven tri kü log ra fi ile te yid edi-
 lir. Da ha son ra yük le yi ci tel sa bit tu tu la rak uzun kı -
lıf ge ri çe kil mek su re tiy le ci ha zın prok si mal
dis ki nin sep tu mun sol ta ra fın da açıl ma sı ger çek -
leş ti ri lir (Şe kil 81-6).

Po zis yo nun uy gun lu ğu eko kar di yog ra fi ve
sol ven tri kü log ra fi ile gö rül dük ten son ra ci haz
ser best le nir.
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Nor mal kar di yak ana to mi si bu lu nan bir fe tus ta
kalp de bi si nin yak la şık 2/3’ü sağ ven tri kül ta ra -
fın dan kar şı la nır. An cak fe tal ya şam da ak ci ğer ler
he nüz sö nük ve do la yı sı ile di ren ci yük sek ol du -
ğun dan bu de bi nin an cak % 5-10’u pul mo ner ya-
 ta ğa yön le ne bi lir. Ge ri ka lan % 90-95’i duk tus
ar te ri ozus ara cı lı ğı ile inen aor ta ya pom pa la nır.
So nuç ola rak bir fe tu sun nor mal ge li şe bil me si için
duk tus ar te ri ozu sun ge niş ola rak do ğu ma ka dar
açık kal ma sı ge re kir. Fe tal dö nem de her han gi bir
ne den le duk tus ar te ri ozu sun da ral ma sı ya da ka-
 pan ma sı sağ kalp ye ter siz li ği ne ve do la yı sı ile
hid rops fe ta li se yol açar.

Duk tal do ku nun his to lo jik ya pı sı or ga niz ma -
da ki di ğer da mar lar dan fark lı dır ve fe tal dö nem -
de açık kal ma sı nı sağ la yan iki önem li et ken
var dır; Bun lar dan il ki fe tu sun post na tal dö ne me
kı yas la da ha dü şük ar te ri yel ok si jen sa tü ras yo -

nu na sa hip ol ma sı, di ğe ri ise te mel ola rak ya pı mı
pla sen ta da ger çek le şen pros ta sik lin ve pros tag -
lan din le rin pul mo ner do la şı mın az lı ğı ne de ni ile
ak ci ğer ler de me ta bo li ze ol ma hı zı nın post na tal
dö ne me kı yas la dü şük ol ma sı dır.

Do ğum la bir lik te ak ci ğer ler gen le şe rek nor mal
so lu num fonk si yo nu nu ger çek leş tir me ye baş la dı -
ğın da ar te ri yel ok si jen sa tü ras yo nu hız la yük se lir
ve pul mo ner vas kü ler di renç düş tü ğün den sağ
ven tri kül den ak ci ğer le re yön le nen kan dü ze yi ar -
tar. Pla sen ta nın dev re dı şı kal ma sı ve ak ci ğer ler de
yı kı mı nın art ma sı na bağ lı ola rak pros ta sik lin ve
pros tag lan din le rin kan dü ze yi hız la dü şer. Bu iki
et ken duk tal do ku da ki re sep tör le ri uya ra rak da-
 ma rın kons trik si yo nu na yol açar ve fonk si yo nel
ka pan ma bir kaç gün içe ri sin de ger çek le şir. Fib röz
bir do ku ya dö nü şe rek ana to mik ka pan ma nın ger-
 çek leş me si ise nor mal de iki haf ta yı alır ken ba zen
bir yı la ka dar ge ci ke bi lir.

An cak duk tal do ku da ki ok si je ne ve pros ta sik -
lin/pros tag lan din le re du yar lı re sep tör ler de ki ek sik-
 li ğe ve de re ce si ne bağ lı ola rak 10.000’de 2-5 ki şi de
duk tus ar te ri ozus in ce ya da ge niş ola rak post na tal
dö nem de de açık kal ma ya de vam eder. Duk tus ar-
 te ri ozus açık lı ğı (PDA)’nın tüm kalp ano ma li le ri
içe ri sin de ki ora nı 1/8’dir ve duk tal do ku da ki re sep-
 tör ek sik li ği nin en be lir gin ol du ğu böl ge ye bağ lı
ola rak mor fo lo jik fark lı lık lar gös te rir (Şe kil 82-1).
Mor fo lo jik ya pı nın an ji yog ra fik ola rak be lir len me -
si trans ka te ter yol la de fek tin ka pa tıl ma sı sı ra sın da
ci haz se çi min de önem li rol oy nar.

FFiizzyyooppaattoolloojjii

Sis te mik do la şım da ki ba sın cın ve di ren cin pul-
 mo ner ta raf ta ki ne kı yas la çok da ha yük sek olm ası
ne de niy le PDA ’lı has ta lar da sol-sağ şant olu şur.
Şan tın dü ze yi baş ta duk tu sun ça pı na bağ lı ol mak
üze re, uzun lu ğu na ve pul mo ner di ren cin se vi ye -
si ne gö re de ğiş ken lik gös te rir. Dü şük şant lı has ta-
 lar da he mo di na mik ola rak be lir gin bir özel lik
sap tan maz ken, or ta de re ce de şan tı olan lar da pul-
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 mo ner kan do la şı mı ar tar, sol at ri yum ve ven tri -
kül de ha cim yük len me si olu şur. PDA ça pı şan tı
kı sıt la ya ma ya cak ka dar ge niş se pul mo ner hi per -
tan si yon ya da pul mo ner öde me bağ lı ola rak sağ
kalp ye ter siz li ği ge li şe bi lir. An cak ol gu la rın ço-
 ğun da şant dü ze yi ni kı sıt la yan kıs mi bir dar lık
söz ko nu su dur. Bu ol gu lar da pul mo ner ar ter ba-
 sın cı nor mal ya da ha fif yük sek sey re der.

KKllii  nniikk  BBeelliirrttii  vvee  BBuull  gguu  llaarr

Ei sen men ger sen dro mu ge liş me di ği sü re ce sol-sağ
şant söz ko nu su ol du ğun dan has ta lar da si ya noz
göz len mez. Eğer şant dü ze yi be lir gin se di yas to lik
kan ba sın cı nor ma le gö re dü şük sey ret ti ğin den na -
bız ba sın cı yük se lir ve pe ri fe rik na bız lar sıç ra yı cı
özel lik alır. Şant dü ze yi dü şük ol du ğun da ise fi zik
mu aye ne de ki tek anor mal bul gu üfü rüm dür.
Komp li ke ol ma yan bir PDA ’da ster num sol ikin ci
in ter kos tal ara lık ta bi rin ci ses ten he men son ra baş-
 la yıp ikin ci ses ten son ra ha fif le ye rek de vam eden
sü rek li bir üfü rüm du yu lur. Şant dü ze yi da ha da
dü şük se duk tal şant yal nız ca sis tol de be lir gin ol du -
ğun dan üfü rüm yal nız ca sis tol de du yu lur. Çok in -
ce PDA ’lar da ise hiç üfü rüm du yul ma ya bi lir.
“Ses siz duk tu s” adı ve ri len bu ol gu lar da ta nı baş ka
bir ne den le eko kar di yog ra fik in ce le me ya par ken te-
 sa dü fen ko nulur.

LLaa  bboo  rraa  ttuu  aarr  BBuull  gguu  llaa  rrıı

Elek tro kar di yog ra fi (EKG)

Sol-sağ şant dü ze yi nin be lir gin ol du ğu has ta lar da
sol kal bin ha cim yük len me si ne bağ lı ola rak sol at-
 ri yum di la tas yo nu ve sol ven tri kül hi per tro fi si;
ba zen de bi ven tri kü ler hi per tro fi bul gu la rı sap ta -
nır. An cak kü çük PDA ’lar da EKG ta ma men nor-
 mal dir. Elek tri ki aks tüm PDA ’lar da ge nel lik le
nor mal dir. Eğer sağ at ri yal ve/ve ya sağ ven tri kü -
ler hi per tro fi bul gu la rı ile bir lik te sağ ek sen sap-
 ma sı gö rü lür se has ta da ya ek bir kar di yak pa to lo ji
var lı ğı ya da pul mo ner hi per tan si yo nun ge liş miş
ol du ğu dü şü nül me li dir. Sol at ri yal di la tas yon ge-
 liş miş olan ol gu lar da eriş kin yaş lar da at ri yal fib-
 ri las yon ge liş me ola sı lı ğı var dır.

Teleröntgenografi

Dü şük şant lı ol gu lar da ak ci ğer gra fi si nor mal ola-
 bi lir. Sis te mik de bi/pul mo ner de bi ora nı 2:1 ya kın
ya da da ha yük sek ol du ğu du rum lar da ise kar di -
yo me ga li sap ta nır, pul mo ner vas kü ler da mar lan -
ma art mış tır, ay rı ca pul mo ner ko nus ve sol at ri yal
göl ge be lir gin leş miş tir. Eriş kin dö nem de ba zen
kar şı la şı lan bir komp li kas yon ola rak PDA’ nın
kal si fi ye ol ma sı du ru mun da duk tus ar te ri ozu sun
aor tik ta ra fı ya da am pul la rad yo-opak bir gö rün -
tü ve re bi lir.

Eko kar di yog ra fi

PDA’ nın en de tay lı gö rün tü len me si yük sek pa ras -
ter nal kı sa ek sen in ce le me de el de edi lir. Gö ğüs du-
 va rı nın in ce ve eko je ni te nin iyi ol du ğu ol gu lar da
duk tu sun ana to mik ya pı sı ve en dar ol du ğu yer de -
ki ça pı net ola rak be lir le ne bi lir. An cak özel lik le eriş-
 kin yaş ta ba zen bu pen ce re de net gö rün tü el de
et mek güç ola bi lir. Bu du rum da edi ni len bil gi le ri
pe kiş tir mek ya da de tay lan dır mak için sup ras ter -
nal kı sa ek sen in ce le me de ar kus aor ta net ola rak
gös te ril dik ten son ra ha fif ma nipü las yon la PDA ’yı
gös ter mek müm kün ola bi lir. De vam lı Dopp ler in-
 ce le me ile o böl ge de sis to lo di yas to lik akı mın/gra -
die ti nin sap tan ma sı ta nı yı ke sin leş ti rir. Sis tol de
bu ra dan ya pı la cak gra di ent öl çü mü ile pul mo ner
ar ter ba sınç de ğe ri hak kın da bil gi edi ni lir. Renk li
Dopp ler in ce le me de bi di rek si yo nel ya da saf sağ-
sol şant be lir len me si pul mo ner ba sın cın art tı ğı nı
gös te rir. Yük sek pul mo ner vas kü ler di renç ge liş miş
ol gu lar da renk li Dopp ler in ce le me de sol-sağ şan tı
gös ter mek güç ya da ola nak sız ol du ğun dan, PDA
çok ge niş ol sa bi le ta nı yı ke sin leş tir mek te güç lük le
kar şı la şı la bi lir. Bu du rum da ven tri kü ler sep tum ha-
 re ket le ri nin düz leş me si, açık la na ma yan sağ ven tri -
kü ler hi per tro fi si ya da yük sek hız lı pul mo ner
ka pak ye ter siz li ği gi bi ek bul gu lar has ta da ge niş bir
PDA ola sı lı ğı nı dü şün dür me li ve ona yö ne lik ile ri
tet kik le re yön len dir me li dir. Duk tal şan tın bü yük
ol du ğu ol gu lar da sol at ri yum ve sol ven tri kü lün di-
 la tas yo nu nu M-mo de in ce le me ile sap ta mak müm-
 kün dür.

Kalp Ka te te ri zas yo nu

Ti pik fi zik mu aye ne bul gu la rı ve net gö rün tü el de
edil miş eko kar di yog ra fik in ce le me si olan bir ol-
 guda ge nel lik le ta nı sal amaç la ka te te ri zas yon yap-
 ma ya ge rek yok tur. An cak eko kar di yog ra fik
in ce le me de net gö rün tü alı na mı yor sa ben zer fi zik
mu aye ne bul gu la rı ile sey re den aor to-pul mo nik
pen ce re ya da ko ro ner fis tü lü dış la mak ama cı ile
kalp ka te te ri zas yo nu ge re ke bi lir. Fe mo ral ven yo lu
ile iler le ti len ka te ter sağ at ri yum, sağ vent rikül, pul-
 mo ner ar ter yo lu ile PDA’ dan ge çi le rek inen aor ta -
ya gön de ril dik ten son ra la te ral po zis yon da ya pı lan
an ji yog ra fik in ce le me pa to lo ji gö rün tü le ne bi lir. Ya
da fe mo ral ar ter yo lu ile ret rog rad ola rak ist hmu sa
ka dar iler le ti len ka te ter le ya pı lan ka te ter le ya pı lan
an ji yog ra fi ile de PDA ’yı gös ter mek müm kün dür
(Şe kil 82-2). Ve nöz yol la ya pı lan ka te te ri zas yon da
ka te ter pul mo ner ar ter den çık tık tan son ra inen aor -
ta ye ri ne ar kus aor ta ya doğ ru yön le ni yor sa aor to-
pul mo nik pen ce re ola sı lı ğı dik ka te alın ma lı dır.
An cak ge niş PDA ’lar da da bu ola sı lı ğın söz ko nu -
su ola bi le ce ği ni akıl da tut mak ge re kir. 

Gü nü müz de PDA’ nın te da vi sin de öne ri len
yön tem de fek tin ka te te ri zas yon yön te mi ile ka pa-

1132



 tıl ma sı dır. An cak özel lik le ge niş de fek ti olan eriş-
 kin has ta lar da ka pat ma iş le min den ön ce mut lak
şe kil de he mo di na mik de ğer len dir me ya pılmalı-
dır. Pul mo ner ar te ri yel ba sın cın yük sek bu lundu -
ğu ol gu lar da vas kü ler di renç ve va zo di la tör le re
alı na na ya nıt de ğer len di ril dik ten son ra ka pat ma -
ya uy gun luk açı sın dan ka rar ve ril me li dir. Ka pat -
ma ya uy gun luk açı sın dan ka rar ver me de di ğer
bir yön tem de de fek ti bir ba lon ka te ter le tı ka ya -
rak bir sü re bek le mek ve has ta da ki he mo di na mik
de ği şik lik le ri de ğer len dir mek tir.

AAyyıı  rrıı  ccıı  TTaa  nnıı

Kü çük-or ta bü yük lük te ki aor to pul mo nik pen ce -
re de ki din le me bul gı la rı PDA ile ka rı şa bi lir. Bu -
nun dı şın da ma jor aor to pul mo ner kol la te ral ler,
pul mo ner ar te ri ove nöz fis tül, aort ko ark tas yo nu -
na eş lik eden kol la te ral ler, si nüs Val sal va rüp tü rü,
pe ri fe rik pul mo ner ar ter ste no zu, ko ro ner ar ter
fis tü lü ve en önem li si ven tri kü ler sep tal de fekt içi -
ne aort yap rak çı ğı nın pro la be ol ma sı du rum la -
rın da or ta ya çı kan din le me bul gu su da PDA ile
ka rı şa bi lir. Dik kat le ya pı lan eko kar di yog ra fi ve
an ji yog ra fik in ce le me ile ayır te di ci ta nı müm kün
ola bi lir. 

KKoommpp  llii  kkaass  yyoonn  llaarr

Kon jes tif Kalp Ye ter siz li ği

Eriş kin has ta lar da kon jes tif kalp ye ter siz li ği bul gu -
la rı ge nel lik le iki ne den le or ta ya çı kar: Bu ne den -
ler den il ki in fek tif en do kar dit; di ğe ri ise ağır
pul mo ner vas kü ler has ta lık ge liş me si dir. Böy le bir
du rum ge liş ti ğin de PDA’ nın trans ka te ter yol la ka-
 pa tıl ma lı dır.

İn fek tif En dar te rit

An ti bi yo tik ve de fek tin ka pa tıl ma sı ön ce si ne iliş-
 kin dö nem ler de PDA’ dan en önem li ölüm ne de -
ni in fek tif en dar te rit idi ve has ta la rın yak la şık
ya rı sı bu ne den le kay be dil mek tey di. İn fek tif en-
 dar te rit ge li şen ol gu lar da ve je tas yon lar ge nel lik -

le duk tu sun pul mo ner ucun da yer alır ve olu şan
pul mo ner em bo li ler re kür ran pnö mo ni ile ka rı -
şa bi lir. İn fek tif en dar te ri tin ne den ola bi le ce ği di -
ğer bir komp li kas yon da duk tal anev riz ma la ra
yol aça bil me si dir.  

Ses siz PDA ol gu la rın da in fek tif en do kar dit
ge liş me ih ti ma li son de re ce dü şük tür, bu ne den -
le duk tu sun ka pa tıl ma sı ko nu su tar tış ma lı dır.

Pul mo ner Hi per tan si yon

Ge ri ye dö nü şüm süz pul mo ner vas kü ler has ta lık
ge liş miş ol gu lar da duk tu sun ka pa tıl ma sı kon trin-
 di ke dir. An cak pul mo ner vas kü ler ya tak ta be lir -
gin his to lo jik de ği şik lik ler ge liş miş ve ge ri ye
dö nü şüm süz pul mo ner vas kü ler has ta lık oluş-
 muş olan has ta lar da da hi na dir de ol sa ka pat ma
iş le min den son ra pul mo ner vas kü ler has ta lı ğın
ta ma men dü zel di ği ni bil di ril miş tir. So nuç ola rak
pul mo ner vas kü ler has ta lık ge liş miş ol gu lar da
va zo di la tör ilaç lar kul la nı la rak iyi bir he mo di na -
mik de ğer len dir me ya pıl ma lı ve ge re kir se ba lon
ile duk tus kı sa sü re li tı kan ma lı, bu du rum da he-
 mo di na mik bul gu lar da bo zul ma ol mu yor sa ka lı -
cı ok lüz yon de nen me li dir.

TTee  ddaa  vvii

Gü nü müz de PDA’ nın ka pa tıl ma sı na iliş kin mor-
 ta li te ve mor bi di te çok dü şük tür. Bu ne den le
PDA ta nı sı ko nu lan bir has ta da ge ri ye dö nü şüm -
süz pul mo ner vas kü ler has ta lık ge liş me di ği sü re -
ce, şant kü çük ol sa da hi has ta yı ola sı in fek tif
en dar te rit ten ko ru mak için o de fek tin ka pa tıl ma -
sı öne ri lir. An cak ses siz duk tus ol gu la rın da gi ri -
şim ha len tar tış ma lı dır. 

PDA’ nın cer ra hi ola rak ka pa tıl ma sı ilk kez
1939 yı lın da Gross ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş tir.
An cak da ha son ra ki yıl lar da bu iş lem trans ka te ter
yol la da uy gu lan ma ya baş lan mış olup; cer ra hi,
ok lüz yon yön te mi nin uy gu la na ma ya ca ğı çok kü -
çük be bek ler le sı nır lı du ru ma gel miş tir. Trans ka -
te ter yön tem ise ilk kez Port smann ta ra fın dan
1967 yı lın da ger çek leş ti ril miş tir. An cak her iki
yön tem de çok ka lın kı lıf lar ge rek tir mek tey di ve
re zi dü el şant oran la rı çok yük sek ti. 1992 yı lın da
he le zon “co il” le rin kul la nıl ma ya baş la ma sı ile kü -
çük-or ta çap ta ki PDA ’la rın ba şa rı ile ka pa tıl ma -
sın da ye ni bir dö nem baş la dı. Da ha son ra ki
yıl lar da ge liş ti ri len man tar şek lin de ki tı kaç lar la
da da ha ge niş PDA ’la rın trans ka te ter yol la ka pa -
tıl ma sı müm kün ol du.

Gü nü müz de PDA ka pa tıl ma sın da en çok uy-
 gu la nan yön tem ler “sa lı nım kon trol lü co il” ler ve
man tar şe kil li tı kaç lar dır. Üç mm ge niş li ğe ka dar
olan de fekt ler de eko no mik açı dan “sa lı nım kon t-
rol lü co il” ler da ha avan taj lı dır. Bu nun ya nı sı ra tı-
 kaç la rı an cak ve nöz yol la uy gu la mak söz ko nu su
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ol du ğun dan de fek tin an teg rad yol la ge çi le me di ği
in ce PDA ’lar da “co il” tek se çe nek ola rak kal mak -
ta dır. Üç mm’ yi aşan de fekt ler de tam ok lüz yo nun
tek “co il” le sağ la ma nın müm kün ol ma ma sı,  ikin -
ci bir “co il” yer leş ti ril me si nin hem ma li ye ti art tır -
ma sı, hem de tek nik so run lar çı ka ra bil me si
ne de niy le tı kaç la rın ter cih edil me si uy gun olur. 

Trans ka te ter PDA ok lüz yon iş le min de stan dart
kalp ka te te ri zas yo nun dan fark lı bir ön ha zır lık ya-
 pıl ma sı ge rek mez. Eko kar di yog ra fik in ce le me de
duk tu sun çok in ce ol du ğu sap ta nan ol gu lar da de-
 fek ti an teg rad ola rak geç mek güç lük ya ra ta ca ğı
için fe mo ral ven gi ri şi ne ge rek yok tur. Lo kal anes-
 te zi al tın da fe mo ral ar te re 5 Fr bir kı lıf yer leş ti ril -
dik ten son ra ret rog rad ola rak iler le ti len bir NIH ya
da pig ta il ka te te ri duk tus hi za sın day ken sol la te -
ral po zis yon da aor tog ra fi ya pı la rak PDA’ nın tam
ye ri, en dar ye rin de ki ça pı ve uzun lu ğu be lir le ne -
rek bu ana to mi ye en uy gun ci haz se çi lir. Özel lik le
or ta/ge niş duk tus lar da ba zen la te ral po zis yon da
gö rün tü nün sol pul mo ner ar ter le su per po ze ol ma -
sı ne de niy le çap öl çü mü nü net ola rak sap ta mak
güç lük ya ra ta bi lir. Bu du rum da 400 sağ ob lik po-
 zis yon da an ji yog ra fi yi tek rar la mak ge re kir.

Co il Ok lüz yon Tek ni ği

Sa lı nım kon trol lü ‘co il’ sis te mi üç parça dan olu-
 şur: 1. Co il, 2. yük le yi ci sis tem ve 3. Bu sis te mi iç
lü me nin den he de fe gön de ril me si ni sağ la yan
0.041 inch lü men li Co ur nand kon fi gü ras yo nun -
da 5 Fr ka te ter. “Co il” ler 3, 5, 6.5 ve 8 mm çap se-
 çe nek li olup 3-5 he le zon içe rir. An cak, tı kaç
ya pı sın da ki ci haz lar uy gu la ma ya gir di ğin den bu
ya na 6.5 ve 8 mm çap lı “co il” le rin uy gu la ma da ki
ye ri risk ve ma li yet ne de ni ile azal mış tır. Am pul -
la sı ol ma yan PDA ’lar da az sa yı lı he le zon seç mek
uy gun olur. Kı sa za man da ok lüz yo nun  sağ la na -
bil me si için “co il” le rin üs tü Dac ron lif ler le kap lı -
dır (Şe kil 82-3). “Co il” le rin iç lü me ni boş olup
yük le yi ci sis tem lü me nin de ki sert man dren bu
boş luk tan “co il” in dis tal nok ta sı na ka dar iler le ti -
le rek “co il” in düz kal ma sı sağ la nır. Da ha son ra
”co il” in dip ta ra fın da ki yiv sis te mi ile yük le yi ci

sis tem üze rin de ki yiv sis te mi nin bir bi ri üze rin de
do la na rak ki lit len me si için “co il” saa tin ters yö-
 nün de 5 tur dön dü rü lür. Sis tem ha zır ol duk tan
son ra 0.041 inch lü men li ka ta ter içe ri sin den iler le-
 ti le rek ok lüz yon iş le mi ne baş la nır.

Ar te ri yel Yol la Ok lüz yon: İş le min ar te ri yel yol la
ya pıl ma sı trans ve nöz yo la kı yas la da ha zor dur.
An cak an teg rad ola rak ka te te rin yön len di ri le me -
di ği in ce duk tus lar da bu yön tem tek se çe nek ola-
 rak kal mak ta dır. Sol la te ral po zis yon da ya pı lan
aor tog ra fi ile PDA’ nın lo ka li zas yo nu ve ana to mi -
si be lir len dik ten son ra uy gun çap ve he le zon sa yı -
lı “co il” se çi le rek yük le yi ci sis te me ki lit le nir. Da ha
son ra duk tus dü ze yi ne ka dar iler le til miş sağ Jud-
 kins ka te ter içe ri sin den gön de ri len bir “exc han ge ”
kı la vuz tel ile duk tus ret rog rad ola rak ge çi lir ve
kı la vuz tel ye rin de bı ra kı la rak sağ Jud kins ok lüz -
yon sis te mi nin ge niş lü men li ka te te ri ile de ğiş ti ri -
le rek kı la vuz tel üze rin den pul mo ner ar te re ka dar
iler le ti lir. Kı la vuz tel ge ri alı na rak yük le yi ci sis te -
mi ne ki lit len miş ve iç lü me nin de uç nok ta sı na ka -
dar iler le ti len sert man dren ne de ni ile düz leş miş
du rum da ki “co il” ile yer de ğiş ti ri lir. “Co il” ka te te -
rin içe ri sin den iler le ti le rek uç kıs mı nın pul mo ner
ar ter içe ri si ne çık ma sı sağ la nır. Man dren ya vaş
ya vaş ge ri çe ki le rek ve ge re kir se yük le yi ci sis tem
bi raz da ha ile ri it ti ri le rek “co il” in bir he le zo nu nun
pul mo ner  ar ter içe ri sin de oluş ma sı sağ la nır. Da -
ha son ra ki aşa ma da tüm sis tem ge ri alı na rak bu
he le zo nun duk tus ar te ri ozu sun pul mo ner ta ra fı
ile te mas et ti ği gö rül dük ten son ra yük le yi ci sis tem
ye rin de sa bit tu tu la rak ön ce ka te ter ve ar dın dan
man dren en az bir he le zon olu şa bi le cek ka dar ge -
ri çe ki lir. Ar dın dan ka te te rin ucu has ta nın sır tı na
doğ ru dön dü rü le rek tüm sis tem ile ri doğ ru it ti ri -
lir ve ikin ci he le zo nun duk tu sun aort ta ra fın da
oluş ma sı sağ la nır. Ay nı iş lem di ğer he le zon lar için
de tek rar lan dık tan son ra man dren iyi ce ge ri çe ki -
lir ve yük le yi ci sis tem saa tin ters yö nün de çev ri -
le rek “co il” ser best le nir. Ci ha zın üs tün de pıh tı
oluş ma sı için 15 da ki ka ka dar bek len dik ten son ra
aor tog ra fi ile ok lüz yon de ğer len di ri lir. Çok be lir -
gin bir şant var sa ay nı yön tem le ikin ci bir ta ne da -
ha yer leş tir mek uy gun olur. Ak si tak dir de has ta
me ka nik he mo liz teh li ke si ile kar şı kar şı ya ka lır.

Ve nöz Yol la Ok lüz yon

Co ur nand ka te te rin ge rek ti ğin de bir kı la vuz tel
yar dı mı ile PDA’ dan an teg rad ola rak ge çi le bil di ği
ol gu lar da trans ve nöz yol se çil me li dir. Çün kü bu
yön tem de he le zon la rı aç mak için ek ma ni pü las yo -
na ge rek yok tur. Tran sar te ri yel yol da ki ne ben zer
şe kil de ok lüz yon sis te mi nin ge niş lü men li ka te te ri
inen aor ta ya gön de ril dik ten ve içe ri sin den “co il”
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yük len miş yük le yi ci sis tem iler le til dik ten son ra son
he le zon ka te ter içe ri sin de ka la cak şe kil de di ğer he-
 le zon lar ka te ter den dı şa rı çı ka rı lır ve man dren ge -
ri çe ki le rek he le zon la rın tek tek ken di li ğin den
oluş ma sı sağ la nır. Da ha son ra tüm sis tem ge ri çe ki-
 le rek açı lan he le zon la rın am pul la ya otur ma sı sağ-
 la nır. Bu aşa ma da yük le yi ci sis tem sa bit tu tu la rak
ka te ter ki lit sis te mi açı ğa çı kın ca ya ka dar ge ri çe ki -
lir ve ar dın dan man dren de ge ri alı na rak “co il” in
yu mu şa ma sı sağ la nır. Son he le zo nun pul mo ner ta-
 raf ta oluş ma sı için tüm sis tem ha fif çe ile ri it ti ril -
dik ten son ra aor tog ra fi ile po zis yo nun uy gun lu ğu
sap ta nır ve “co il” trans ve nöz yol da ol du ğu gi bi ser-
 best le nir. 15 da ki ka son ra çe ki len aor tog ra fi de be-
 lir gin şan tın de vam et ti ği gö rü lü yor ve ikin ci “co il”
yer leş tir me ge rek si ni mi du yu lu yor sa bu nun ar te -
ri yel yol la ya pıl ma sı ge re kir. Ak si tak dir de ilk “co -
il” in aor ta ya em bo li ze ol ma ris ki var dır.

Tı kaç Ok lüz yon Tek ni ği

Üç mm’ den da ha ge niş PDA ’lar da tı kaç ok lüz yon
yön te mi ter cih edil me li dir. Bu yön te mi sa de ce
trans ve nöz yol la uy gu la mak müm kün dür. “Co il”
ok lüz yon yön te min de ol du ğu gi bi PDA trans ve nöz
yol la ge çi lip aor tog ra fi ile çap be lir len dik ten son ra
bu çap tan 2 mm da ha ka lın çap ta ki bir tı kaç ve bu -
na uy gun Mul lins kı lıf se çi le rek inen aor ta ka dar
bir kı la vuz tel yar dı mı ile iler le ti lir. Da ha son ra ay -
nı ka lın lık ta ki bir kı sa kı lıf içe ri sin den ge çi ri len
yük le me te li ne saa tin ters yö nün de çev ri le rek man-
 tar şek lin de ki tı kaç vi da la nır. So nu na ka dar çev ril -
dik ten son ra ya rım tur ge ri çev ri le rek “k li k” se si
du yul ma sı ile ki lit sis te mi nin açıl ma sı sağ la nır ve
yük le me te li ge ri çe ki le rek tı kaç kı sa kı lıf içe ri sin de
ka lıp la nır. Kı sa kı lıf içe ri sin de ka lıp lan mış olan tı -
kaç Mul lins kı lıf içe ri sin den iler le ti le rek man ta rın
te pe kıs mı nın inen aort ta açıl ma sı sağ la nır. Da ha
son ra tüm sis tem ge ri çe ki le rek bu kıs mın am pul -
la ya otur du ğu aor tog ra fi ile gö rü lür ve yük le yi ci tel
sa bit tu tu la rak Mul lins kı lıf ge ri alın mak su re tiy le

tı ka cın dip ta ra fı nın duk tus içe rin de açıl ma sı ger-
 çek leş ti ri lir. Bağ lan tı sis te mi de kı lıf içe ri sin den dı-
 şa rı çık tık tan son ra ay nı “co il” yön te min de ol du ğu
gi bi tı kaç ser best le nir (Şe kil 82-4). 

Amp lat zer tı kaç sis te min de eğer duk tus ça pı
yan lış de ğer len di ri lip ge re ken den kü çük bir ci haz
se çi lir se ci haz em bo li zas yo nu ris ki var dır. Bu ris ki
ön le me ye yö ne lik ola rak son yıl lar da ge liş ti ri len
ben zer bir tı kaç yön te min de, tı ka cın or ta sın dan ge -
çen bir kı la vuz tel ya vaş ya vaş ge ri çe ki lip uç ta ki
yu mu şak kıs mın ci haz la te mas et ti ği dö nem de ci -
haz em bo li ze ol sa da hi sis tem den ay rı lıp git me ye -
ce ğin den ko lay ca ge ri alıp ye ri ne da ha bü yük boy
ci ha zı yer leş tir mek müm kün ha le gel miş tir. 

PPrrooggnnoozz

PDA’ nın do ğal sey ri ile il gi li ça lış ma la rın he men
ta ma mı an ti bi yo tik ça ğın dan ön ce si ne da ya nır. O
ça lış ma la rı özet le mek ge re kir se PDA ’lı has ta la rın
yak la şık 1/3’ün de ya şam sü re si 40 yı lın al tın day -
ken nor mal po pü las yon da bu oran 1/20’nin al tın -
da bu lun mak ta dır.
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Şekil 82-4. A (sol): Anjiyoda geniş PDA izlenmekte B (sağ):
Anjiyoda tıkaç tekniği ile PDA kapatılması işlemi görül-
mektedir.
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Ko ro ner ar ter has ta lı ğı kar di yo log lar ve kalp
cer rah la rı ta ra fın dan en sık kar şı la şı lan pa to lo ji -
ler den bi ri dir. Ko ro ner ar ter le rin, sık lık la ate rosk-
 le ro za bağ lı da ral ma sı so nu cun da mi yo kar dın
ih ti ya cı olan ok si je nin kar şı la na ma ma sı ve bu na
bağ lı ge li şen is ke mi has ta lı ğın te me li ni oluş tu rur.
1960’lar dan iti ba ren uy gu lan ma ya baş la nan “ko -
ro ner bypass gref t“ (CABG) ope ras yon la rı (Şe kil
83-1) ve 1977 ilk de fa uy gu la nan per kü tan ko ro -
ner an ji yop las ti (PTCA) iş lem le ri yay gın la şa rak
de vam et mek te dir.

Semp to ma tik ko ro ner ar ter has ta lı ğı na sa hip
olan has ta lar ön ce lik li ola rak nit rat, be ta-blo ker
ya  da kal si yum ka nal blo ker le ri gi bi me di kal ajan-
 lar ile te da vi al tı na alı nır lar. Has ta la rın ile ri de ğer-
len di ril me si ko ro ner an ji yog ra fi si ya pıl ma sı ile
de vam eder. Ko ro ner an ji yog ra fi de ko ro ner ar ter-
 le rin ana to mi si ile bu na eş lik eden tı ka yı cı lez yon-
 lar tes pit edi lir ve has ta nın per kü tan ko ro ner
gi ri şim (PCI) ya da CABG için aday olup ol ma dı -
ğı be lir le nir. Ko ro ner re vas kü la ri zas yo nu et ki le -
yen baş lı ca kli nik fak tör ler, di abe tes mel li tus,

KORONER ARTER BYPASS
CERRAHİSİ İNDİKASYONLARI

Uzm. Dr. Ömer Ali Sayın, Prof. Dr. Emin Tireli

Şekil 83-1. Ko ro ner by-pass ope ras yo nu şe ma tik ola rak gö rül mek te dir. Sa fen ven sağ ko ro ner ar te re, sol in ter nal mam-
 ma ri a ar te ri sol ön inen ar te re ve ra di al ar ter ise sir kumf leks ar te re by-pass için kul la nıl mış tır (www.sağ lık kalp.com).
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kro nik böb rek yetersiz li ği, sol ven tri kül sis to lik
dis fonk si yo nu, da ha ön ce den CABG ge çi rip ge-
 çir me di ği, uns tab le an gi na pek to ris ya da non ST
ele vas yon lu mi yo kard in fark tü sü olup ol ma dı ğı -
dır.

“A me ri can Col le ge of Car di olog y“ (ACC) ve “A -
me ri can He art As so ci atio n“ (AHA) ta ra fın dan 2011
yı lın da ya yın la nan kı la vu za gö re ko ro ner by-pass
in di kas yon la rı Tab lo 83-1 ile 83-10 arasında gö rül-
 mekte dir.
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İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Üç majör koroner arterde (proksimal  LAD‘nin dahil olduğu veya olmadığı) veya B
proksimal LAD ve ilave olarak 1 majör koroner arterde > % 70'den fazla darlığı
olan hastalarda yaşam süresini uzatmak için CABG faydalıdır.

• Majör koroner arterdeki % 70'den fazla darlık nedeniyle oluşan, iskemi kaynaklı By-pass-B
ventriküler taşikardi ile ani kardiyak ölüm gelişen hastalarda yaşam süresini PCI-C
uzatmak için CABG ve PCI faydalıdır.

Sınıf IIa • Şiddetli ve yaygın miyokard iskemisine neden olan veya büyük ölçekli canlı B
miyokard dokusunu besleyen 2 majör koroner arterdeki % 70'den fazla darlık
durumunda CABG yaşam süresini uzatır.

• Revaskülarizasyonu planlanan alanda canlı miyokard dokusu mevcut ise; B
hafif-orta (EF % 35-50) sistolik disfonksiyon ile birlikte  çok damar hastalığı veya
proksimal LAD lezyonu (> % 70) olan hastalarda CABG yaşam süresini uzatır. 

• Kanıtlanmış geniş iskemi alanı ile birlikte proksimal LAD darlığı (> % 70) B
olanlarda LIMA grefti kullanılması yaşam süresini uzatır.

• Proksimal LAD'yi içeren veya içermeyen kompleks 3 koroner damar hastalığı B
(syntax skoru > 22) bulunan, cerrahi için uygun hastalarda CABG, PCI’ya göre
yaşam süresini uzatan makul bir tercihtir.

• Eğer LAD artere LIMA grefti anastomoz edilecekse, çok damar koroner arter B
hastalığı ile birlikte diabetus mellitusu bulunan hastalarda yaşam süresini 
uzatmak için CABG, PCI'ya göre daha iyi bir tercihtir.

Sınıf IIb • Proksimal LAD’yi içermeyen ve geniş iskemi alanı yaratmayan, 2 majör koroner C
arter hastalığında, CABG'nin yaşam süresinin uzatmadaki etkisi belirsizdir.

• Proksimal LAD’yi içeren tek damar hastalığında veya (proksimal LAD’yi içeren B
veya içermeyen) 2 veya 3 koroner damar hastalığında yaşamın uzatılması için
PCI’nın yararı belirsizdir.

• Ciddi sol ventrikül sistolik disfonksiyonu bulunan (EF ≤ % 35) stabil iskemik kalp B
hastalarında yaşamı uzatmak için CABG öncelikli olarak veya tek başına
düşünülebilir.

• Noninvazif testlerde geniş ön duvar iskemisi tespit edilen opere CABG B
hastalarında, CABG veya PCI’nın yaşamı uzatmalarındaki etkileri belirsizdir.

Sınıf III • Sadece sağ koroner arter veya circumflex koroner arteri içeren anatomik ve B
fonksiyonel olarak anlamlı koroner arter darlığı olmayan (LMCA < % 70,
FFR >0.80, non-invazif  testlerde hafif iskemi veya iskemi olmaması)
hastalarda CABG veya PCI primer veya tek başına yaşamı uzatmak için
yapılmamalıdır.

Kısaltmalar: LAD: Sol ön inen koroner arter, PCI: Perkütan koroner girişim, CABG: Koroner arter by-pass operasyonu,
LMCA: Sol ana koroner arter, LIMA: Sol internal mammarian arter, EF: Ejeksiyon fraksiyonu

Tablo 83-1. Sol Ana Koroner Dışı  Koroner Arter Hastalarında Revaskülarizasyon İndikasyonları (AHA/ACC 2011)
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İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Sol ana koroner arter darlığında (>%50 ) CABG yaşam süresini uzatır. B

Sınıf IIa • Bazı stabil sol ana koroner hastalarında PCI, CABG için makul bir alternatif
olabilir:
- Lezyonun anatomik özellikleri PCI için düşük komplikasyon ve iyi uzun dönem B
sonuçlarına sahip ise [Örnek: Sol ana koroner osteal veya gövdede bulunan
lezyonlar, düşük syntax skoru(<22) olan hastalar]

- Koroner arter cerrahisi için mortalite ve morbitidesi yüksek  hastalar
(Örnek: Operatif mortalite riski >% 5)

- Sol ana koronerdeki lezyon nedeniyle unstable anginası bulunan veya ST B
elevasyonsuz miyokard infarktüsü geçiren hastalar, CABG için uygun bir aday
değilse, PCI yaşam süresini uzatmak için mantıklı bir tercihtir.

- Sol ana koroner lezyonu nedeniyle akut ST elevasyonlu miyokard infarktüsü C
geçiren hastalarda PCI, CABG’den daha hızlı ve güvenli yapılabilir.

Sınıf IIb • Bazı stabil sol ana koroner hastalarında PCI, CABG için makul bir alternatif B
olabilir.
- Lezyonun anatomik özellikleri PCI için düşük veya orta  komplikasyon ve orta
uzun dönem sonuçlarına sahip ise [Örnek: Sol ana koroner bifürkasyon
bölgesinde  bulunan lezyonlar, düşük-orta syntax skoru (<33) olan hastalar]

- Koroner arter cerrahisi için mortalite ve morbitidesi yüksek hastalar (Örnek:
Orta-şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı, geçirilmiş stroke veya kardiyak
cerrahi, operatif mortalite riski > % 2)

Sınıf III • CABG için iyi bir aday olan, PCI için elverişsiz bir anatomiye sahip, % 50'den B
fazla darlığa olan  stabil sol ana koroner hastalarına PCI uygulanmamalıdır.

Kısaltmalar: PCI: Perkütan koroner girişim, CABG: Koroner arter by-pass operasyonu

Tablo 83-2. Sol Ana Koroner Hastalarında Revaskülarizasyon (AHA/ACC 2011)

İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Postinfarktüs mekanik komplikasyonlar B
- Ventriküler septal defekt
- Mitral yetersizlik
- Serbest duvar rüptürü

• Kardiyojenik şok B
• İskemik orijinli hayatı tehdit eden ventriküler aritmiler C

Sınıf IIa • Çok damar hastalığı olan ST elevasyonlu miyokard infarktüsü vakaları B

Sınıf III • İnatçı anginası ve canlı miyokard dokusunun küçük olduğu stabil hemodinamisi C
olan hastalarda acil CABG yapılmamalıdır.

Kısaltmalar: CABG: Koroner arter by-pass operasyonu

Tablo 83-3. Akut Miyokard İnfarktüsü ve CABG (AHA/ACC 2011)

İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Miyokard iskemisinin sebep olduğu ventriküler aritmiler nedeniyle resüssite
edilerek hayata döndürülmüş hastalarda, sol ana koroner arterde % 50’den fazla
ve/veya 3 epikardiyal koroner arterde % 70’den fazla darlık varsa CABG önerilir. B

Sınıf III • İskeminin kanıtının olmadığı skara bağlı ventriküler taşikardi gelişen hastalarda
CABG yapılmamalıdır. C

Kısaltmalar: CABG: Koroner arter by-pass operasyonu

Tablo 83-4. Hayatı Tehdit Eden Ventriküler Aritmiler ve CABG (AHA/ACC 2011)
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İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Başarısız PCI  sonrası devam eden iskemiler ve miyokardiyumun risk altında B
olduğu tehdit eden darlıklar

• Başarısız PCI sonrası hemodinamik bozukluk geliştiyse, daha önceden B
sternotomisi yoksa ve  koagülasyon sistemi bozulmamışsa acil bypass önerilir.

Sınıf IIa • Başarısız PCI'lerden sonra önemli damarların bifürkasyonunda yabancı C
materyal kaldıysa CABG uygundur.

Sınıf IIb • Sternotomili hastalarda başarısız PCI ve hemodinamik bozukluk varsa C
CABG yapılabilir.

Sınıf III • Başarısız PCI’lardan sonra iskemi ve hayatı tehdit eden oklüzyon yoksa C
CABG yapılmamalıdır.

• Başarısız PCI'larda revaskülarizasyon mümkün değil ise acil CABG C
yapılmamalıdır.

Kısaltmalar: PCI: Perkütan koroner girişim, CABG: Koroner arter by-pass operasyonu

Tablo 83-5. Başarısız Perkütan Girişim Sonrası Acil CABG (AHA/ACC 2011)

İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Başka bir nedenle kardiyak girişim yapılacak hastalarda, sol ana koronerde C
% 50’den veya diğer majör koroner arterlerde % 70'den fazla darlık varsa
CABG yapılmalıdır.

Sınıf IIa • Başka bir nedenle kardiyak girişim yapılacak hastalarda, LAD'deki darlık C
% 70'den fazla ise LIMA kullanılması uygundur.

• Önemli LAD arter darlığı olan ve diğer kardiyak girişimler yapılacak hastalarda C
LIMA greftinin kullanılması uygundur

• Başka bir nedenle kardiyak girişim yapılacak hastalarda, lumen daralması C
% 50'den fazla olan damarlara bypass yapılması uygundur.

Kısaltmalar: LAD: Sol önen inen koroner arter, LIMA: Sol internal mammarian arter

Tablo 83-6. Diğer Kardiyak Uygulamalarla Birlikte CABG (AHA/ACC 2011)

İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf IIa • Hibrid koroner revaskülarizasyon (LIMA –LAD bypass+bir veya daha fazla B
LAD dışı koroner artere PCI) aşağıdaki koşulların bir veya daha fazlası varsa
uygundur.
- Klasik CABG için kalsifik proksimal aort ve zayıf damar yapısına sahip (fakat
PCI için uygun) hastalar

- Uygun greft bulunamayan hastalar
- PCI için uygun olmayan LAD(aşırı kıvrım ve kronik oklüzyon)

Sınıf IIb • Fayda-zarar oranın geliştirmek için tüm çok damar  hastalığı bulunan CABG C
adayı hastalara hibrid revaskülarizyon yapılabilir

Tablo 83-7. Hibrid Koroner Revaskülarizyon (AHA/ACC 2011)

İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • Aort ve pulmoner arter arasından geçen sol ana koroner çıkış anomalisinde B
CABG yapılmalıdır.

• Sağ koroner arterin çıkış anomalisi nedeniyle aort ve pulmoner arter arasından B
seyreden damarın miyokard iskemisine yol açtığı kanıtlanmış ise
CABG yapılmalıdır.

Sınıf IIb • Aort ve pulmoner arter arasında çıkış anomalisi bulunan LAD arter varlığında C
CABG uygun olabilir.

Kısaltmalar: RCA: Sağ koroner arter, CABG: Koroner arter by-pass operasyonu

Tablo 83-8. Koroner Arter Anomalileri ve CABG (AHA/ACC 2011)
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İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf I • CABG planlanan hastalarda, orta derecede aort stenozu varsa aort kapak B
replasmanı da yapmak gerekir.

• CABG planlanan hastalarda mevcut olan ciddi iskemik mitral yetersizliğinin B
revaskülarizasyonla düzelmeyeceği düşünülüyorsa aynı anda mitral kapak
tamiri veya replasmanı gerekir.

Sınıf IIa • CABG planlanan hastalarda mevcut olan orta derecede iskemik mitral kapak B
yetersizliğinin revaskülarizasyon ile düzelmeyeceği düşünülüyorsa aynı anda
mitral kapak tamiri veya replasmanı uygundur.

Sınıf IIb • Hafif aort stenozu olan hastalarda ilerleyeceğine inanılan kalsifikasyon varsa C
aort kapak replasmanı düşünülebilir.

Kısaltmalar: CABG: Koroner arter by-pass operasyonu

Tablo 83-9. CABG ve Kalp Kapak Hastalığı (AHA/ACC 2011)

İndikasyon
Sınıfı Tanımlama Kanıt Düzeyi

Sınıf IIa • LIMA-LAD  bypassı sağlam olan hastalarda, RCA veya CX kaynaklı iskemi B
mevcut ve PCI yapılamıyorsa redo CABG uygundur.

Kısaltmalar: LAD: Sol ön inen koroner arter, CX: Sirkumfleks arter, RCA: Sağ koroner arter, PCI: Perkütan koroner giri-
şim, CABG: Koroner arter by-pass operasyonu, LMCA: Sol ana koroner arter, LIMA: Sol internal mammarian arter

Tablo 83-10. Redo CABG (AHA/ACC 2011)



Ame ri can Col le ge of Car di ology Fo un da ti on/Ame ri -
can He art As so ci ati on Task For ce on Prac ti ce Gu ide li -
nes. Cir cu la ti on  2011;123:e269 –367.

14. Hil lis LD et al 2011 ACCF/AHA Gu ide li ne for Co ro -
nary Ar tery Bypass Graft Sur gery: Exe cu ti ve sum mary:
a re port of the Ame ri can Col le ge of Car di ology Fo un -
da ti on/Ame ri can He art As so ci ati on Task For ce on
Prac ti ce Gu ide li nes. Cir cu la ti on 2011;124:2610-2642.

15. Hu eb W, Lo pes N, Gersh BJ, et al. Ten-ye ar fol low-up
sur vi val of the Me di ci ne, An gi op lasty, or Sur gery
Study (MASS II): a ran do mi zed con trol led cli ni cal tri -
al of 3 the ra pe utic stra te gi es for mul ti ves sel co ro nary
ar tery di se ase. Cir cu la ti on. 2010;122:949 –957.

16. Kap pe te in AP, Mohr FW, Feld man TE, et al. Com pa ri -
son of co ro nary bypass sur gery with drug-elu ting sten -
ting for the tre at ment of left ma in and/or thre e-ves sel
di se ase: 3-ye ar fol low-up of the SYNTAX tri al. Eur He -
art J 2011;17:2125–2134.

17. Kim YH, Park DW, Kim WJ, et al. Va li da ti on of SYN-
TAX (Synergy bet we en PCI with TA XUS and Car di ac
Sur gery) sco re for pre dic ti on of out co mes af ter un pro -
tec ted left ma in co ro nary re vas cu la ri za ti on. J Am Coll
Car di ol Intv 2010;3:612–623.

18. Kra sus ki RA, Mag yar D, Hart S, et al. Long-term out co -
me and im pact of sur gery on adults with co ro nary ar te -
ri es ori gi na ting from the op po si te co ro nary cusp.
Cir cu la ti on 2011;123:154–162.

19. Le e MS, Bok ho or P, Park SJ, et al. Un pro tec ted left ma -
in co ro nary di se ase and ST-seg ment ele va ti on myo -
car di al in farc ti on: a con tem po rary re vi ew and
ar gu ment for per cu ta ne ous co ro nary in ter ven ti on. J
Am Coll Car di ol Intv 2010;3:791–795.

20. Lin T, Ha sa ni ya NW, Kri der S, et al. Mor ta lity re duc ti -
on with be tab loc kers in isc he mic car di om yo pathy pa-
 ti ents un der go ing co ro nary ar tery bypass graf ting.
Con gest He art Fa il 2010;16:170–174.

21. Lytle BW, Black sto ne EH, Sa bik JF, et al. The ef fect of
bi la te ral in ter nal tho ra cic ar tery graf ting on sur vi val
du ring 20 pos to pe ra ti ve ye ars. Ann Tho rac Surg
2004;78:2005–2012.

22. Ma ni ar HS, Sundt TM, Bar ner HB, et al. Ef fect of tar get
ste no sis and lo ca ti on on ra di al ar tery graft pa tency. J
Tho rac Car di ovasc Surg 2002;  123:45–52.

23. Meh ta RH, Lo pes RD, Bal lot ta A, et al. Per cu ta ne ous
co ro nary in ter ven ti on or co ro nary ar tery bypass sur-
 gery for car di oge nic shock and mul ti ves sel co ro nary
ar tery di se ase? Am He art J 2010;159:141–147.

24. Mo ran SV, Bae za R, Gu ar da E, et al. Pre dic tors of ra di -
al ar tery pa tency for co ro nary bypass ope ra ti ons. Ann
Tho rac Surg. 2001;72:1552– 1556.

25. Na ik H, Whi te AJ, Chak ra varty T, et al. A me ta-analy -
sis of 3,773 pa ti ents trea ted with per cu ta ne ous co ro -
nary in ter ven ti on or sur gery for un pro tec ted left ma in
co ro nary ar tery ste no sis. J Am Coll Car di ol Intv
2009;2:739–747.

26. Nga age DL, Ca le AR, Co wen ME, et al. Early and la te
sur vi val af ter sur gi cal re vas cu la ri za ti on for isc he mic
ven tri cu lar fib ril la ti on/tach ycar di a. Ann Tho rac Surg
2008;85:1278 – 1281.

27. Pa rikh SV, de Le mos JA, Jes sen ME, et al. Ti ming of in-
hos pi tal co ro nary ar tery bypass graft sur gery for non-

ST-seg ment ele va ti on myo car di al in farc ti on pa ti ents
re sults from the Na ti onal Car di ovas cu lar Da ta Re gistry
AC TI ON Re gistry-GWTG (Acu te Co ro nary Tre at ment
and In ter ven ti on Out co mes Net work Re gistry-Get
With The Gu ide li nes). J Am Coll Car di ol Intv
2010;3:419 –427.

28. Park DW, Se ung KB, Kim YH, et al. Long-term sa fety
and ef fi cacy of sten ting ver sus co ro nary ar tery bypass
graf ting for un pro tec ted left ma in co ro nary ar tery di se -
ase: 5-ye ar re sults from the MA IN-COM PA RE  (Re vas -
cu la ri za ti on for Un pro tec ted Left Ma in Co ro nary Ar tery
Ste no sis: Com pa ri son of Per cu ta ne ous Co ro nary An gi -
op lasty Ver sus Sur gi cal Re vas cu la ri za ti on) re gistry. J
Am Coll Car di ol 2010;56:117–124.

29. Park SJ, Kim YH, Park DW, et al. Ran do mi zed tri al of
stents ver sus bypass sur gery for left ma in co ro nary ar-
 tery di se ase. N Engl J Med 2011;364:1718 –1727.

30. Prac ti ce gu ide li nes for pe ri ope ra ti ve tran se sop ha ge al ec -
ho car di og raphy. An up da ted re port by the Ame ri can So-
 ci ety of Anest he si olo gists and the So ci ety of
Car di ovas cu lar Anest he si olo gists Task For ce on Tran se -
sop ha ge al Ec ho car di og raphy. Anest he si ology. 2010;112:
1084–1096.

31. Rus so A, Su ri RM, Gri gi oni F, et al. Cli ni cal out co me
af ter sur gi cal cor rec ti on of mit ral re gur gi ta ti on du e to
pa pil lary musc le rup tu re. Cir cu la ti on 2008;118:1528 –
1534.

32. Sa bik JFI, Lytle BW, Black sto ne EH, et al. Com pa ri son
of sap he no us ve in and in ter nal tho ra cic ar tery graft pa-
 tency by co ro nary system. Ann Tho rac Surg.
2005;79:544 –551.

33. Sa bik JFI, Lytle BW, Black sto ne EH, et al. Do es com pe -
ti ti ve flow re du ce in ter nal tho ra cic ar tery graft pa-
 tency? Ann Tho rac Surg 2003;  76:1490–1496.

34. Ser ruys PW, Mo ri ce MC, Kap pe te in AP, et al. Per cu ta -
ne ous co ro nary in ter ven ti on ver sus co ro nary-ar tery
bypass graf ting for se ve re co ro nary ar tery di se ase. N
Engl J Med 2009;360: 961–972.

35. Sha hi an DM, O’B ri en SM, Fi lar do G, et al. The So ci ety
of Tho ra cic Sur ge ons 2008 car di ac sur gery risk mo dels:
part 1—co ro nary ar tery bypass graf ting sur gery. Ann
Tho rac Surg 2009;88 1 Suppl:S2–22.

36. Sha hi an DM, O’B ri en SM, Nor mand SL, et al. As so ci -
ati on of hos pi tal co ro nary ar tery bypass vo lu me with
pro ces ses of ca re, mor ta lity, mor bi dity,  and the So ci -
ety of Tho ra cic Sur ge ons com po si te qua lity sco re.  J
Tho rac Car di ovasc Surg 2010;139:273– 282.

37. Shams had F, Kenc ha iah S, Finn PV, et al. Fa tal myo -
car di al rup tu re af ter acu te myo car di al in farc ti on com-
p li ca ted by he art fa ilu re, left ven tri cu lar dysfunc ti on,
or both: the VAL sar tan In Acu te myo car di al iN farc Ti -
on Tri al (VA LI ANT). Am He art J2010;160:145–151.

38. Ve laz qu ez EJ, Le e KL, De ja MA, et al. Co ro nary-Ar tery
Bypass Sur gery in Pa ti ents with Left Ven tri cu lar Dys-
func ti on. N Engl J Med 2011;364:1607–1616.

39. Wi jey sun de ra HC, Nal la mot hu BK, Krum holz HM, et
al. Me ta-analy sis: ef fects of per cu ta ne ous co ro nary in-
 ter ven ti on ver sus me di cal the rapy on an gi na re li ef.
Ann In tern Med 2010; 152:370 –379.

1144



Kalp transplantasyonu yani kalp nakli; organ ve-
ricisi (donör) tarafından verilen kalbin alıcının
hasarlı kalbinin yerine koyulması amacıyla bir
vücuBan diğerine nakledilmesidir. Son dönem
kalp yetersizliği; tekrarlayan hastane yatışları,
yaşam kalitesinde azalma ve belirgin morbidite-
mortalite artışı ile birliktedir. Kalp nakli, bu has-
taların çoğuna yaşam beklentisinde ve kalitesinde
artma seçeneği sunan rutin bir tedavi seçeneği ha-
line gelmiştir. 

Tarihçe

Tarih öncesinden beri güncelliğini koruyan kalp
nakli; ilk kez 1905 yılında, Alexis Carrel ve C. Gu-
ethrie tarafından Chicago Üniversitesi’nde, küçük
bir köpeğin kalbi çıkartılıp büyükçe bir köpeğin
juguler ven ve karotis arterine anastomoz edile-
rek yapıldı. Yıllar içindeki başarısız nakil giri-
şimlerinin ardından 1930’lu yıllarda Frank C.
Mann, çalıştığı Mayo Klinik’te yaptığı deneysel
çalışmalarda alıcının kalbini çıkarmadan nakil iş-
lemini gerçekleştirmiştir. Yani verici kalbi normal
kalp yerinin dışında bir bölgeye yerleştirilmiştir.
İşte bu tip bölge dışı organ yerleştirilmesi işle-
mine ”heterotropik transplantasyon” denilir. Böyle-
likle heterotopik transplantasyon kavramını
keşfetmiştir. Ayrıca bu çalışmalardaki deneysel
modellerde alıcı–verici miyokardları arasında
yaygın lökosit infiltrasyonu olduğunu saptamış
ve bunun sonucunda ilk kez rejeksiyon kavra-
mından söz etmiştir. 1958 yılında Goldberg, Ber-
man ve Akman; tıptaki gelişmeler ışığında yapay
kalp akciğer pompa sisteminin (“ekstrakorporeal
sirkülasyon”) kullanıma girmesi ile ilk izole “or-
totopik kalp nakli”ni kardiyopulmoner “bypass”
desteğinde bir köpek üzerinde gerçekleştirmiş-
lerdir. 1960 yılında ise Shumway, Stanford Üni-
versitesi’nde ortotopik kalp transplantasyonu
yaptıkları köpeklere ilk immunosüpressif teda-
viyi uygulayarak 8 aya kadar normal bir şekilde
yaşatabilmiştir. 1964 yılında James Hardy, ilk

defa bir insanda kalp naklinin olabileceğini bir
şempanzenin kalbini ksenotransplantasyon uy-
gulayarak göstermiştir.

3 Aralık 1967 tarihi ise ilk başarılı klinik kalp
transplantasyonu Christian Barnard tarafından
Groote Schuur Hospital, Cape Town’da gerçek-
leşmiştir. Louis Waskansky adlı hastaya, bir trafik
kazasında beyni parçalanan 25 yaşındaki Denise
Darvali adlı gencin kalbi transplante edilmiştir.
Ancak ameliyaBan sonraki 18.günde pseudomo-
nas pnömonisi nedeniyle hasta kaybedilmiştir.

Bundan sonraki dönemde kalp nakli ile ilgile-
nen en önemli klinik, Shumway ve ekibinin çalış-
tığı Stanford Üniversitesi olmuştur. Yıllar içindeki
önemli gelişmelerden biri ise; 1973 yılında Philip
Caves’in transvenöz endomiyokardiyal biyopsi ile
aldığı materyalin histolojik incelemesinde greft re-
jeksiyonunun izlenebilmesidir.

22 Kasım 1968 tarihinde; Türkiye’de kalp
transplantasyonu girişimi ilk kez Dr. Kemal Be-
yazıt tarafından denenmiştir. Ancak hasta sadece
birkaç saat yaşayabilmiştir. Bundan üç gün sonra
25 Kasım 1968 günü, bu kez İstanbul Haydarpaşa

KALP TRANSPLANTASYONU

Prof. Dr. Enver Dayıoğlu, Uzm. Dr. Ömer A. Sayın, Dr. Emre Gök

• Ejeksiyon fraksiyonun (EF) % 20’den düşük olması
• NYHA sınıf III ya da sınıf IV semptomları olan ve gi-

derek kötüleşen klinik tablonun varlığı
• İntrakardiyak defibrilatör, anti-aritmik ilaçlar ya da ka-

teter ablasyona rağmen tekrarlayan ve yaşamı tehdit
tehdit edici aritmilerinin varlığı

• Medikal ve/veya cerrahi tedavi seçeneği bulunmayan
dirençli angina pektoris varlığı

• Pulmoner hipertansiyonun olmadığı son dönem kon-
jenital kalp hastalıkları

• Maksimum oksijen tüketiminin (VO2 max) 14 ml/kg/da-
kikadan düşük olması

• Pulmoner kapiller tıkalı (“wedge”) basıncının 25
mmHg’dan fazla olması

• Plazma norepinefrin konsantrasyonun 600 pg/mL’den
daha fazla artması

• N-terminal probrain natriuretik peptidin (pro-BNP)
5000 pg/mL ‘den fazla olması

Tablo 84-1. Kalp Transplantasyonu İndikasyonları
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Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde, Dr. Si-
yami Ersek, Türkiye'deki ikinci kalp nakli ameli-
yatını yapmıştır.

Türkiye’de ilk kez multiorgan alımıyla yapı-
lan kalp nakli ise İstanbul Tıp Fakültesi Kalp ve
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 18 Kasım
1992 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Son Dönem Kalp Yetersizliğinin
Patofizyolojisi

New York Kalp Cemiyeti’nin (NYHA) konjestif
kalp yetersizliği sınıflaması doğrultusunda, son
dönem kalp yetersizliği olan sınıf IV hastalarda
tıbbi tedavi ile elde edilen 1 yıllık sağkalım RE-

MATCH (Randomized Evaluation of Mechanical Assis-
tance for the Treatment of Congestive Heart Failure) ça-
lışmasına göre % 25, iki yıllık sağ kalım ise % 8’dir. 

Hasta Seçimi ve Değerlendirilmesi

Kalp transplantasyonu yapılan hastalarda 10 yıllık
yaşam beklentisi % 55-75 ile merkezden merkeze
farklılık göstermektedir. Bu değerleri etkileyen fak-
törlerin başında ise uygun hasta seçimi gelmekte-
dir. Tablo 84-1’de güncel bilgiler ışığında kalp
transplantasyonu indikasyonları belirtilmiştir.

Kalp transplantasyonu indikasyonu koyulan
hastalar, Tablo 84-2’de belirtilen uygulama ve test-
lerden geçtikten sonra alıcı listesine girebilmek-
tedir.
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Tam Anamnez ve
Fizik Muayene

Laboratuar • Tam kan tahlili
Tetkikleri • Tam biyokimyasal metabolik analiz

• Tiroid fonksiyon testleri
• Karaciğer fonksiyon testleri
• Lipid profili
• HbA1c
• Tam idrar tahlili
• Kreatinin klirensi

İmmünolojik • Kan grubu
Bilgiler • HLA tiplemesi

• PRAs değerlendirmesi

Seroloji • HBsAg, HBsAb, HBcAb
• Herpes grup virüsleri
• HIV
• CMV Ig G antikorları
• Toksoplazmozis
• Varisella ve rubella titreleri
• EBV IgG ve IgM antikorları
• VDRL ya da RPR

Kardiyovasküler • EKG
Tetkikler • Telekardiografi

• Ekokardiyografi
• Egzersiz testi
• Sağ-Sol kalp kateterizasyonu
• Miyokard biyopsisi
• Karotis doppler
• Periferik arterlerin değerlendirilmesi 

(ABI indeksi ve/veya doppler USG)
• Abdominal ultrasonografi
• Oftalmolojik değerlendirme

Kanser • PSA
Tetkikleri • PAP Smear

• Mammografi
• Kolonoskopi

Diğer • Diş muayenesi
incelemeler • Kemik dansite ölçümü

• Pulmoner fonksiyon testleri

Psikososyal • Sosyal destek sistemleri
Değerlendirme • Madde kullanımı öyküsü

• Psikiyatrik geçmiş

Tablo 84-2. Transplantasyon Öncesi Hastaya
Yapılması Gereken İncelemeler

Kesin • İrreversible pulmoner parankimal
Kontrin- hastalık (FEV1 <1L veya
dikasyonları FEV1/FVC <%40)

• Geri dönüşümsüz renal disfonksiyon 
(Kreatinin >2.0-2.5 ya da Kreatinin
klirensi <30-50 ml/dk) (kombine
kalp-böbrek nakli hariç)

• Geri dönüşümsüz hepatik
disfonksiyon (kombine
kalp-karaciğer nakli hariç)

• HIV/AIDS (CD4 lenfosit sayısının 
200 hücre/mm3’ten az olması)

• İrreversible pulmoner hipertansiyon 
(vazodilatör tedaviye rağmen PVR 
>5.0 Wood Unit, pulmoner arter
sistolik basıncı >70 mmHg,
Transpulmoner gradient >15 mmHg)

• Beklenen sağ kalım süresi 5 yıldan 
az olan kanser varlığı

• İleri yaş (>70 yaş)
• Aktif ve sistemik tutulumu olan

sistemik lupus eritamatozus ya da 
sarkoidoz varlığı

Rölatif • Malignite (geçirilmiş)
Kontrin- • Kronik obstruktif akciğer hastalığı
dikasyonlar • Akut pulmoner emboli veya

çözülmemiş pulmoner infarktüs
• Uç organ (“end-organ”) hasarı olan 

insüline bağımlı diabet (nöropati, 
nefropati, retinopati)

• Yaygın periferik ve serebrovasküler 
obstrüktif hastalık

• Aktif peptik ülser veya divertikülit 
• Yaygın osteoporoz 
• Yaşam beklentisini kısaltan

(beklenen yaşam süresi >5 yıl) 
kalp dışı hastalık 

• Obezite (Beden Kitle İndeksi: BMİ 
<30 kg/m2) veya kaşeksi

• Psikososyal instabilite ya da madde 
bağımlılığı

• Psikolojik destek yoksunluğu

FEV1: Zorlu ekspirasyonun birinci saniyesinde atılan
volüm, FVC: Maksimal inspirasyondan sonra yapılan mak-
simal ekspirasyonla çıkartılan volüm

Tablo 84-3. Kalp Naklinin Kontrindikasyonları



Bu incelemelerin neticesinde genel durum ve
eşlik eden hastalıklar değerlendirilir. Böylece has-
tanın kalp naklinden beklediği fayda ile transp-
lantasyondan sonra karşılaşılabilecek ek riskler
ve yaşam beklentisi öngörülür. Bu tahminlere
göre belirlenen kalp naklinin kontrindikasyonları
Tablo 84-3’de görülmektedir.

Kalp Nakli Programları ve Nakil
Önceliğinin Belirlenmesi

ABD’de UNOS (United Network for Organ Sharing),
Avrupa’da Swisstransplant, Scandiatransplant, Eu-
rotransplant ve UK Transplant adları altında
transplantasyon organizasyonları geliştirilmiştir.

Ülkemizde ise 2238 (1979) ve 2594 (1982) sa-
yılı kanunlar organ ve doku nakillerinin esasla-
rını düzenlemiştir. Organ nakli koordinasyonu,
2000 yılına kadar bazı dernekler tarafından ya-
pılmaktaydı. Organ Nakli Yönetmeliği ve Yöner-
gesi 2012 yılında yenilenmiştir. 

Bu organizasyonlar ve düzenlemeler ışığında
hastalar transplant adayı olarak kabul edildikten
sonra öncelikli durumları UNOS kriterlerine göre
derecelendirilebilir. Bu kriterler Tablo 84-4’de be-
lirtilmiştir. Buna göre klinik durum ve listedeki
bekleme süresine göre hastalar Status 1A yani bi-
rinci derece öncelikli olarak değerlendirilir. Me-

dikal tedavi ile izlenebilecek hastalar ise Status II
olarak kabul edilirler.

Donör Seçimi

Bir hastanın kardiyak donör olarak değerlendiri-
lebilmesi için öncelikle beyin ölümünün gerçek-
leşmiş olması gerekmektedir. Kardiyak donörün
seçimi ve hazırlanması transplantasyon ekibinin
koordineli çalışmasını gerektiren kompleks bir
süreçtir. Dolayısıyla uygun donörün seçimini de-
ğerlendirmeye yönelik kriterler ortaya konmuş-
tur. Bu kriterler Tablo 84-5’de belirtilmiştir.

Donör Kalbinin Hazırlanması

Hastaya median sternotomi yapılır (Şekil 84-1A).
Superior vena kava (SVC) ve inferior vena kava
(IVC) çepeçevre serbestleştirilerek teyplerle dönü-
lür. Aort, etrafındaki fibröz yapıyla yapışık olduğu
ana pulmoner arterden ayrılarak teyple dönülür
(Şekil 84-1B). Hasta tam heparinize edilir. Süperior
vena kava çift ligasyonla veya stapler ile azygos ve-
ninin proksimalinden kesilir. İnferior vena kava di-
afragmatik düzeyden kesilir. Aort’a innominate
arterin çıkış yerinden “cross klemp” konulur.
Klempin proksimaline yerleştirilen 14G iğne yar-
dımıyla kardiyoplejik solüsyon verilir ve kalbin
durması sağlanır. Sağ superior pulmoner ven, pe-
rikardiyal uca yakın kesilerek toraks boşluğuyla
bağlantısı ortadan kaldırılır (Şekil 84-1C VE D).
Daha sonra kalp yukarı ve sağa çekilir. Diğer pul-
moner venler de perikarda giriş yerlerinden ayrı-
lır (Şekil 84-1E). Pulmoner arter; bifürkasyon
öncesinden tam kat enine kesilir (Şekil 84-1F). 

Assendan aorta; innominate arter proksima-
linden tam kat enine kesilir. Verici kalbi cerrahın
sol eliyle vericinin sağ omuzuna ve öne doğru çe-
kilerek transvers sinus bölgesi serbestleştirilir ve
donör kalbi dışarı alınır. Kalp transporta hazırdır.
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• 2238 no’lu kanun ve hekimler kurulunun onayı ile
beyin ölümü kriterleri karşılanmalı

• Göğüs travması veya kalp hastalığı öyküsü olmamalı
• Uzamış hipotansiyon ve /veya hipoksemi olmamalı
• Normal EKG izlenmeli
• HbsAg, HCV, HIV serolojisi negatifliği bulunmalı
• Sistolik kan basıncı > 100 mmHg ya da ortalama ar-

teriyel basınç > 60 mmHg olmalı
• Santral venöz basıncın 8-12 mmHg değerleri arasında

olmalı

Tablo 84-5. Kardiyak Donör Seçim Kriterleri

Status IA • Mekanik dolaşım desteğinin gerekli olduğu aşağıdaki durumlardan bir ya da daha fazlası
(Mortalitenin - Total yapay kalp gerekliliği
% 45 olduğu - Otuz günden fazla sol ve/veya sağ ventriküler destek cihazı (“assist device”) gerekliliği 
hasta grubu) - İntra-aortik balon pompasına bağımlılık

- Ekstrakorporeal membran oksijenaratör (ECMO) gerekliliği
• Mekanik dolaşım desteğinin 30 günden fazla sürmesi ve belirgin cihazla ilişkili tromboembolizm, 

infeksiyon gibi komplikasyonların ortaya çıkması
• Mekanik ventilasyon
• Devamlı yüksek doz inotrop infüzyonu: sol ventriküler hemodinaminin devamlı monitörizasyonu 

altında; Milrinon >0.5 µg/kg/dk, dobutamine >7.5 µg/kg/dk dozlarında verilmesi
• Yaşam beklentisi 7 günden az

Status IB • Aşağıdaki maddelerden en az birinin gerekli olduğu durumlar
- Sol ve/veya sağ ventriküler (“assist device”) desteği 30 günden az olan alıcılar
- İntravenöz inotropların devamlı infüzyonunun gerekliliği

Status II • Status Ia ya da Ib kriterlerini karşılamayan diğer hastalar

Tablo 84-4. UNOS’un Klinik Durum ve Listedeki Bekleme Süresine Göre Alıcı Seçim Kriterleri



TransporBa belli aralıklarla kardiyopleji solüs-
yonu verileceği için kardiyopleji kanülü nakil ger-
çekleşene kadar alınmaz (Şekil 84-2).

Kalbin Korunması ve Transportu

Alınan donör kalbine koroner ostiumlarından +4
0C kardiyoplejik solüsyon ile perfüzyon yapılır.
Donör kalbindeki ince fibrilasyonlar bu kardi-
yopleji sayesinde önlenir. Kardiyopleji perfüz-
yonu yapılan donör kalbi serum fizyolojik dolu
bir plastik torba içine konur. Bu plastik torba da
içi buz dolu olan ikinci bir torba içine yerleştirile-
rek transplantasyonun yapılacağı kalp cerrahisi
merkezine nakli sağlanır. Kalbin ısınmasını önle-
yen soğuk serum fizyolojik ısısı +4 ila +10 0C ara-
sında ayarlanmalıdır. +4 0C’den daha düşük
ısılarda kalp hücreleri büyük oranda hasar görür.
+10 0C’yi geçen ısılarda ise kalbin enerji metabo-

lizması minimal olsa da harekete geçerek ATP tü-
ketimini arBırabilir. Donör kalbinin güvenli is-
kemi zamanı yetişkinler için 4 saat, pediatrik
hastalar için 6 saaBir. Yani donörden alınan bir
kalp maksimum 4-6 saat içerisinde alıcıya takıla-
rak koroner perfüzyon başlatılmalıdır. Aksi tak-
dirde 4-6 saaBen fazla koroner perfüzyonsuz
kalan bir kalp alıcıya takılsa da gerekli kontraksi-
yon gücünü hiçbir zaman sağlayamayacaktır. İs-
kemik zamanı en aza indirebilmek için cerrahi
zamanlama büyük önem taşımaktadır. İdeal olan,
donör kalbi ameliyathaneye getirildiğinde alıcının
kanülasyon işleminin tamamlanmış olmasıdır. 

Cerrahi Teknik

Genellikle ortotopik ve heterotopik olmak üzere 2
çeşit kalp nakli ameliyatı yapılır. Ortotopik nakilde
alıcının kalbi çıkarılıp aynı yere donör kalbi anas-
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Şekil 84-1. A (sol üst). Sol üstte jügüler çentikten pubise kadar uzanan insizyon izlenmektedir. Bu insizyonu takiben kalbe
ulaşılmış ve perikard açılmıştır. Vena kava superior, aorta ve ana pulmoner arter izlenmektedir. B: (orta-üst) Aortun ve Su-
perior Vena Kava’nın teyp ile dönülmesi görülmektedir. C (sağ-üst). Aort köküne kardiyopleji kanülünün yerleştirilmesi görül-
mektedir. Bu kanül vasıtasyıla verilecek solüsyonla nakil tamamlanana kadar kalbin çalışması durdurulacaktır. D (sol-alt):
Kariyopleji kanülü yerleştirildikten sonra verilecek solüsyonun koroner arterler yardımıyla kalbe gitmesi gerekmektedir. Aort
vasıtasıyla tüm sisteme yayılmasını önlemek için aortun bağlanışIı izlenmektedir. Ayrıca superior vena kavanın klemp edil-
mesi, sağ superior pulmoner venin ve inferior vena kavanın kesilmesiyle rezeksiyona başlanış da görülmektedir, E (orta-alt).
Cerrahın sol eliyle kalbin yukarı ve sağa çekilmesiyle ortaya çıkan sol ve sağ inferior pulmoner venlerin rezeksiyonu görül-
mektedir. F (sağ-alt): Kesilmiş sağ ve pulmoner arterler görülmektedir. Griffith BP’den değiştirilerek alınmıştır (21).

A B C

D E F



tomoz edilir. Heterotopik nakilde ise alıcı kalbi çı-
karılmadan, donör kalbi sıklıkla sağ toraks boş-
luğu olmak üzere farklı bir yere yerleştirilerek
birbirileriyle alıcı kalbi birbirine anastomoz edilir.  

Ortotopik Kalp Naklinin Yapılması

Biatriyal ve bikaval olmak üzere 2 şekilde uygu-
lanır.

Biatriyal Teknik: Hasta standart açık kalp ameli-
yatında olduğu gibi açılır. Gerekli yapay kalp ak-
ciğer makinasına bağlanır. Ameliyat süresince
solunum ve dolaşım desteğini sağlamak için kar-
diyopulmoner bypassa geçilir. 28-30°C hipotermi
uygulanır. Kanülasyon mümkün olduğunca aort
ve vena kavaların distalinden yapılır. AV nodun
anteriorundan sağ atriyum açılarak kardiakto-
miye başlanır. İnsizyon inferoposteriora doğru
uzatılarak koroner sinus açılır. Aort ve pulmoner
arter kapak kommissürleri seviyesinden kesilir.
Alıcı kalbi rezeke edilirken, atriyumların poste-
rior kısmı atriyal apendikslerin hemen altından,
sağ atriokaval birleşim yerinde sinüs nodu bıra-
kılacak şekilde kesilir. Alıcı kalbi rezeke edildik-
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Şekil 84-2. Son olarak aortun rezeksiyonu ve kalbe trans-
port boyunca eşlik edecek kardiyopleji kanülü görülmekte-
dir. Griffith BP’den değiştirilerek alınmıştır (21).

Şekil 84-3. A (sol-üst): Kapak kommissürleri seviyesinden kesilen aorta ve pulmoner arter ile koroner sinüs dışarıda ka-
lacak şekilde sağ atriyum insizyonu görülmektedir. B (orta-üst): Sağ atriyum rezeksiyonu tamamlandıktan sonra insizyo-
nun interatriyal septum geçilerek sol atriyuma devamı görülmektedir. C (sağ-üst): Pulmoner venler ve sağ superior
atriyokaval birleşim yerinde sinus nodu kalacak şekilde atriyum rezeksiyonunun tamamlanışı görülmektedir. D (sol-alt):
Anastomozlar öncesi alıcı kalbi izlenmektedir. E (alt-orta): Donör sol atriyum pulmoner ven orifislerinin ‘ X’ şeklindeki in-
sizyonla birleştirilerek açılışı görülmektedir. F (sağ-alt): Alıcının kalan sol atriyal dokusuna uygun olacak şekilde düzeltil-
miş donör sol atriyumu ve inferior vena kava orifisinden sağ atriyal apendikse doğru yapılan insizyon görülmektedir. Bu
insizyonla sağ atriyum anastomuz için gerekli alan ve uygunluk sağlanır (Griffith BP. 21’ den değiştirilerek alınmıştır).
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ten sonra donör kalbinin hazırlanması gerek-
mektedir. Donör sol atriyumu; pulmoner ven
orifislerini birleştirecek şekilde açılır ve alıcının
kalan sol atriyal dokusuna uygun olacak şekilde
düzeltilir. Bu aşamada inferior vena kava orifi-
sinden sağ atriyal apendikse doğru bir insizyon
yapılır (Şekil 84-3).

Alıcı ve verici kalbi hazırlandıktan sonra anas-
tomozlara geçilir. Sol atriyum anastomozu, sağ
atriyum anastomozu, aort anastomozu ve pul-
moner arter anastomozu olmak üzere toplam 4
anastomoz yapılır: Sol atriyumların anastomo-
zuna alıcıda sol superior pulmoner ven hizasın-
daki atriyal dokudan başlanır. Donör kalbinde ise
bu anastomozla karşı karşıya gelecek yer verici
sol atriyumunun apendiks tabanına yakın bölge-
sidir. Her iki dikiş interatriyal septuma ulaştı-
ğında, interatriyal septumun alt ucunda
birleştirilir ve bağlanır. Sağ atriyal anastomoz de-
vamlı sütür tekniği ile interatriyal septumun alt
ucundan başlar ve atriyal apendikste biter. Bu iş-
lemler sırasında perikard içine sürekli buzlu
serum fizyolojik konması ve kardiyoplejik solüs-
yonla perfüze edilmesi miyokard korunması için
gereklidir. Atriyal anastomozlar tamamlanıp pul-
moner anastomoza geçilince ısınma ve hava çı-
karma işlemine başlanabilir. En son olarak aortik
anastomoz pulmoner artere benzer şekilde uç-uca
yapılır (Şekil 84-4).

Tüm anastomozlar tamamlandıktan sonra
vücut dışı kan dolaşımını ve kanın oksijenizasyo-
nunun sağlayan pompa sisteminden çıkışta inot-
ropik ve kronotropik desteğe ihtiyaç olabilir. 

Bikaval Teknik: İnferior vena kava ile sağ alt pul-
moner ven arasındaki perikard açılır. Superior
vena kava ile sağ atriyum bileşkesi çevresel ola-
rak disseke edilir. Sol atriyum pulmoner venlerin
önünden açılır ve insizyon her iki kavanın altına
doğru ilerletilir. Alıcı sol atriyumu dört pulmo-
ner ven orifisi ile ayrı bir cuff seklinde hazırlanır.
Bu hazırlanan cuff aynı şekilde donör kalbinde
hazırlanan sol atriyuma anastomoz edilir. Bika-
val teknikte sol atriyal anastomoz standart tek-
nikle olduğu gibi aynı şekilde yapılır. İnferior
vena kava ve superior vena kava uç-uca anasto-
moz edilir. Pulmoner arter ve aort anastomozları
standart teknikte olduğu gibi yapılır.

Heterotopik Kalp Nakli

Heterotopik nakilde alıcı kalbi çıkarılmadan,
donör kalbi farklı bir anatomik yere yerleştirile-
rek verici kalbiyle alıcı kalbi birbirine anastomoz
edilir. Kalp transplantasyonlarında yaygın yön-
tem ortotopik kalp naklidir. Ancak günümüzde
heterotopik kalp naklinin iki temel indikasyonu
vardır. Bunlar irreversible pulmoner hipertansi-

yon ve alıcı-verici arasındaki önemli ağırlık veya
boy uyuşmazlığıdır.

Ortotopik nakilde olduğu gibi donör ve alıcı
kalbi aynı şekilde hazırlanır. Verici kalbi sağ to-
raks boşluğuna yerleştirilir. Önce sol atriyal anas-
tomoza başlanır. Sağ atriyal anastomoz için
alıcının superior vena kavasından başlatılan in-
sizyon sağ atriyuma uzatılır. Vericinin daha önce
hazırlanan superior kavası ve sağ atriyumu, alı-
cının sağ atriyumu ile anastomoz edilir. Vericinin
uzun olarak bırakılan aortu, alıcı aortu ile uç-yan
anastomoz edilir. Eğer verici pulmoner arteri ye-
terli uzunlukta ise doğrudan uç-yan anastomoz
edilir. Ancak çoğu kez Dacron greft interpozis-
yonu ile bu bağlantı sağlanır. Aortik bağlantı oto-
jen doku ile sağlanamazsa, Dacron greft bu
bağlantı için de gerekebilir (Şekil 84-5).

Tranplantasyon Sonrası Hastanın Bakımı

Ameliyat sonrası hasta yoğun bakıma alındığında
monitörize edilir. Santral venöz basınç, Swan-
Ganz katateri, pulse oksimetri ve saatlik idrar çı-
kışı takip edilir. Hemodinami stabil ise idrar
sondası 48-72 saat sonra çıkartılır. Drenler, drenaj
100 cc/gün’ün altına düşünce alınır. Postoperatif
dönemde hastaların respiratöre bağlı kalma sü-
resi hemodinamik durumlarına göre değişir.

Transplante edilmiş kalp denervedir ve fizyo-
lojisi değişiktir. Transplante kalbin sinus düğümü
90-100/ dk hıza sahiptir. Hipovolemi, hipoksi ve
anemiye transplante kalbin cevabı uzak dolaşım-
daki katekolaminler sayesinde olacaktır. Bu
durum da cevapta gecikmelere yol açar. Dolayı-
sıyla inotropik desteğe hemodinaminin stabil ol-
masına rağmen 2-4 gün daha devam edilir. Erken
postoperatif dönemde kardiyak indeksin 24 sa-
aBe 1.8 lt/dk/m2, dört gün sonra 2.4 lt/dk/m2 ve
yedi gün sonra 2.5-3.0 lt/dk/m2 üzerinde olması
beklenmektedir. Hemodinamik yoğun bakım
gözlemi sonlandırılırken hastadan çıkarılan her
materyelden (i.v. kateterler, portlar, endotrakeal
tüp, üriner kateter) kültür-antibiyogram çalış-
ması yapılmalıdır.

Günümüzde transplantasyon hastalarını izole
etmenin, ziyaret yasaklarının veya hastaya maske
takılmasının infeksiyon gelişimini etkilemediği
gösterilmiştir. Hastanın bakımından sorumlu
sağlık personelinin hijyeni çok daha önemlidir.
Hasta ile temastan önce ve sonra ellerini yıkaması
ve dezenfekte etmesi, eldiven ile gömlek kullan-
ması gerekli görülmektedir.

İmmünoterapi alan transplantasyon hastaları
için infeksiyon proflaksisi protokolleri uygulan-
maktadır. Operasyon öncesi 15 mg/kg vankomi-
sin ve 15 mg/kg ceftazidime, operasyon sonrası
ise dört gün boyunca 3x10 mg/kg vankomisin ve
3x1 gr ceftazidime verilmelidir. 
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Pneumocystis carinii infeksiyonundan korun-
mak için 1 yıl boyunca trimethoprim 150 mg/gün
ve sulfamethoxsazole 750 mg/gün dozlarında
kullanılmalıdır. Sitomegalovirus infeksiyonu için

ise için 10 mg/kg/gün dozundan 2 hafta boyunca
ganciclovir önerilmektedir. Acyclovirin ise 3x200
mg dozundan 3 ay boyunca kullanımı gerek-
mektedir. 

1151

Şekil 84-4. A (sol-üst): Anastomozlar öncesi alıcı kalbi ve verici (donör) kalbi görülmektedir. B (orta-üst): Superior ve infe-
riora doğru devam eden dikişlerle sol atriyum anastomozu görülmektedir. C (sağ-üst): Sol atriyum anastomuz tamamlan-
dıktan sonra interatriyal septumdan başlayan sağ atriyum anastomozu görülmektedir. D (sol-alt): Atriyal anastomozlar
tamamlanıp pulmoner ve Aort anastomozları öncesi izlenmektedir. E (sağ-alt): Daha önce tamamlanan pulmoner arter
anastomozu ve sonrasında uç uca yapılan aort anastomozu görülmektedir. Griffith BP’den değiştirilerek alınmıştır (21).

Şekil 84-5. A (sol): Alıcı ve donör kalp arasındaki sol atriyumların anastomozu görülmektedir. B (orta):4 Sol atriyum anas-
tomozu tamamlandıktan sonra alıcının sağ atriyumuna göre hazırlanan donör sağ atriyumu ve vena kava superioru sağ
atriyal anastomoz öncesi görülmektedir. C (sağ): Atriyal anastomozlar tamamlandıktan sonra uç-yan yapılan aort ve pul-
moner arter anastomozları görülmektedir. Griffith BP’den değiştirilerek alınmıştır (21).
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Afferent sensoriyal liflerin yokluğuna bağlı bu
hastalarda göğüs ağrısı olmaz. Daha sonra bazı
vakaların tarif eBiği angina benzeri ağrıların has-
taların çok azında olan geç re-innervasyona bağlı
olduğu düşünülmektedir.

Kalp Tranplantasyonu İmmünolojisi ve
İmmünosupresif Tedavi Seçenekleri

Transplantasyon işlemi gerçekleştikten sonra
immun sistem hücreleri allogreft vasküler endo-
teline yapışarak immun yanıtı başlatırlar. Bu ya-
nıBan sorumlu en önemli yapı T hücreleridir.
Endotel hücreleri veya miyositler tarafından su-
nulan yabancı antijenlerle doğrudan ilişkiye gire-
rek T hücreleri aktive olur. Bu aktivasyon
aşamasındaki adhezyonda rol alan, başlıcaları
CD2-LFA3 ve ICAM1-LFA1 olmak üzere çeşitli li-
gand çiftleri T hücrelerinin endotel hücreleri ile
olan etkileşimini arBırır. Böylelikle endotel hücre-
lerine karşı kompleks immunolojik mekanizma-
lar neticesinde lökosit adhezyonu ve migrasyonu
gerçekleşir. Sıralanan bu mekanizmalar immuno-
süpresif tedavinin temelini oluşturmaktadır. An-
tijen sunan hücrelerin bu özellikleri engellenirse
aktivasyon önlenebilir.

Hücre içi kalsiyum artışı ile aktive olan kalsi-
nörin, T hücre cevabından ve proliferasyonundan
sorumlu olan interlökin-2 (IL-2) gibi sitokinlerin
salınımından sorumludur. Bu bağlamda kalsinö-

rin inhibe edilirse immun cevaptan sorumlu başta
IL-2 olmak üzere İnterferon gama, TNF-alfa, IL-4,
IL-5,IL-6 gibi sitokinlerin oluşması engellenir. IL-
2 reseptörlerinin doğrudan blokajı, IL-2’nin hücre
içindeki proliferatif etkilerinin blokajı ve T hücre
proliferasyonunun önlenmesi ise diğer immuno-
süpresif tedavi seçenekleridir. Bu tedavi seçenek-
leri Tablo 84-6’de belirtilmiştir.  

Bu bilgiler ışığında, kliniğimizde uygulanan
immünsupresif tedavi protokolü Tablo 84-7’de
özetlenmiştir.

İdame tedavisinde farklı etki mekanizmala-
rına sahip immünosüpresif ajanların sinerjik et-
kilerini ortaya çıkarmak amacıyla söz konusu
ilaçlar daha düşük dozlarda kombine edilir. Bu
tedavinin üç bileşeni vardır: Bunların ilki interlö-
kin-2 üretiminin engellenmesi, ikincisi pürin veya
primidin nükleotid inhibitörü antiproliferatif
ajanların kullanımı ve sonuncusu sitokinlerin ve
diğer pro-inflamatuar mediyatörlerin yapımını
önlemektir. Bu bağlamda uluslararası kılavuzlara
uygun bir şekilde belirlenen kliniğimiz idame im-
munsüpresif tedavi protokolü Tablo 84-8’de özet-
lenmiştir.

Rejeksiyon

İmmunsupresif tedavilerdeki gelişmelere rağmen
transplantasyon sonrası ölümlerin % 17-30’u re-
jeksiyona bağlı olduğu bildirilmiştir.
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Pre-operatif İntra-operatif Postoperatif

Azatioprin 2 mg/kg • Antitimosit globulin (ATG) 2,5 mg/kg • Azatioprin 2 mg/kg/gün (PO)
(İV veya PO) • Metilprednizolon 2x500 mg (İV): • Metilprednizolon 3x125 mg (İV) ilk gün:
(İV infüzyon) Anestezi indüksiyonu sırasında ve klemp Sonrasında prednizon 1 mg/kg (PO) tedavisine

kaldırıldıktan sonra verilmelidir geçilir.
• Antitimosit globulin (ATG) 2,5 mg/kg/gün: İlk 
üç gün boyunca hergün ve sonrasında gün aşırı,
toplam yedi doz verilmelidir.

• Siklosporin 5-10 mg/kg
İlk üç gün boyunca hergün ve sonrasında
gün aşırı, toplam yedi doz verilmelidir.

Tablo 84-7. Transplantasyon’da İmmünosupresif Tedavi Protokolü

Kalsinörin Antiproliferatif IL-2 reseptör Antilenfositik IL-2 fonksiyonlarının Diğer Tedavi
İnhibitörü Blokeri Antikor engellenmesi Seçenekleri

• Siklosporin • Azathioprin • Daclizumab • OKT3 Rapamycin • Total lenfoid
• Takrolismus • Methotrexat • Basiliximab • Basiliximab irradyasyonu

• Leflunomid • Photopheresis
• Siklofosfamid (periferik kan

hücrelerinin UV-A ile 
ışınlanması)

• Apheresis* 
• Kortikosteroidler**

*: Tam kanın hastadan alınarak bileşenlerine ayrılması ve istenen bileşenin alındıktan sonra kalan kısmının geri verilmesi,
**: Anti-inflamatuar ve geniş spektrumlu immunosüpresif etki

Tablo 84-6. İmmünosupresif Tedavi Seçenekleri



Hiperakut Rejeksiyon

Alıcıda vericiye spesifik antikorlara bağlı gelişir.
Antikor oluşumu vericinin HLA antijenlerine
karşı meydana geldiği gibi kan grubu uyuşmaz-
lığında da gelişebilir. Antikorlar vasküler endo-
tele bağlanarak kompleman aktivasyonunu ve
pıhtılaşma süreçlerini başlatır. Cerrahi işlem ta-
mamlandıktan sonra dakikalarla saatler arasında
gerçekleşebilir. Histolojik olarak global interstisi-
yel hemoraji ve ödem saptanır, fakat lenfosit in-
filtrasyonu yoktur. Bu ödem ve hemoraji
nedeniyle inspeksiyonda greft koyu kırmızı renk
alır. Palpasyonda yumuşak ve frajil yapıda ol-
duğu görülür. Greft disfonksiyonedir. Hiperakut
rejeksiyon için etkili bir tedavi seçeneği yoktur ve
daima greft ve hastanın kaybıyla sonuçlanır.
Greft iskemik nekroza gider.

Akut Rejeksiyon

Akut rejeksiyon, en sık operasyondan sonraki 7.-
10. günler arasında ortaya çıkar. Vakaların büyük
çoğunluğunda, makrofajlar, sitokinler ve T lenfo-
sitlerinin katıldığı hücresel immün yanıt aracılı-
ğıyla oluşur. Vasküler rejeksiyon da denilen
humoral rejeksiyon ise daha az sıklıkla görülür.
Akut rejeksiyon ataklarının % 80’inden fazlası ilk
üç ayda gelişir. Nakil hastalarının birçoğunda bu
süre içinde en az bir rejeksiyon atağı olur. Akut
rejeksiyon ataklarının % 80-96’sı sadece steroid
tedavisi ile düzeltilebilir. Bu sonuçlara rağmen re-
jeksiyon hâlâ büyük bir morbidite ve mortalite

nedenidir. İlk bir ay içerisindeki ölümlerin %
67’sinden akut rejeksiyon sorumludur. İlk aydan
bir yıla kadar olan dönemde mortalite % 12 ye
düşmektedir. Bu oran giderek azalarak beşinci
yıldan sonraki ölümlerin % 1.3 ünden sorumlu ol-
maktadır. 

Tanı konulmasında endomiyokardiyal biyopsi
altın standarBır. Ancak rejeksiyonun histolojik bul-
guları miyokardda homojen bir şekilde dağılma-
maktadır. Bu da zaman zaman yanlış negatif
sonuçlara neden olabilmektedir. Ekokardiyografi
de tanıda kullanılabilir. Klinik olarak düşük kardi-
yak debi bulguları yoksa, ekokardiografi ile sağ ve
sol ventrikül fonksiyonları normal ise ve endomi-
yokardiyal biyopsi bulguları ISHLT (International
Socity for Heart and Lung Transplantation=Uluslarası
Kalp ve Akciger Nakli Dernegi)’in 1990 yılında yap-
tığı evrelemeye göre evre 0 veya 1A ise, rejeksiyon
yoktur denilebilir.

Klinik Belirti ve Bulgular: Modern immünosup-
resif tedavi nedeniyle, akut rejeksiyonun klasik be-
lirtileri ortaya çıkmamaktadır. Bu nedenle,
rejeksiyon atakları şiddetli rejeksiyon varlığına rağ-
men asemptomatik olabilir ve tanı sadece biyopsi
ile konulabilir. Akut rejeksiyonun klinik belirtileri
Tablo 84-9’da belirtildiği gibi 3 başlıkta incelenir.

Her hastada rejeksiyonun seyri farklıdır ve
hastalarda nakilden yıllar sonra da rejeksiyon ge-
lişebilir. Rejeksiyon teşhisine yönelik invazif veya
non-invazif mükemmel bir test yoktur. Bu ne-
denle, nakilden sonraki farklı aşamalarda, rejek-

1153

İmmunsüpresif İlaç Kullanım Dozu Açıklama

Siklosporin   2.5-5 mg/kg/gün • Kan düzeyi 3-6 aylar arasında 250-350 ng/mL
• 6.-12. aylar arasında 200-300 ng/mL
• >12. Ay: 100-200 ng/mL arasında olmalı
• Kreatinin ise tedavi süresince 2 mg/dL nin altında olmalıdır*.

Azatioprin  2 mg/kg/gün Lökosit sayısı 5000/mm3’in üzerinde olacak şekilde doz ayarlanmalıdır**.
Prednison   0.2 mg/kg/gün

* Bu değerler yakalanamazsa; Tacrolismus 10 mg/gün rejimine geçilir.
** Bu değerler yakalanamazsa Mikofenolat Mofetil 1-3 g/gün rejimine geçilir.

Tablo 84-8. Transplantasyon Sonrası İdame İmmünosupresif Tedavi Protokolü

Düşük Kardiyak Debi Bulguları • Hipotansiyon, senkop 
• Dispne, paroksismal nokturnal dispne, ortopne 
• Jügüler venöz dolgunluk, hepatomegali, periferik ödem 
• Periferik nabızların zayıflaması

Kardiak İrritasyon Bulguları • Taşikardi, atriyal prematüre atımlar, atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, 
• Perikardiyal frotman, giderek artan perikardiyal effüzyon          

Konstitüsyonel Semptomlar • Ateş, miyalji, kırgınlık, 
• Eklem ağrıları, halsizlik

Tablo 84-9. Akut Rejeksiyonda Klinik Belirti ve Bulgular



siyonun saptanması ve hastaların takip ve teda-
visi için çesitli tetkiklerin akıllıca kombine edil-
mesi gerekir. Bu metodlar Tablo 84-10’da
sıralanmıştır.

Tedavi: Akut rejeksiyonun standart öncelikli te-
davisi intravenöz veya oral steroid uygulaması-
dır. Uluslarası Kalp ve Akciğer Nakli Derneği’nin
2005 yılında yaptığı, endomiyokardiyal biyopsi
neticesinde elde edilen histolojik veriler doğrul-
tusundaki evrelemeye göre genellikle orta dü-
zeyde rejeksiyon yani ISHLT 2005-Evre 2
antirejeksiyon tedavi başlama eşiği olarak kabul
edilmektedir. Rejeksiyon ataklarının % 95’i he-
modinamik bozukluğa neden olmamaktadır. He-
modinamik bozukluğa yol açmayan izole
rejeksiyonlarda uyguladığımız anti-rejeksiyon te-
davi protokolü Tablo 84-11’de özetlenmiştir. He-
modinamik bozukluğa yol açmayan rejeksiyon
ataklarında, hastanın kliniğe yatırılması gerek-
mez. Tüm hastalar ayaktan tedavi ile izlenebilir.

Steroid tedavisi ile rejeksiyon gerilemezse
(persistan rejeksiyon) veya kısa bir süre içinde
yeni bir rejeksiyon atağı gelişirse (rekürren rejek-
siyon) tek başına steroid tedavisi etkisiz olabilir.
Her birinde oral veya IV steroid tedavisi uygu-
lanmasına rağmen, 7-10 gün aralarla yapılan 2
veya daha fazla biyopside ISHLT 2005 Evre 2 R
rejeksiyon bulguları saptanması “persistan re-
jeksiyon” olarak adlandırılır. İki aylık bir dö-
nemde her birinde steroid dozunun arBırılmasına

rağmen üç veya daha fazla rejeksiyon atağı geliş-
mesi durumunda “rekürren rejeksiyon” olarak
tanımlanır. Prednizon, siklosporin ve azatiop-
rin’den oluşan üçlü immünosüpresif alınmasına
rağmen, rekürren veya persistan rejeksiyon geli-
şirse İV metilprednizolon ve/veya sitolitik ilaçlar
(OKT3 veya timoglobulin) ile tedaviye başlanır.
Azatioprinden mikofenolat’a, vasküler rejeksiyon
varsa siklofosfamide dönülür. Ayrıca siklosporin
kesilir ve siklosporin son dozundan 12-24 saat
sonra oral 0.05-0.15 mg/kg/gün takrolimus başla-
nır. Böbrek fonksiyonları bozulmazsa takrolimus
dozu 3 gün içinde hızlı bir şekilde terapötik dü-
zeylere (>10 ng/mL) yükseltilir. Şiddetli rejeksi-
yon varsa İV takrolimus (0.01-0.02 mg/kg/24 saat)
ile 1-2 gün içinde daha hızlı bir şekilde terapötik
serum değerlerine ulaşılabilir. İdame prednizon
dozu 0.2 mg/kg/gün’e çıkarılır. Fotoferez başlatı-
lır. Nadiren gerekli olan metotreksat tedavisine
geçilebilir. Total lenfosit irradyasyonu ise uygu-
lanabilecek bir diğer seçenektir. 

Şiddetli rejeksiyon bulgularına (ISHLT 2005
Evre 3 R) biyopsilerde nadir olarak saptanır.
Fakat asemptomatik olsalar bile tedavi edilmeli-
dir. Hemodinamik bozukluk varsa, rejeksiyona
bağlı ölüm riski artar. Bu nedenle, mortaliteyi ön-
lemek için hastaların kliniğe yatırılarak acil ve ag-
resif bir şekilde tedavi edilmeleri zorunludur. 3
gün süreyle 1 g/gün İV metilprednizolon uygu-
lanmalıdır. Etkili kalp debisinin sürdürülebilmesi
için acilen uygun bir inotropik destek başlanma-

1154

IHLT 2005 Evresi Tedavi Takip

• 1R • Oral prednizon 3 mg/kg, 3 gün ± doz azaltımı* • 2-4 hafta içinde biyopsi tekrarı
• 2R • IV Metilprednizolon veya prednizon 3 mg/kg, • 1-2 hafta içinde biyopsi tekrarı

3 gün ± doz azaltımı**
• 3R • Hemodinamik bozukluk yapan rejeksiyonla aynı*** • Hemodinamik bozukluk yapan

rejeksiyonla aynı***        

*Postoperatif ilk 3-6 ayda gelişirse tedavi önerilir. 6 aydan sonra gelişirse genellikle tedavi gerektirmez, 2-4 hafta içinde
biyopsi tekrarlanır. **Postoperatif ilk 2 ay içinde gelişmişse metilprednizolon 3 gün süreyle günde 1 g IV yapılır ve birkaç
hafta içinde standart idame dozuna azaltılır. *** Metnin içine bakınız.

Tablo 84-11. Hemodinamik Bozukluğa Yol Açmayan İzole Rejeksiyonlarda Tedavi Protokolü

Yöntem     Yöntem     Duyarlılık Özgüllük

Anamnez Dispne, kilo artışı, huzursuzluk + +
Fizik muayene Aritmi, S3, ral, jügüler venöz dolgunluk, ödem + +
EKG Atrial aritmiler, düşük voltaj izlenmesi + +
Pacemaker Voltaj % 7 den fazla voltaj azalması +++ +++
Ekokardiografi İzovolumetrik relaksasyon zamanında azalma +++ +++
Biyopsi Hücre infiltrasyonu, hemoraji +++ +++
Miyosin tarama      Kardiyo-torasik indekste 1,6 fazla artma +++ +++
MR görüntüleme Ödeme bağlı sinyal değişikliği +++ +++
İmmunolojik izlem    CD4/CD8 artışı, HLA-DR+/CD14 artışı, IL2 artışı +++ +++

Tablo 84-10. Kardiyak Greft Rejeksiyonu Tanısında Kullanılan Yöntemler



lıdır. Kalp debisi veya ejeksiyon fraksiyonu orta-
ileri derecede azalmışsa (EF< % 35) Swan-Ganz
kateteri yerleştirilerek hemodinamik takip yapıl-
malıdır. 15 kg‘dan ağır olan hastalarda acil plaz-
maferez uygulanmalı, ayrıca timoglobulin veya
OKT3 ile sitolitik tedavi başlanmalıdır. Hasta he-
parinize edilmelidir. İdame immünosüpresyon
tedavisi sürdürülmelidir. Azatioprin yerine mi-
kofenolat ve siklosporin yerine takrolimus veri-
lir. Plazmaferez ile dolaşımdaki anti-HLA
parçacıkları, sitokinler ve diğer inflamatuar me-
diyatörler temizlenebilir. 

Akut Vasküler Rejeksiyon

Vasküler rejeksiyon, immün yanıtın hümoral
ayağı tarafından meydana gelir. Greftin koroner
mikrovasküler endotel yüzeyinde bulunan anti-
jenlere karşı, alıcının antikor yanıtı nedeniyle ge-
lişir. Biyopsi örneklerinde vaskülit bulguları
saptanabilir. Vasküler rejeksiyon görülme sıklığı
bazı merkezler tarafından % 40’lar gibi yüksek
oranda bildirilmiştir. Erken postoperatif dö-
nemde daha sık görülmekle birlikte geç dönemde
de gelişebilir. Hücresel rejeksiyondan farklı ola-
rak sıklıkla inotropik destek tedavisi gerektiren
hemodinamik bozukluğa neden olur. Greft dis-
fonksiyonu gelişen hastaların plazmaferez, yük-
sek steroid, heparin, IgG ve siklofosfamid ile
agresif bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Teda-
viye rağmen semptomatik vasküler rejeksiyonun
mortalitesi yüksektir. 

Kronik Rejeksiyon

Transplantasyondan yıllar sonra görülür. Kronik
rejeksiyon aşaması kardiyak allogreft ateroskle-
rozu şeklinde ortaya çıkabilir. Endotel hücre yı-
kımı olur. Tekrarlayan akut vasküler rejeksiyon
atakları veya kronik düşük düzeyli vasküler re-
jeksiyon, kronik allogreft vaskülopatisine neden
olmaktadır. 

Transplant Vaskülopatisi

Kalp transplantasyonu sonrası görülen “koroner
arter vaskülopatisi” olarak da adlandırılan
transplant vaskülopatisi mortalite ve morbidite-
nin önemli bir sebebidir. Uzun dönemde en sık
retransplantasyona neden olan patolojilerin ba-
şında gelmektedir. Miyokard infarktüsü, konjes-
tif kalp yetersizliği, ventriküler aritmiler şeklinde
klinik bulgu verebilir.

Patogenezinde sitomegalovirus (CMV) infek-
siyonu, sistemik hipertansiyon, MHC (Major His-
tocompatibility Complex) uyumsuzluğu ve
hiperlipidemi rol oynamaktadır. 

Transplant vaskülopatisi, nakilden sonraki ilk
birkaç haftada başlayabilir ve artan bir hızda iler-

leyerek koroner damar lümenini daraltmak ve
haBa tamamen tıkamak suretiyle iskemiye bağlı
greft yetersizliğine neden olabilir. Anjiyografik
olarak saptanabilen vaskülopati insidansı birinci
yılda % 15, ikinci yılda % 25 ve beşinci yılda ise %
50’dir. Postoperatif ilk aydaki ölümlerin % 2’sin-
den sorumludur. Postoperatif birinci yıldan sonra
en fazla (% 14) ölüme neden olan patolojidir. Be-
şinci yıldan sonraki ölümlerin ise % 15’inden so-
rumludur.

Bu vaskülopatide; koroner arterlerdeki da-
ralma, aterosklerotik daralmadan farklı olarak
diffüz stenoza yol açmaktadır. Dolayısıyla koro-
ner anjiyografi bazen yanıltıcı olabilir. Bu yüzden
intravasküler ultrasonografi (IVUS) teknikleri
kullanılarak lümendeki diffüz daralma tespit edi-
lebilir. Tanı konulmuş transplant vaskülopatisi
hastalığında tedavi büyük oranda etkisizdir ve
güncel tedavi stratejileri bu hastalığın gelişimini
önlemeye odaklanmıştır. 

Kalp Transplantasyonu Sonrası Görülen Diğer 
Komplikasyonlar

Transplantasyon sonrası mortaliteyi belirleyen en
önemli nedenler greft rejeksiyonu ve immünosüp-
resif tedavinin yan etkisi olarak gelişen infeksiyon-
lardır. Bu bağlamda morbidite ve mortaliteye etki
eden komplikasyonlar aşağıda belirtilmiştir.

Kanama: Alıcıların pek çoğu pre-operatif dö-
nemde antiagregan, antikoagülan ilaçlar alan has-
talardır. Donör temininden ameliyata kadar
geçen süre kısa olduğu için bu ilaçlar kesilmiş ol-
salar da etkileri devam etmektedir. Bu da kanama
riskini arBırmaktadır. Hedeflenen hematokrit ve
santral venöz basınç değerlerine ulaşmak için
kan, plazma gibi kan ürünleri kullanılacaksa lö-
kosit filtreli setler tercih edilmelidir.

Düşük Kalp Debisi: Donör kalbinin uzak mesafe-
lerden gelmesi iskemi hasarı iskemi-reperfüzyon
hasarı gelişmesine neden olabilir. Bu nedenle alıcı
ve vericilerin aynı hastanede operasyona alınma-
ları, mortaliteyi ve morbiditeyi olumlu yönde et-
kilemektedir. Alıcıların pre-operatif dönemde
kullandıkları ilaçlar sol ventrikül sistolik disfonk-
siyonuna neden olabilir. Operasyon sırasında hâlâ
yüksek serum düzeyi dozunda olan angiotensin
konverting enzim inhibitörü, beta-blokerler gibi
ilaçlar vasküler rezistansta düşmeye yol açabilir.
Bu durumda inotropik infüzyonlar ve gereğinde
intra-aortik balon pompası kullanılmalıdır. İnot-
ropik infüzyonların yanıtı yeterli değilse donör
kalbi-alıcı boyut uyuşmazlığı ve tamponad gibi ne-
denler akla gelmelidir. 

Sağ ventrikül disfonksiyonu alıcının pulmo-
ner hipertansiyonunun derecesi ile orantılıdır. Sol
ventriküle göre daha ince müsküler yapısıyla
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uzun “cross klemp” iskemisi nedeniyle hasara uğ-
ramış sağ ventrikülün yüksek pulmoner vasküler
rezistansa uyum göstermesi birkaç günü alabilir. 

Donör kalbi ile alıcı arasındaki boyut uyuş-
mazlığı, pulmoner arter bükülmeleri, tamponad
gibi etkenler mutlaka göz önünde bulundurul-
malıdır. 10 mmHg gradient üzerindeki pulmoner
arter bükülmeleri revize edilmeli, tamponada
müdahele edilmeli ve inotropik infüzyonlara
ilave olarak pulmoner vazodilatatörler kullanıl-
malıdır. Ek olarak iskemi hasarı düşünülüyorsa
koroner perfüzyonu artırmak için intra-aortik
balon pompası desteği sağlanmalıdır.

Kardiyak performansı etkileyen komponent-
lerin bir diğeri de kalp hızıdır. Denerve kalbin ol-
ması gereken kardiyak debiyi oluşturacak gerekli
atım hızı yoksa, isoproterenol ve diğer inotropik
ilaçların yanı sıra pacemaker ile olması gereken
kalp hızı mutlaka elde edilmelidir.

İmmünosüpresif Tedaviye Bağlı
Komplikasyonlar

Hirsutizm, tremor, dişeti hiperplazisi, gut, hipe-
rürisemi, nefrotoksisite, kolesterol yüksekliği, ste-
roide bağlı diabetes mellitus, osteoporoz,
oportunistik infeksiyonlar, gastrointestinal kana-
malar veya maligniteler görülebilir.

Avrupanın en büyük kalp nakli merkezlerinden
birisi olan Almanya’daki Herz- und Diabeteszen-
trum (HDZ-NRW Bad Oeynhausen) hastanesinin
1290 hastalık erişkin kalp nakli serisinde 1, 5, 10 ve
15 senelik sağ kalım oranları sırasıyla % 77, % 67, %
53 ve % 42 olarak yayınlanmıştır. Aynı grubun 116
vakalık pediatrik kalp nakli serisinde 1, 5 ,10 ve 15
senelik sağ kalım oranlarını sırasıyla % 85, % 77, %
65 ve % 53 olarak bildirilmiştir. Bu rakamlar göz
önüne alındığında bu hastaların 10 senelik orta-
lama yaşamlarının % 50’den fazla olduğu görül-
mektedir. Bu sonuçlarla son dönem kalp
yetersizliği olan ve uzun yaşam beklentisi olmayan
bu grup hastalara yapılan kalp nakli uygulaması-
nın sonuçlarının cesaret verici ve yüz güldürücü ol-
duğu bir gerçektir.

Kalp nakli olan hastaların % 45’i çeşitli sebep-
ler nedeniyle ilk bir sene içersinde hastaneye ya-
tırılmaktadır. Ancak bu oran ilerleyen yıllarda
yarı yarıya azalmaktadır. Bu hastaların nakil mer-
kezi ile irtibat halinde bulunması, düzenli kont-
rollerinin yapılması başarı için önemlidir. Nakil
sonrası hastaların yaşam süresinin uzamasının
yanında yaşam kalitesinde de önemli bir artış ol-
maktadır. Yaşayan hastaların % 90’ında ilk 7 sene
içersinde belirgin bir aktivite kısıtlanması görül-
memiştir. Bu hastalar hayatlarına normal olarak
devam edebilmekte, çalışma hayatında buluna-
bilmektedirler. Yapılan çalışmalar 25-55 yaşları
arasında kalp nakli olan hastaların % 40’ının ilk

bir sene içinde çalışma yaşamına döndüğünü gös-
termektedir.

Dünyada artan donör ihtiyacı nedeniyle kalp
destek sistemleri, son dönem kalp yatmezliği olan
hastalarda alternatif tedavi seçeneği olarak ortaya
çıkmaktadır. Yine de bu hasta grubunda kalp nakli
altın tedavi standardı olarak yerini korumaktadır.
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Akciğer transplantasyonu günümüzde solunum
yetersizliği sebebiyle yaşamın son evresine ulaş-
mış hastalarda en uygun tedavi olarak kabul edil-
mektedir. İlk başarılı tek akciğer nakli 1983’de
Kanada’nın Toronto kentinde akciğer fibrozu se-
bebiyle solunum yetersizliği olan bir hasta üze-
rinde gerçekleştirilmiştir. Aynı ekip 1986’da bu
kez amfizemli bir hastaya iki akciğer birden nak-
letmeyi başarmıştır. 

Akciğer nakli diğer organ nakillerine göre
daha yavaş gelişmiştir. Bunun sebeplerinin ba-
şında, diğer solid organ nakillerinden farklı ola-
rak akciğerin nakil sonrası immunosupresyon
altında iken organın havaya açık olması sebebiyle
daha sık infeksiyon gelişmesi, akciğer donörünün
daha az bulunabilmesi (potansiyel donörlerin so-
lunum yetersizliği sebebiyle mekanik ventilatöre
bağlı olması ve ventilatör altında infeksiyon ge-
lişmesi) ve akciğerin halen bilinmeyen immüno-
lojik ve hormonal etkileri gelmektedir. 

Yine de son yılların deneyim birikimi ameli-
yatın uygulanacağı durumlar, ameliyat edilebile-
cek hastalar, nakledilmek üzere seçilecek
organlar ve kullanılacak cerrahi teknikler konu-
sunda standart kriterlerin belirlenmesini sağla-
mıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda hastalarda
post-operatif görülen komplikasyonlar ve morta-
lite azalırken, transplant sonrası uzun dönemde
yaşam süresi ve yaşama oranı artmıştır.

Akciğer Transplantasyonunun İndikasyonları

Akciğerde ileri derecede son dönem restriktif,
obstrüktif veya bir vasküler akciğer hastalığı bu-
lunması durumunda akciğer nakline başvurula-
bilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH),
idiyopatik pulmoner fibroz, kistik fibroz, alfa-1
antitripsin eksikliği, primer pulmoner hipertan-
siyon ve değişik diğer sebepler akciğer nakli için
indikasyon oluşturur. Hastadan maksimum me-
dikal tedavi ile beklenen yaşam süresi 24-36 ay al-
tında ve fonksiyonel kapasitesi New York Heart
Association (NYHA)’e göre Sınıf III ve IV oldu-

ğunda akciğer nakil indikasyonu ortaya çıkmış
demektir. Hastanın beslenme ve psikolojik du-
rumu stabil olmalı, ayrıca rehabilitasyona uyum
sağlayabilmelidir.

Hastaların akciğer nakli için yönlendirilmele-
rinde doğru zamanlama; hastanın fonksiyonel
durumu ile beklenen yaşam süresi arasında iliş-
kilidir. Örneğin Sınıf III veya IV semptomları olan
bir hastanın 24-36 ay beklenen yaşam süresi % 50
olduğunda transplant için yönlendirilmesi ge-
reklidir. Her hastalığın kendine özgün bulguları,
kendine özgü sağkalım ve tedavi oranları transp-
lant takımının kararında rol oynar. Bekleme lis-
tesinde sağkalım oranları, hangi hastalık
sebebiyle beklendiği ile ilişkilidir. Bekleme süre-
leri; vücut tipi ve kan grubu ile ilişkilidir. Donö-
rün zor bulunduğu kan grubu veya çok iri vücut
gibi sebepler bekleme süresini uzatabilir. 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve
Akciğer Nakli

KOAH yurt dışında en sık akciğer nakil indikas-
yonunu oluşturur. Uzun dönem oksijen tedavi-
leri ile KOAH’da yaşam sürelerinde uzamalar
kayıt edilmiştir. Zorlu 1. saniye ekspiratuar hacim
(FEV1) % 30’un altında olması 2 yıllık yaşam oran-
larının % 60 ile 80 arasında olduğunu gösterir.
FEV1 % 30‘un altına düştüğünde hastalara akci-
ğer nakil gerekebileceği göz önüne alınmalıdır. 

KOAH’da uygulanan oksijen tedavileri, me-
dikal terapiler, sigara terki, hacim küçültme iş-
lemleri ve rehabilitasyon gibi yöntemlere rağmen
bozulmanın devam etmesi transplantasyon için
yönlendirme zamanının geldiğini düşündürme-
lidir. Karar verdirici olan diğer faktörler, hiper-
karbi, hipoksemi, kilo kaybı, hastanede sık olarak
yatarak tedavi zorunluluğu olması ve tekrar eden
ataklar olarak tanımlanabilir.

Son dönemde transplantasyon zamanını be-
lirlemede BODE endeksi gündeme gelmiştir.
BODE endeksi, vücut kütle endeksi, obstrüksiyon
derecesi, dispne derecesi ve egzersiz kapasitesi
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olarak tanımlanır. BODE indeksi 5 ve üzeri olan-
lar transplantasyona yönlendirilir.

Restriktif Akciğer Hastalığı ve Akciğer Nakli

Restriktif akciğer hastalığında seyir her hastada de-
ğişik olabilir. İnterstisyel pnömonin bir alt grubu
olan idiyopatik pulmoner fibroz en sık transplant
uygulanan ikinci indikasyon olarak kabul edilir.
İdiyopatik pulmoner fibrozda teşhis konulduktan
sonra beklenen yaşam süresi 2.5 ile 3.5 yıl arasında
değişir. Bekleme listesinde kayıplar bu grupta daha
fazla olur. Bu yüzden bu hastaların daha erken
operasyona yönlendirilmesi gerekir. Bu hasta gru-
bunda vital kapasitenin % 60’nin altında olması
operatif mortaliteyi arEıran kötü prognostik faktör
olarak bildirilmektedir. Karbon monoksit difüzyon
kapasitesi % 35’in altına indiğinde mortalite riski
yine belirgin olarak artmaktadır.

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve
Akciğer Nakli

Pulmoner arteriyel hipertansiyon hastalarında pri-
mer pulmoner hipertansiyon teşhisi konuldu-
ğunda beklenen ortalama yaşam süresi 2.8 yıldır.
Kötü prognostik faktörler olarak fonksiyonel kap-
asitenin NYHA Sınıf III veya IV olması, sağ atri-
yum ve ortalama pulmoner arter basıncının
yükselmesi, kardiyak indeksin düşmesi ve akciğer
difüzyonunun azalması olarak bildirilmektedir.
Ortalama pulmoner arter basıncının 85 mmHg
üzerine çıktığı durumlarda mediyan sağkalım 12
ay olarak bildirilmiştir. Vazodilatör tedaviye yanıt
prognuzun daha iyi olacağını gösterir. 

Fonksiyonel kapasitesi Sınıf III ve IV hasta-
larda bugün önerilen tedavi yöntemi uzun süreli
prostosiklin tedavisidir. Prostosiklin tedavisi
artan egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesini artı-
rır, ayrıca sağkalım süresini uzatır.

Kistik Fibroz, Bronşektazi ve Akciğer Nakli

Kistik fibroz ve bronşektazi hastalarında transp-
lantasyon uygulamaları KOAH ve idiyopatik pul-
moner fibroz hastalarından sonra gelmektedir. Bu
hastalarda FEV1 % 30’un altına düştüğünde mor-
talite belirgin olarak artar. FEV1 bu seviyeye düş-
tüğü anda 2 yıllık mortalite % 45’e kadar yükselir.

Diğer kötü prognoz göstergeleri ise kilo kaybı, tek-
rarlayan pnömotoraks atakları, hemoptizi ve has-
taneye sık yatma ihtiyacı olmasıdır.

Akciğer Naklinin Kontrindikasyonları

Akciğer nakli ileri dönem akciğer hastalıklarında
yüksek mortalite ve morbidite ile uygulanan bir
tedavi yöntemidir. Her hasta bireysel olarak de-
ğerlendirilir. Mutlak ve nisbi (rölatif) kontrindi-
kasyonları olan bu operasyon tipinde mutlak
kontrindikasyonlar Tablo 85-1’de özetlenmiştir.

Transplantasyon için cerrahi kliniklere gön-
derilen her hasta, potansiyel riskler ve sağlanabi-
lecek kazanımlar için bireysel olarak tek tek
değerlendirilirler. Kontrindikasyon olabilecek
diğer durumları aşağıda şöyle özetleyebiliriz. 

Yaş

Birçok merkezde kalp akciğer nakli için alıcı yaşı
50, bilateral akciğer nakli için 60 yaş ve tek akciğer
için 65 yaş sınır kabul edilmektedir. 

Ventilatör Bağımlılığı

Bu hasta grubunda yapılan transplantasyonda
mortalitenin daha yüksek olduğu gösterilmiştir.
Ventilatöre bağımlılık kontrindikasyon olarak
kabul edilmemekle birlikte, kas atrofisi, infeksi-
yon ve kardiyovasküler bozulma durumunda tar-
tışma gereklidir.

Kortikosteroid Tedavisi

Daha önceki yıllarda kortikosteroid kullanımı
transplantasyon için kontrindikasyon kabul edil-
mekle birlikte, günümüzde 20 mg/gün kortizon
kabul edilmektedir.

Psikososyal Durumlar

Sigara içen, yüksek miktarda alkol tüketen ve uyuş-
turucu kullanan hastalar transplant adayı olarak
kabul edilmemektedir. 

İnfeksiyon

Kistik fibroz hastalarında üreyen B. cepecia belir-
gin olarak yüksek mortalite ile yapıldığı için bazı
merkezlerde transplantasyonu kontrindike kabul
edilmektedir. Kistik fibroz hastalarında Aspergil-

1160

• Son 2 yıl içinde kanser sebebiyle tedavi (cildin bazal ve squamoz hücreli tümörü hariç) görmesi
• Tedavi edilemeyen akciğer dışı infeksiyon (Kronik aktif hepatit B, hepatit C ve HIV) bulunması
• Başka bir organ sisteminde tedavi edilemeyen ileri derecede organ disfonksiyonu bulunması
• Sigaraya devam edilmesi
• Kötü beslenme
• Rehabilitasyon potansiyelinin iyi olmamaması
• Belirgin psikososyal problemlerin, madde bağımlılığının veya tedaviye uyumsuz hastanın varlığı

Tablo 85-1. Akciğer Naklinin Kontrindikasyonları



lus fumigatus infeksiyonu da rölatif kontrindikas-
yon olarak kabul edilebilir. Aktif tüberküloz hasta-
ları transplantasyon adayı olamazlar.

Vücut Ağırlığı

Obezite ve kaşeksi durumlarında mortalite belir-
gin olarak artmaktadır. Obezitede vücut kitle in-
deksi > 30, kaşekside vücut kitle indeksi < 16 olan
hastalar dikkatli değerlendirilir. 

Ekstrapulmoner Organ Disfonksiyonu

Kalp, böbrek veya karaciğer kronik hastaları
transplant adayı değildir. 

Sol ventriküler sistolik veya diastolik disfonk-
siyonu olan hastalar, konnektif doku hastaları,
karaciğer fonksiyonları bozuk olan hastalar, ciddi
semptomatik osteoporozu olan hastalar kendi iç-
lerinde değerlendirilerek karar verilmelidir. 

Akciğer naklinde donör seçim kriterlerini ise
Tablo 85-2’de olduğu gibi özetleyebiliriz.

Cerrahi Teknikler

Burada örnek olarak sol akciğerin donörden alı-
nıp alıcıya nakledilmesini inceleyeceğiz. 

Vericinin Hazırlanması

Plevraların açılması ve akciğerin elle kontrolü ile
(anestezist uyarılarak) Swann–Ganz kateter geri
çekilerek, Heparin 20.000 IU İV olarak verilir, ana
pulmoner arter kanüle edilir. Donöre; 1 g metilp-
rednisolon ve cefazol 1 g İV yapılır. Akciğer ko-
ruma solüsyonları hazırlanır. Kardiyopleji iğnesi
ile ana pulmoner arter içine prostaglandin injeksi-
yonu yapılır. Sistemik tansiyon düşmeye başlama-
sıyla birlikte kardiyopleji verilir, superior vena
kava bağlanır. Aorta kross klemp konur, sol atri-
yal apendiks kesilir, inferior vena kava distali ka-
patılarak proksimali kesilir. Bu arada akciğer
ventilasyonuna devam edilir. Kalp çıkarılır, trakea
çepeçevre serbestleştirilerek ve metalik otomatik
dikişlerle kapatılır ve iki dikiş arasından kesilir.
Akciğerler tüm olarak blok hâlinde çıkarılır. Alı-
nan donör akciğeri alet masası üzerine alınır. Sol
atriyumun donörde kalan kısmı tam ortadan kesi-
lir. Sol ana bronş proksimaline çift stapler konulur.
Pulmoner arter tam ortadan bölünür (Şekil 85-1A). 

Alıcının Hazırlanması

Alıcı çift lümenli tüp ile entübe edilir. Bu endot-
rakeal tüpün sağ tarafı sağ akciğerin ventilasyonu
içindir. Sol taraf ise sol ana bronşun tıkanıp sek-
resyonların nakledilecek sol akciğer parenkimine
geçişini engellemek içindir. Arter haEı sağ radiale
alınarak, Swann–Ganz kateteri takılır ve FiO2 %
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• ABO kan grubu uyumu 
• Boyut uyumu
• Belirgin torasik travma olmaması
• Yaşının 55 yaş altı olması 
• Maksimum sigara kullanımının 20 paket yıl altında ol-

ması
• Son 24 saat içinde normal direkt grafisi olması ve pü-

rülan sekresyonunun bulunmaması 
• Ventilasyon parametreleri: 

- % 100 FiO2’de, 5 cm PEEP basınç altında, 5 da-
kika boyunca ventile olmalı 

- Kan gazı PaO2 değeri 300 mmHg’ya ulaşılmalı
• Malignite olmaması
• Torasik operasyon olmaması
• Yüksek doz inotropik destek almaması 
• Seroloji: Sitomegalovirus (CMV) durumu, Hepatit B

antikor durumu 
• Post-entübasyon süre: 5-6 günü geçmemesi tercih

edilmeli

Tablo 85-2. Akciğer Naklinde Donör Seçim Kriterleri

Şekil 85-1. A (sol): Akciğerlerin blok hâlinde çıkartıldıktan sonra alet masasında sol akciğerin nakil öncesi hazırlanması iz-
lenmektedir. B (orta): Alıcının kalbi ve hastalıklı sol akciğeri izlenmektedir. Nakil öncesi alıcının, hastalıklı sol akciğerinin
pulmoner venleri, pulmoner arteri ve sol bronşu kesilerek ayrılmıştır. Alıcının hastalıklı akciğeri bu aşamadan sonra çıka-
rılacak ve donörden alınacak sağlam sol akciğer alıcıya nakledilecektir. C (sağ): Alıcının kalbine anastomoz edilen donör
sol akciğeri görülmektedir. Bronş ve sol akciğer anastomozu tamamlanmış ve iplikler bağlanmıştır. Hava tahliyesinin ar-
dından pulmoner arter anastomozu da tamamlanacaktır. Griffith BP’den değiştirilerek alınmıştır (3).

A B C



100’e alınır. Bisternal transvers anterior torako-
tomi ile mediastene girilir. Gerekirse kalp akciğer
pompasına girmek için hazırlık yapılır. Öncelikle
tüm vasküler ve bronşiyal yapılar prepare edile-
rek hazırlanır. Vasküler endo staplerler; mümkün
olduğu kadar distalde konulur. Bronşa stapler
koymaya gerek yoktur. Distaller ligatüre edilme-
den akciğer çıkarılır. Bronşiyal arterler bağlanır
veya yakılır. Ven ve arterin tekrar tam preparas-
yonu metoduyla bronşun her iki membranöz-kar-
tilajanöz bileşkesine askı sütürleri koyulur. Bunu
yapılmazsa bronş çok aşağıda kalacağı için ulaş-
mak güçleşir. Akciğer torbadan çıkarılarak son
kontrolü temizliği yapılır. Bronş staplerinin
hemen altından bronş ağzı kesilir (Şekil 85-1B).
Buradan hemen kültür alınmalıdır. 

İlk anastomoz “bronş anastomozu”dur. Kaçak
ve kanama kontrolü bu esnada oldukça önemli-
dir. Çünkü tüm anastomozlar tamamlandıktan
sonra bir daha bu alana ulaşmak imkânsızdır.
İkinci anastomoz; verici sol akciğerinin pulmoner
ven ağızlarını içine alan sol atriyum kısmı ile alı-
cının sol atriyumunu birleştiren ”sol atriyal anas-
tomoz”dur. Böylece pulmoner venöz dönüş
sağlanır. Burada anastomoz iplikleri bağlanma-
malı hemostat ile asılmalıdır. Sonrasında “pul-
moner arter anastomozu” yapılır. Cerrahi kontrol
ve maniplasyon açısından bu aşamada da iplik-
ler bağlanmamalı ve hemostat ile asılmalıdır
(Şekil 85-1C). 

Pulmoner arter anastomozu da tamamlandık-
tan sonra ventilasyona başlanır. Atrial klemp ha-
fifçe aralanır. Pulmoner arter dolumu ve hava
tahliyesini takiben atrial anastomoz iplikleri bağ-
lanır. Venöz klemp kapatılır, pulmoner arter
klempi açılarak atriyum dolumu ve hava tahliyesi
sağlanır. Sonrasında her iki klemp kapatılarak
daha önce asılan pulmoner arter iplikleri bağla-
nır. Pulmoner arter klempi yavaş yavaş kaldırılır.
Venöz klemp rahatça kaldırılabilir. Klempler kal-
dırıldıktan sonra akciğer kızarmaya başlar. PEEP
7 cm H2O civarında, PEAK basıncı ise 25-30 cm
H2O aralığında tutulmalıdır. FiO2 kısılarak müm-
künse % 40–60 değerlerine getirilmelidir. Bundan
sonraki aşama ise, en önemli kısım olan kanama
kontrolüdür. İnotropik destek olarak intravenöz

infüzyon şeklinde dobutamine veya noradrena-
lin başlanır. Operasyon boyunca CO2 değerleri
takip edilmelidir. Pompa debisi 1.5 L/dk’ya kadar
azaltılabilmiş ise pompa kapatılabilinir. Gerektiği
kadar protamin verilir. Plazma perfüzyonu ve
donör kanı perfüzyonu ile kanama kontrolü sağ-
lanır. Mediasten insizyonu; katlarına uygun ola-
rak karşılıklı dikilerek operasyon sonlandırılır.
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İlk kombine kalp ve akciğer nakli Amerika Birle-
şik Devletleri’nde 1982 yılında yapılmıştır. Son
dönem tüm kardiyak ve kardiyo-pulmoner has-
talıklarda uygulanabilen bir metoddur. Günü-
müzde kalp ve akciğerin nakilleri en sık
pulmoner hipertansiyon nedeniyle gerçekleştiril-
mektedir. Kalp akciğer bulunamıyorsa akciğer
nakli de bir seçenek olarak kullanılabilir. Yapılan
çalışmalarda sağ kalbin sadece akciğer nakli son-
rasında vücuda uyum sağlayacak şekilde güçle-
nip toparlandığı göstermiştir. 

Kalp akciğer transplantasyonunda genel indi-
kasyonları, terminal dönemdeki restriktif veya
obstrüktif akciğer hastalıkları ile primer veya se-
konder pulmoner vasküler hastalıklardır. Kalp
akciğer nakli indikasyonları arasında yer alan
pulmoner parankimal ve vasküler hastalıklar
Tablo 86-1’de gösterilmiştir. 

Kalp akciğer nakli hâlen sağlıklı kalbi olan
fakat iki akciğer nakli gerektiren hastalara kulla-
nılabilmektedir. Fakat intratorasik organ naklini
karşılayabilecek ihtiyaca yetecek kadar organ bu-
lunamadığı için, (bu organları 3 alıcıya verebil-
mek amacıyla; 2 akciğer alıcısı ve 1 kalp alıcısı)
gün geçtikçe azalmaktadır. Kalp akciğer naklinin
kullanıldığı bir başka hasta grubu kalbi sağlam
olan hastalara yapılan “domino“ kalp naklidir.

Domino yöntemi; kalp akciğer nakli için bekleyen
ve kalbi iyi durumda olan hastaların kalbinin
diğer bir alıcıya nakledilmesi işlemidir. Sadece
kalp naklinde olduğu gibi kalp akciğer naklinde
de en önemli komplikasyonlardan biri alıcıda
oluşan denerve kalbe bağlı olarak ortaya çıkan
transplant vaskülopatisi ve buna bağlı koroner
arter hastalığıdır.  

Organ seçiminde en önemli kriterin başında
vericinin göğüs kafesinin ve organlarının büyük-
lüğünün, alıcının göğüs kafesiyle organlarından
büyük olmaması gelmektedir. Standart donörde
bulunması gereken kriterler diğer standart akci-
ğer donorüyle aynıdır.

Cerrahi Teknik

Cerrahinin anlaşılması için vericiden her iki akci-
ğerle birlikte çıkarılan bir kalbin mediasteni boşal-
tılmış bir alıcıya total olarak naklini açıklayacağız.
Kalp akciğer naklinde başarının temel anahtarı or-
ganların çıkarılırken kanamaya ve sinir hasarına
yol açılmamasıdır. Frenik sinire verilebilecek hasar
her şey yolunda gitse bile mekanik ventilatörde
ömür boyu kalacak bir hastaya yol açabilir. Özel-
likle de septik hastalık sebebiyle uygulanacak olan
nakillerde, yapışıklıklar sebebiyle, bronşiyoler ar-
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KALP AKCİĞER NAKLİ
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Pulmoner Parankimal Hastalıklar  Pulmoner Vasküler Hastalıklar

• Kronik obstrüktif akciğer hastalığı • Primer pulmoner hipertansiyon
• İnterstisyel fibroz • Konjenital kalp hastalığı 
• Pulmoner alveoler proteinoz (Eisenmenger Sendromu, kompleks pulmoner atreziler)
• İdiyopatik pulmoner alveoler mikrolitiazis • Tromboembolik hastalıklar
• Kistik fibroz                                     • Veno-okluzif hastalık     
• Radyasyona bağlı pulmoner fibroz • Sol ventrikül disfonksiyonuna bağlı sekonder pulmoner 
• Obliteratif bronşiolit hipertansiyon
• Bronkopulmoner displazi             
• Konjenital sürfaktan eksikliği 
• Kollajen vasküler hastalık
• Hemanjiyolenfanjiyoma

Tablo 86-1. Kalp Akciğer Transplantasyonu İndikasyonları
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terlerin kanaması engellenmelidir. Alıcıda önce
kalp ve daha sonra akciğerler çıkarılır (Şekil 86-
1A). Bu işlem kardiyopulmoner “bypass” altında
uygulanır. Sağ ve sol ana bronşların distali kesile-
rek hazırlanır. Frenik sinirler perikard ile birlikte
korunur. Çıkarılan boşluğa vericiden alınan akci-
ğerler frenik sinirlerin altından geçirilerek yerleş-
tirilir. Önce trakea trakeaya, sonra aorta aortaya ve
sağ atriyum sağ atriyuma anastomoze edilir.

Kalp çıkardıktan sonra akciğerlerin çıkarılması
aşamasına geçilir. Sağ akciğer pulmoner ligamenti
ve pulmoner arterle venin hilus etrafı çepeçevre
kesip açılarak mobilize edilir. Sağ frenik sinir, vena
kava superior ve pulmoner venler üzerinde seyre-
der ve hilusun dikkatli diseksiyonu esnasında ko-
runmalıdır. Yine vagal sinir mediastinal dokulara
doğru uzanır. Sağ bronkus klemplenip sağ akciğer
çıkarıldıktan sonra sol akciğerin çıkarılmasına ge-
çilir. Sol akciğer de benzer şekilde mobilize edilir.
Duktus torasikus bölgesinde rekürren laringeal si-

niri korumak için küçük bir pulmoner arter gü-
düğü bırakılır ve yine geniş bir perikardiyal alan
üzerinde frenik sinir korunur. Yukarıdan hilusa
gelen vagal sinir mediastene kadar çevre dokular-
dan ayrılarak bronşları kesmeden önce korunur.
Sol bronş kesilip ayrılır. Sonrasında sol akciğer de
çıkarılarak mediastinal diseksiyon tamamlanır.
Çoğu zaman alıcı organların çıkartılması kalp ak-
ciğer naklinin en zor ve en zaman alıcı bölümüdür
(Şekil 86-1B, C, D, E).

Postoperatif Bakım

Postoperatif bakımda en önemli husus ventilas-
yonun sağlanmasıdır. Hastalar genellikle yoğun
bakım ünitesine tek lümenli tüp ile entübe olarak
getirilirler. Transplante olan akciğerin genişleme
kabiliyeti (kompliansı) düşüktür ve alveoller bü-
züşüp kapanmaya meyillidir. Pozitif diyastol
sonu ekspiratuar “end expiratuar basınç” (PEEP)
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Şekil 86-1. A (sol-üst): Alıcıdan önce kalbin çıkarılması görülmektedir. Vücut dışı kan dolaşımını sağlayan pompa siste-
mine bağlı haldeyken aort, vena kavalar, pulmoner arter ve ven rezeke edilerek kalp ve akciğerin bir kitle halinde çıkarıl-
ması görülmektedir. Bu metot tercih edilen bir usul değildir. Çünkü vericinin her iki vena kavasının ayrı ayrı anastomozu
gerekir. Vena kavaların sağ atriyuma döküldüğü bölge alıcıda kaldığından, verici kalbi tek sağ atriyum sirküler anastomozu
ile birleştirilir. Her iki vena kavanın ayrı ayrı anastomozuna gerek kalmaz. B (orta-üst). Kalp çıkarıldıktan sonra sağ ve sol
her iki ana bronş distalden kesilerek akciğerler çıkarılışı görülmektedir. Bu arter ve venler uzunlamasına kesilip birleştiri-
lerek perikard boşluğundan toraks boşluğuna geçiş kapıları oluşturulur. Bu kapılardan ileride anlatılacağı gibi donör akci-
ğeri geçecektir. C (sağ-üst): Şekil 3. Alıcının kalbi ve akciğeri çıkarıldıktan sonra donör transferi öncesi yine alıcının
mediasteni izlenmektedir. D (sol-alt): Donör akciğerinin perikardial aralıktan geçirilerek toraks duvarına yerleştirilmesi gö-
rülmektedir. E (sağ-alt): Donör akciğer ve kalbi yerleştirildikten sonra anastomoz öncesi alıcının atriyum kalıntısı, aortu ve
pulmoner arteri görülmektedir. Önce trakea anastomuzu sonrasında alıcının sağ atriyum kalıntısı ile vericinin sağ atriyum
kalıntısı anastomoz edilir. Bu atrio-atrial anastomozla her iki vena kava dolaylı olarak dolaşıma katılır. Sonrasında sırasıyla
pulmoner arter anastomozu ve aort anastomozu yapılır. Griffith BP’den değiştirilerek alınmıştır (8).
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uygulaması atelektaziyi ve intra-alveoler ödemi
azaltacaktır. Standart kalp cerrahisi hastalarına
uygulanan tedavi yöntemleri olan inotropik ajan-
lar, vazodilatatör, diüretikler, ekstrakorparal ven-
tilasyon yöntemleri ve nitrik oksit (NO)
uygulamalarıyla kalp akciğer nakli geçirenler
post-operatif yoğun bakım ünitelerinde ventila-
törden ayrılabilirler. Kalp akciğer transplantas-
yonundan sonra hastaların çoğu ilk 24 saat içinde
ekstübe edilir. Hastalar mümkün olduğunca
erken mobilize edilmelidir.

Kalp akciğer naklinin (% 25) sık görülen
komplikasyonlarından biri primer akciğer yeter-
sizliğidir. Yukarıda postoperatif bakımda anlatı-
lan tedavi yöntemleriyle üstesinden gelinmeye
çalışabilinir. İnhale nitrik oksit kullanımı PEEP
uygulamalarına ek olarak faydalı olabilir. Ağrı-
nın, infeksiyonun ve diğer organ sistemlerinde
ortaya çıkabilecek hasarın engellenmesi için ge-
rekli önlemler alınarak hastalar takip ve tedavi
edilirler.

Kalp akciğer transplantasyonunun uzun dö-
nemli başarısını olumsuz yönde etkileyen en
önemli komplikasyon ise “bronkiolitis oblite-
rans”dır. Membranöz ve respiratuar bronşiyol-
lerde inflamasyon ve fibroz gelişimi ile lümen
daralması ve havayolu obstrüksiyonuna neden
olur. Etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte
akciğerlerin kronik rejeksiyonu olarak kabul edil-
mektedir. Transplantasyon sonrası ilk iki yılda
görülme sıklığı % 34-39, beş yıldan sonra ise yak-
laşık % 50 olarak bildirilmiştir.

Klinik Sonuçlar

Akciğer nakli hâlen tüm solid organ nakilleri ara-
sında başarı oranı en düşük ve mortalitesi en yük-
sek nakildir. Gelişmiş merkezlerde akciğer nakil
mortaliteleri % 8-15 arasında değişmektedir. Ge-
nellikle 5 yıllık ortalama sağkalım % 50 civarın-
dadır. Gelişmiş sosyal ve ekonomik durumu olan
ülkelerde uygulanmakta ve yurdumuzda yavaş
yavaş gündeme gelmektedir. Gelişmiş merkez sa-
yısı arEıkça bu operasyonun daha sık uygulana-
bileceği düşünülmektedir. 
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HHeekkiimmiinn  HHaakk  vvee  SSoorruummlluulluukkllaarrıı

Ülkemizde hekimlerin yasal sorumluluklarını ve
haklarını düzenleyen herhangi bir özel yasa veya
tüzük yoktur. Buna karşın hasta hakları yönet-
melik ile belirlenmiştir. Hekimlerin meslek uy-
gulamalarındaki yasal sorumlulukları çeşitli yasa,
tüzük ve yönetmeliklerle ortaya konulmuştur. Bir
hekimin tıpta benimsenmiş ve kabul edilmiş kla-
sik bilgileri bilmesi ve bunları uygulamak zo-
runda olması genel kuralının yanında, asgari
temel hukuk bilgilerine de sahip olması gerekli-
dir. Hasta ile hekim arasında doğal bir sözleşme
vardır. Bu sözleşme “vekalet sözleşmesi” olup
burada hekim, tıp ilkeleri ve kurallarına göre ge-
reken tedaviyi yapma sözü vermiş kabul edilir.
Bu sözleşme ile hekimin hastayı tamamen iyileş-
tirme ve kesin sonuç alma sözünü vermiş olduğu
anlamı çıkarılmamalıdır. Hiç bir hekimin "iyi-
leşme garantisi verme zorunluluğu yoktur, ak-
sine bu garantiyi vermemesi bir haktır" (Tıbbi
Deontoloji Tüzüğü 13. mad.). Bunun istisnası he-
kimle hasta arasında "eser sözleşmesi" olan este-
tik ameliyatlar ve protez (silikon, porselen diş
gibi) kozmetik amaçlı uygulamalardır.

Hekim tarafından yapılan tedavi veya ameli-
yat, anjiyo gibi tıbbi girişimler beklenen sonucu
vermemiş olsa bile, tıp bilimi kurallarına uygun
olarak yapılmışsa hekime kusur yüklenemez. 

Hekim hastanın tedavisini kanuni nedenlerle
zorunlu olarak kabul etme halleri dışında teda-
viyi kabul etmeyebilir veya bırakabilir, çünkü he-
kimin "hastanın tedavisini üstlenmeme veya
reddetme hakkı" vardır (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
18. mad). Acil durumlar dışında “hastayı kabul
etmeme ve devretme hakkı“ vardır (TDT mad 18
ve HMEK mad 25). Ayrıca TDT madde 19’da he-
kimin gerekli görmesi ya da hastanın talebi du-
rumlarında hastaya ait kayıtları tedaviyi üstlenen
meslektaşına vermesi koşuluyla, keza aynı tüzü-
ğün 24. maddesi 2. fıkrasında belirtildiği üzere,
hekimin hastaya konsültasyon önermesi ve has-

tanın bunu kabul etmemesi halinde, hekimin has-
tayı bırakabileceği belirtilmektedir. TDT’nün 28.
maddesi konsültan hekim ile tedavi eden hekim
arasında tedaviye yaklaşım konusunda bir görüş
ayrılığı olması ve hastanın konsültan hekimin gö-
rüşünü benimsemesi durumunda tedavi eden
hekim hastayı bırakabilir. Hasta aleyhinde ta-
nıklıktan çekilme hakkı ise (CMK mad. 46 /1-b)
hekime tanınan özel haklardan birisidir. 
Vekalet Sözleşmesinin Tıbbi Öğeleri:
1. Özen yükümlülüğü
2. Hastanın kabul edilmesi
3. Tanı yükümlülüğü
4. Hastanın aydınlatılması
5. Tedavi yöntem ve usulünde yükümlülük
6. Tedavi süresince kontrollerde yükümlülük
7. Hekimin kendini geliştirmesi yardımcılarını

bilgilendirmesi yükümlülüğü
8. Meslek sırrı  

Anahtar cümleyi şu şekilde özetlemek müm-
kündür: “hekim herhangi bir HATA sonucu has-
taya ZARAR vermişse KUSURLU sayılır”. Eğer
bir hatalı hekimlik uygulaması yapılmışsa, hekim
kusurlu bulunmuşsa, hastaya verilen zarar ile he-
kimin eylemi arasında bir nedensellik bağı (illi-
yet) varsa sorumluluk vardır.

Hekimlik uygulamalarında kusur çeşitleri şun-
lardır:

Dikkatsizlik
Bir tıbbi girişim sırasında yapılmaması gerekeni
yapmaktır. Örneğin hastaya allerjisi olduğu bili-
nen ilacı kullanmak, kan grubunu kontrol etme-
den transfüzyon yapmak gibi.

Tedbirsizlik

Önlenebilir bir tehlikeyi önlemede yetersiz kal-
mak, geç kalmak ve unutmak olarak tanımlanır.
Örneğin kanama olması beklenen hastada kan
sağlamadan ameliyata girmek, anjiyo sonrası
giriş yerine lokal kanama kontrolü yapmamak.
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Meslekte Acemilik-Yetersizlik

Meslek ve sanatın esaslarını ve optimal klasik bil-
gilerini bilmemek, temel beceriden yoksun olmak.
Örneğin, kalp ameliyatı sonrası kanama ve pıhtı-
laşma zamanı, INR vb temel ölçümleri yapmamak
veya sonuçlara göre tedavi düzenlememek. 

Özen Eksikliği

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik dışında evrensel tıp
değerlerini uygulamamak. Örneğin, kanamalı, hi-
povolemik şoka eğilimli hastayı bekletmek, yakın
izlem gerektiren hastayı gerekli zaman aralıkla-
rında görmemek, eksik araştırma sonucu tanı ha-
tasına neden olmak, telefonla tedaviyi yönetmek,
yanlış taraf cerrahisi yapmak.

Emir ve Yönetmeliklere Uymamak
Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile yetkili idari ve
mülki amirin verdiği emirlere uymamak. Örne-
ğin acil hastaya bakmamak, icap nöbetine çağrıl-
dığında gelmemek.

Tüm bu kusurlar “taksirli suç” kapsamına girer.
Mesleki deneyimlerimin sonucunda şunu söyle-
yebilirim; özen eksikliği hekimlerin en çok karşı
karşıya kaldıkları kusur çeşididir. Çünkü kap-
samı geniş ve yoruma açık bir kavramdır. Özen
yükümlülüğü sadece mesleğin bilimsel teknik
kuralları ile sınırlı olmayıp, tıp mesleğini hukuka
uygun hale getiren tüm hukuk ve deontoloji ku-
rallarının uygulanmasını da içerir.

Taksirli Suç
Kişi eyleminden doğacak sonucu bilmekte, bu so-
nucu istememekte, ancak gerekli önlemleri alma-
makta veya yetersiz kalmaktadır. Hatalı hekimlik
uygulamaları yaygın söylemle “malpraktisler”
karşımıza taksirli suçlar olarak çıkmaktadırlar.
Örneğin stent uygulaması sırasında damar cidarı
yaralanması olmuşsa bir komplikasyondur,
ancak sonrasında bir kanama gelişmiş ve hekim
bunu fark etmemiş veya fark etmiş ancak gerekli
önlemi almamışsa ve hasta bu nedenle maddi ve
manevi zarar görmüşse, hatalı hekimlik uygula-
ması söz konusu olur. 

Komplikasyon
Tıp mesleği risk içerdiğinden yasa koyucu mes-
lek uygulamalarında bu riski göz önünde bulun-
durmuştur. Her tıbbi girişimin kabul edilebilir
sapmaları ve riskleri vardır. Bunlara komplikas-
yon denir ve kusur sayılmazlar. Örneğin kardi-
yak cerrahi sonrasında yarada oluşan hematom
veya cilEe oluşan parestezi basit komplikasyon-
lardır, buna karşın nüks, emboli, aort yaralanması
daha ciddi komplikasyonlardır, ancak hekim bu
komplikasyonların oluşmaması için tıbbın gerek-

tirdiği standart davranışlarda bulunmalı, hastayı
bilgilendirip aydınlatmalı, onayını almalıdır.
Buna aydınlatılmış onam denir.

Hekimin yasalar karşısındaki sorumlulukları
4 grupta toplanır a. Cezai sorumluluk (adli yargı-
ceza davası), b. Hukuki sorumluluk (adli yargı-
hukuk/tazminat davası), c. İdari sorumluluk
(kurum içi soruşturma) ve d. Mesleki sorumlu-
luk (tabip odası onur kurulu) 

Cezai Sorumluluk
Israrla savunduğum bir tez, 2005 yılında yapılan
5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu (TCK), Ham-
murabi Kanunları’dan sonra tarihte hekim aleyhine
en sert hükümler içeren bir düzenlemedir. Bu te-
zime destek olan aşağıdaki bir kaç maddeyi birlikte
okuyalım. Hekimler adli yargıda ceza mahkemele-
rinde “hatalı hekimlik uygulamalarından” dolayı
iki maddeden yargılanırlar. TCK mad. 89- (1) tak-
sirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığı-
nın ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden
olan kişi 3 ay-1 yıl hapis cezası veya adli para ce-
zası, (2) duyu veya organlardan birinin işlevinin sü-
rekli zayıflaması, kemik kırılması, sürekli konuşma
zorluğu, yüzünde sabit iz, prematüre doğuma
neden olmuşsa, ceza yarısı oranında arEırılır, (3)
iyileşmesi olanaksız bir hastalık veya bitkisel ha-
yata, duyu ve organ fonksiyon kaybına, konuşma
ve çocuk yapma yeteneğinin kaybolmasına, dü-
şüğe, yüzün sürekli değişimine neden olmuşsa
ceza bir kat arEırılır. TCK mad.85: taksirle bir insa-
nın ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar
hapis cezasına çarptırılır. Her iki maddede taksirli
suçları içerir. Bilinçli taksir kavramı yenidir ve he-
kimlerin başını çok ağrıtacak bir düzenlemedir.
TCK mad. 22- (3) “kişinin öngördüğü neticeyi iste-
memesine karşın, neticenin meydana gelmesi hâ-
linde bilinçli taksir vardır; bu hâlde taksirli suça
ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

Türk Ceza Kanunu’nda mesleki yasaklamalar
da yer almaktadır. TCK mad. 53- kişi, kasten iş-
lemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mah-
kumiyet sonucu (1/e) bir kamu kurumunun veya
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun
iznine tabii bir mesleği kendi sorumluluğu al-
tında serbest meslek erbabı olarak icra etmekten
süresiz yoksun bırakılır (6) meslekten men (3 ay-
3 yıl) : Belli bir meslek veya sanatın (ya da trafik
düzeninin) gerektirdiği dikkat ve özen yükümlü-
lüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suç-
tan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan az ve üç
yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sa-
natın icrasının yasaklanmasına (ya da sürücü bel-
gesinin geri alınmasına) geçici olarak karar
verilebilir. Burada dikkat çeken husus şoför sü-
rücü belgesi yani ehliyeti ile Tıp Fakültesi Diplo-
ması aynı belge statüsünde değerlendirilmiştir.
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Hukuki Sorumluluk

Medeni hukukta hekim hastasına verdiği zarardan
ötürü sorumlu tutulmaktadır ve bunun sonucunda
hastanın zararını karşılamak zorundadır yani taz-
minat ödemek zorundadır (Türk Borçlar Kanunu
Madde 41). İdare hukukunda, hastane hizmetleri-
nin kötü işleyişi ya da kusurlu teşkilatlandırılma-
sından dolayı meydana gelen zararlardan idare
sorumludur. Burada kurum sorumlusu medeni
hukuk ve cezai hukuk yönünden yargılanır. Maddi
zarar; tedavi giderleri, çalışma gücü kaybı zararları,
destekten yoksun kalma zararı ve eğer olmuşsa
ölüm nedeniyle ortaya çıkan diğer zararlardır.
Manevi zarar ise, hastanın veya hasta yakınlarının
uğradıkları psişik travma ve benzeri manevi zarar-
ların parasal karşılığı olan manevi tazminaEır.

Mesleki Sorumluluk

Meslek odasının yürüEüğü inceleme ve soruştur-
madır. Kusur saptanması halinde uyarı, kınama,
para cezası ve 15 gün- 6 ay arasında geçici mes-
lekten men cezaları verilebilir.

HHaassttaa  HHaakkllaarrıı  vvee  AAyyddıınnllaattııllmmıışş  OOnnaamm

Temel hasta hakları içinde yer alan bilgilendirme,
rıza ve mahremiyet kavramları, mesleki pratik
uygulamalarda en çok karşımıza çıkan kavram-
lardır. Bu kavramlardan özellikle vücut bütünlü-
ğüne yönelik eylemler kapsamında rıza (izin)
kavramı, Anayasa’mız 17. maddesi ve TCK 26.
maddesi ile, 1219 sayılı yasanın 70. maddesinde
yer bulmaktadır. 

Hasta Hakları Yönetmeliği’nin (RG 1.8.1998,
23420) rıza ile ilgili maddeleri şunlardır:

Madde 5-Sağlık hizmetlerinin sunulmasında
aşağıdaki ilkelere uyulması şarEır: d)Tıbbi zo-
runluluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında,
rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve
diğer kişilik haklarına dokunulamaz. 

Madde: 7-Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl
faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir,

Madde: 15-Hasta; sağlık durumunu, kendi-
sine uygulanacak tıbbi işlemleri, bunların fayda-
ları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi
müdahale usulleri, tedavinin kabul edilmemesi
halinde ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçları ve
hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü
veya yazılı olarak bilgi isteme hakkına sahiptir. 

Madde 22-Kanunda gösterilen istisnalar hariç
olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği
rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye
tabi tutulamaz. 

Madde: 31-Rıza alınırken hastanın veya ka-
nuni temsilcisinin tıbbi müdahalenin konusu ve
sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması
esastır.

TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nda
(01.02.1999) aydınlatılmış ile ilgili olarak 26. mad-
deyi görmekteyiz:

Madde 26-Hekim hastasını, hastanın sağlık du-
rumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yönteminin
türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin has-
tanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların
kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen
tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın
yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve
riskleri konularında aydınlatır. Yapılacak aydın-
latma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal du-
rumuna özen gösteren bir uygunlukta olmalıdır.
Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek biçimde
verilmelidir. Hastanın dışında bilgilendirilecek ki-
şileri, hasta kendisi belirler. Sağlıkla ilgili her türlü
girişim, kişinin özgür ve aydınlatılmış onamı ile
yapılabilir. Alınan onam, baskı, tehdit, eksik ay-
dınlatma ya da kandırma yoluyla alındıysa geçer-
sizdir. Acil durumlar ile, hastanın reşit olmaması
veya bilincinin kapalı olduğu ya da karar vereme-
yeceği durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır.
Hekim temsilcinin izin vermemesinin kötü niyete
dayandığını düşünüyor ve bu durum hastanın ya-
şamını tehdit ediyorsa, durum adli mercilere bil-
dirilerek izin alınmalıdır. Bunun mümkün
olmaması durumunda, hekim başka bir meslekta-
şına danışmaya çalışır ya da yalnızca yaşamı kur-
tarmaya yönelik girişimlerde bulunur. Acil
durumlarda müdahale etmek hekimin takdirinde-
dir. Tedavisi yasalarla zorunlu kılınan hastalıklar
toplum sağlığını tehdit eEiği için hasta veya yasal
temsilcisinin aydınlatılmış onamı alınmasa da ge-
rekli tedavi yapılır. Hasta vermiş olduğu aydınla-
tılmış onamı dilediği zaman geri alabilir.

Aydınlatılmış Onam alındığında hekimin yasa-
lar karşısındaki sorumlulukları koruma altına alın-
mış demek değildir. Ancak alınmaması kesinlikle
hukuk ihlali anlamındadır. Aydınlatılmış onamı
mutlaka hekim alır. Geçerli yasalara bakarsak, tıbbi
anayasamız konumundaki 1219 sayılı yasanın 70.
maddesinde "büyük girişimlerde rızanın yazılı ol-
ması gerektiği" belirtilmiştir. Yani "küçük tıbbi gi-
rişimlerde" sözlü rıza yeterlidir. Ancak hangi
girişimin "büyük", hangi işlemin "küçük" olduğunu
belirten bir sınıflama olmadığını da hatırlatmakta
yarar vardır. Hasta bilgilenmek istemiyorsa ve bu
iradesini yazılı belge veya tanıklar önünde sözlü
olarak ifade ederse, hastanın bu konuda yeterli bil-
giye sahip olması halinde; örneğin bir kardiyoloğa
kendisine yapılacak anjiyo girişimi için veya uzun
yıllar açık kalp ameliyatlarına girmiş ameliyat hem-
şiresine kendisine yapılacak açık kalp ameliyatı
için, yeterli bilgi sahibi oldukları kabul edildiğin-
den aydınlatılmış onam alınması zorunluluğu or-
tadan kalkar. Ayrıca alınması halinde ağır ve
kaçınılmaz sonuçlar örneğin korku ve panik ile
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kendisine veya başkasına zarar verme olasılığının
bulunduğu özellikle psikiyatrik hastalardan ay-
dınlatılmış onam alınması zorunluluğu yoktur.

Mesleğin uygulanması sırasında öğrenilen ve
hasta tarafından açıklanmaması öngörülen veya
başkalarınca bilinmesi halinde hastanın sosyal sta-
tüsünü, onur ve saygınlığını, ekonomik durumunu
ve geleceğini etkileyebilecek bilgiler meslek sırrı
olarak nitelendirilir. Meslek sırrını açıklamak sa-
dece hukuki değil aynı zamanda etik bir sorundur.
Sırrın açıklanmasında zarar verme amacı aranmaz,
sırrın bilerek isteyerek açıklanması veya başkala-
rınca öğrenilmesine izin verilmesi cezai sorumlu-
luk doğurur. Hekimler, mesleki uygulamaları
sırasında öğrendikleri sırları yasal zorunluluk ol-
madıkça açıklayamazlar (TDT 4. mad). Türk Ceza
Kanunu’nun 134. ve 137. maddeleri de bu konuda
yaptırım öngörmektedirler.

GGeenneell  İİllkkeelleerr

Sadece cerrahi girişimlerde değil, tanı ve tedavi
amaçlı tüm invazif girişimlerde, hastanın sorum-
luluğunun alındığı tüm süreçlerde aşağıdaki ön-
lemler alınmalıdır.
• Düzgün kayıt tutulması ve saklanması
• Sadece rıza alınması yeterli değildir, bilgilen-

dirilme de gereklidir (Aydınlatılmış Onam)
• Tıpta benimsenmiş klasik bilgilere sahip

olmak ve buna uygun davranmak

• Diğer hekimler ile işbirliği içinde çalışmak
• Ameliyathane personelinin hatalarından da

hekimin sorumlu olduğunu bilmek, onları de-
netlemek

• Sağlık mevzuatı ve temel bazı yasaları bilmek 
• Olası komplikasyon veya olumsuzluğun üs-

tesinden gelinemiyorsa, konsültasyon veya
ileri merkeze sevk mekanizmasını kullanmak

• Hekim hekimin dostudur prensibini hayata
geçirmek

• Hasta haklarına saygılı davranmak
Sonsöz: “Kanunları bilmemek mazeret sayıl-

maz” (TCK mad. 4).
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Sağ lık Hak kı

Sağ lık hak kı; ki şi nin top lum dan, dev let ten, sağ lı -
ğı nın ko run ma sı nı, ge rek ti ğin de te da vi edil me si -
ni, iyi leş ti ril me si ni is te ye bil me si, top lu mun
sağ la dı ğı im kan lar dan ya rar la na bil me si ola rak ta -
nım la nır. Sos yal gü ven lik de risk le rin kap sa mı,
Ulus la ra ra sı Ça lış ma Ör gü tü ’nün 1944 yı lı Phi la -
delp hi a Kon fe ran sı Bil dir ge si ’n de; has ta lık, ana -
lık, ma lul lük, yaş lı lık, ai le yi ge çin di re nin ölü mü,
iş siz lik, nor mal üs tü gi der ler, mes lek le il gi li arı za -
lar (iş ka za la rı ve mes lek has ta lık la rı) şek lin de sı -
ra lan mış tır.

Tür ki ye Cum hu ri ye ti ta ra fın dan 1947 yı lın da
onay la nan Dün ya Sağ lık Ör gü tü Ana ya sa sı baş -
lan gıç bö lü mün de, sağ lık hak kı; “has ta ol ma mak,
sa kat ol ma mak, fi zik sel-ruh sal-sos yal yön den tam bir
iyi lik du ru mun da ol mak” ola rak ge nel an lam da ifa -
de edil miş, da ha son ra ki mad de le rin de ise şu
hük me yer ve ril miş tir: “U la şı la bil me si müm kün
olan en mü kem mel bir sağ lık du ru mu na sa hip ol mak,
ırk sal, din sel, si ya sal fi kir le ri, eko no mik, ya hut sos yal
du ru mu her ne olur sa ol sun her in sa nın, te mel hak la -
rın dan bi ri ni oluş tu rur.”

Bir leş miş Mil let ler Ge nel Ku ru lu ’nun 1948 yı -
lın da ka bul et ti ği, İn san Hak la rı Ev ren sel Bil dir ge -
si ’nin 25. mad de sin de; “Her ke sin, ge rek ken di si
ge rek se ai le si için, yi ye cek, gi yim, ko nut, tıb bi ba kım, ge -
rek li top lum sal hiz met ler da hil ol mak üze re sağ lık ve gö -
nen ci ni gü ven ce al tı na ala cak uy gun bir ya şam
dü ze yi ne ve iş siz lik, has ta lık, sa kat lık, dul luk, yaş lı lık
ve ya ge çim ola nak la rın dan ira de si dı şın da yok sun bı ra -
ka cak öte ki du rum lar da gü ven lik hak kı var dır” den -
mek te dir. Ay nı Söz leş me ’nin 12. mad de sin de;
“Söz leş me ye ta raf dev let ler, her ke sin eri şi le bi lir en yük -
sek be den sel ve ruh sal sağ lık stan dar dın dan ya rar lan ma
hak kı nı ta nır. Bu söz leş me ye ta raf dev let ler ce bu hak kı
tam ola rak ger çek leş tir mek üze re ya pı la cak gi ri şim ler;
a. Ölü do ğum ora nı ve ço cuk ölüm le ri nin azal tıl ma sı ve
ço cu ğun sağ lık lı ge liş me si için ön lem ler alın ma sı, b.
Çev re ve en düs tri sağ lı ğı nın her ba kım dan iyi leş ti ril me -
si, c. Sal gın ve yö re sel has ta lık lar la, mes lek has ta lık la rı
ve öte ki has ta lık la rın ön len me si, sa ğal tı mı ve de net len -

me si, d. Has ta lık du ru mun da her ke se tıb bi hiz met ve
ba kım sağ la ya cak ko şul la rın ya ra tıl ma sı için ge rek li olan
ön lem le ri içe rir” de nil mek te dir. 

1961 yı lın da Av ru pa Kon se yi ’nin onay la dı ğı
Av ru pa Sos yal Şar tı ’nın 13. mad de sin de; “Sağ lık
ve sos yal yar dım hak kı nın et kin bi çim de kul la nıl ma -
sını sağ la mak için söz leş me ci ta raf lar; ye ter li ola na ğı
bu lun ma yan ve ken di ça ba sıy la ya da baş ka kay nak lar -
dan, özel lik le bir top lum sal gü ven lik sis te min den ya -
rar la na rak böy le bir ola nak sağ la ya ma yan her ke se
ye ter li yar dı mı sağ la ma yı ve has ta lık ta bu du ru mun
ge rek tir di ği ba kı mı sun ma yı üst le nir” ifa de si yer al -
mak ta dır. 

Sos yal gü ven lik te, 102 sa yı lı Söz leş me ’nin ön -
gör dü ğü norm lar, Av ru pa Kon se yi, Bir leş miş
Mil let ler ve Av ru pa Bir li ği sos yal gü ven lik mev -
zu atı ba kı mın dan da stan dart bir öl çüt ola rak ka -
bul gör mek te dir. 102 sa yı lı Söz leş me nin 10.
mad de si, has ta lık ve sağ lık yar dım la rı nın en az
şun lar ola bi le ce ği ni ön gör müş tür: a. Ev de ya pı la -
cak mu aye ne ler da hil, pra tis yen he kim ler ta ra fın dan
ya pı la cak mu aye ne ve te da vi ler; b. Uz man he kim ler
ta ra fın dan, has ta ne ler de ya ta rak ve ya ayak ta ya pı la cak
mu aye ne ve te da vi ler le has ta ne dı şın da sağ la na bi le cek
te da vi ler; c. He kim re çe te siy le lü zum gös te ri len ilaç la -
rın te mi ni; d. Lü zum ha lin de, has ta ne ye ya tır ma.   

Si gor ta cı lık Kav ram la rı

Si gor ta, her tür lü mev zu at ile ge le nek ve gö re nek -
ler çer çe ve sin de, in san la rın, risk fak tör le ri nin ya -
ra ta bi le ce ği za rar lar la ba şa çık ma la rı na yar dım cı
olan ve bu yar dı mı sis te ma tik bir şe kil de sür dü -
rüp yön len di ren bir sis tem dir. Ya ni, ki şi le rin ba -
zı şart lar al tın da kar şı la şa cak la rı, za ra ra ve ge lir
kay bı na yol aça cak olay la rın eko no mik so nuç la -
rın dan ken di le ri ni ko ru mak için, ön ce den, bel li
bir prim öde me si yo luy la bu risk le ri ni dev ret ti ği
bir kar şı lık lı akit tir. Bu kap sam da, si gor ta sis te -
mi nin en önem li iş le vi nin, ris ki böl mek ve do la yı -
sıy la za ra rı par ça la mak yo luy la, ki şi ve ve/ve ya
ku rum la ra risk le kar şı laş tık la rın da, eko no mik
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açı dan uğ ra ya bi le cek le ri za ra rı önem siz bir du ru -
ma ge tir mek ol du ğu söy le ne bi lir. 

Si gor ta cı lık ta risk, za ra ra ne den olan olay la rın
mey da na gel me ih ti ma li,  si gor ta te mi na tı al tı na
alın mış olan si gor ta lı şe yin kar şı kar şı ya bu lun -
du ğu teh li ke ler ola rak ifa de edil mek te dir. Si gor -
ta cı lık ta ris ki; prim kat sa yı la rı nın he sap lan ma sı,
risk re zerv le ri ve si gor ta şir ket le ri nin yü küm lü -
lük le ri ni kar şı la ma ye ter li li ği ko nu sun da uz man -
lı ğı olan, si gor ta ma te ma ti ği eği ti mi al mış ve bu
ko nu da ye ter li li ği tes cil edil miş ki şi ler olan ak tü -
er ler ana liz eder ler.

Ba zı ko şul la rın ye ri ne gel me si du ru mun da, si -
gor ta edi le bi lir risk kav ra mın dan söz edi le bi lir.
Bun lar; si gor ta söz leş me si ya pı lır ken ri zi ko nun
ger çek leş me miş ol ma sı, teh li ke nin muh te mel ol -
ma sı, ne za man ger çek le şe ce ği nin bi lin me me si,
ya sal ol ma sı ile ola sı so nuç la rı nın ma li açı dan öl -
çü le bi lir ol ma sı ve si gor ta ya ko nu olan mal ve ya
so rum lu luk ile si gor ta lı ara sın da eko no mik bir
iliş ki ol ma sı dır.

Si gor ta lı, si gor ta söz leş me si ne ta raf olan ve si -
gor ta dan do ğan yü küm lü lük le rin sa hi bi ki şi ve
si gor ta lı da si gor ta te mi na tı nı kul la nan bi rey -
sel/ku rum sal po li çe sa hi bi ki şi dir.

Si gor ta nın ko nu su, kay be dil me si ha lin de üze -
rin de hak sa hi bi ki şi(ler) için ma li ka yıp la ra ne -
den olan ta şı nır ve ya ta şın maz her şey ola rak
ta nım la na bi lir. Bu bağ lam da, si gor ta nın be de li
de, si gor ta lı nın kay bet mek du ru mun da ol du ğu
en yük sek be del dir. 

“Net Risk Pri mi” ve “Taz mi nat Prim Ora nı”
kav ram la rı si gor ta cı lı ğın te me li ni oluş tu ran he -
sap la ma lar dır. Net Risk Pri mi; bir yıl bo yun ca, si -
gor ta lı la rın al dık la rı te mi na ta gö re yap tık la rı
har ca ma la rın kar şı lan ma sı için esas alı nan, ki şi
ba şı na cin si yet ve yaş grup la rı na gö re he sap la nan
prim mik ta rı nı ifa de eder. Taz mi nat Prim Ora nı
da; öden miş ve öden me si ola sı ha sar lar top la mı -
nın top la nan prim le re ora nı dır. Bu bağ lam da; si -
gor ta şir ket le ri, ha sar ve/ve ya taz mi nat öde me si
ol ma dan ge çen her bir yıl için ila ve  “ha sar sız lık
in di ri mi” ya pa bi lir ve ya ha sar ve ya taz mi na tın he -
sap la nan dan yük sek mik tar lar da çık ma sı du ru -
mun da faz la dan prim “Sür prim” ala bi lir. 

Has ta lık si gor ta sı yar dım la rı için 102 sa yı lı ILO
Söz leş me si ’nin 10. mad de sin de “yar dım lar dan ya -
rar la nan lar ve ya bun la rın ai le re is le ri, has ta lık ha lin de
ya pı la cak sağ lık yar dı mı mas raf la rı na iş ti rak et ti ri le bi -
le cek tir.” İfa de si bu lun mak ta dır. An cak bu iş ti rak -
le rin da yan dı ğı esas la rın il gi li ye ağır yük
oluş tur ma ya cak şe kil de be lir len me si il ke si ge ti ril -
miş tir. Has ta lık si gor ta sı yar dım la rı nın fi nans ma -
nı için Söz leş me ’nin 71. Mad de si “Söz leş me
ge re ğin ce sağ la na cak yar dım la rın fi nans ma nı nın dar
ge lir li ki şi le ri ağır bir yük al tın da bı rak ma ya cak şe kil -
de, ay rı ca dev let le rin ve yar dım alan ki şi le rin ge lir ka -

te go ri le ri ni dik ka te al mak su re tiy le prim le ve ya ver giy -
le ya da prim ve ver gi nin ka rı şı mı yön te mi ni kul la na -
rak fi nan se edil me si” hük mü nü ge tir mek te dir. 

Sağ lık Hiz met le ri Fi nans man Mo del le ri

Bir yan dan yu ka rı da özet le nen bu ulu sal ve ulus-
 la ra ra sı yü küm lü lük ler, di ğer yan dan da sağ lık
hiz met le ri nin ge rek le ri ne de niy le, fi nans man
kay nak la rı ve mo del le ri sağ lık fi nans ma nı nı her
ge çen gün öne mi ar tan bir gün dem mad de si yap-
 mak ta dır. Çün kü; sağ lık hiz met le rin de her ge çen
gün ar tan ula şı la bi lir lik, emek yo ğun özel li ğin -
den do la yı in san kay na ğı ve ay nı za man da tek-
 no lo ji yo ğun özel li ği ne de niy le ma li yet le rin
yük se li şi, yaş la nan nü fus, hiz met su nu mun da
bek len ti ve çe şit li lik ara yış la rı gi bi ne den ler le,
tüm dün ya da sağ lık har ca ma la rın da bir ar tış söz
ko nu su dur. Bu du rum; sağ lık ala nın da, si ya si ve
tek nik ka rar ve ri ci ler, fi nans man ve hiz met su nu -
mun da gö rev alan lar ve hat ta hiz me ti ni kul la -
nan lar için, sa de ce Tür ki ye ’de de ğil tüm dün ya
ül ke le rin de, sağ lık fi nans ma nı nın tar tı şıl ma sı nı
be ra be rin de ge tir miş tir. 

Han gi mo del le ya pı lır sa ya pıl sın sağ lık fi nans-
 ma nı nın ama cı; hiz me te coğ ra fi ve ma li ula şı la bi -
lir li ği art tır mak, sağ lık hiz met le rin de hak ka ni ye ti
sağ la mak, genç ler den yaş lı la ra ör ne ğin de ol du ğu
gi bi ge nel an lam da sağ lık hiz me ti ni az kul la nan -
lar dan çok kul la nan la ra risk pay la şı mı nı oluş tur -
mak, bi rey sel ve ka mu sal sür dü rü le bi lir li ği
güç len dir mek, top lu mun sağ lık dü ze yi nin yük-
 sel til mek ol ma lı dır. Do la yı sıy la, he def de; hiz me -
ti kul la nan la rın fi nan sal risk ler den ko run ma sı,
ada let li ve ay nı za man da ve rim li kay nak kul la nı -
mı ile, hiz met kul la nı mı ne de niy le ki şi le rin yok-
 sul laş ma sı nı ön le me ola rak sı ra la na bi lir.

Sağ lık hiz met le ri nin fi nans ma nın da en önem -
li tar tış ma ko nu su; pa ra yı ki min ve re ce ği ve hiz -
me ti ki min su na ca ğı so ru la rı nın ce va bın da
odak lan mak ta dır. Sağ lık hiz me ti nin özel lik le ri
hat ta kı sıt lı lık la rı ge re ği, hiç bir mo del, ta ma men
ka mu ve ya ta ma men özel sek tör ta ra fın dan uy -
gu la na ma mak ta dır. So nuç ola rak, sağ lık hiz met -
le ri fi nans man mo de li nin özün de; 1. Kay nak
oluş tur ma (ver gi, prim, va kıf ge li ri, kul la nı cı kat -
kı sı) ve tah si si, 2. Tah sis edi len kay na ğın bir yer -
de (ha vuz) top lan ma sı ve fon yö ne ti mi, 3.
Kay na ğın top lan dı ğı yer den sağ lık hiz met le ri nin
kar şı lı ğı ola rak öden me si (ge ri öde me) ola rak ad-
 lan dı rı lan ve bi ri di ğe ri ni iz le yen üç fark lı aşa ma
söz ko nu su dur.

Tüm bu aşa ma la rın te me li de; hiz me ti kul la -
nan la rın “fi nan sal risk” ola rak ad lan dı rı lan, hiz -
me te ih ti yaç olu nan an da hiz me te ulaş ma la rı
esa sı na da ya nır. Ya ni, hiz me ti kul la nan la rın “fi n-
an sal risk ”e kar şı ko run ma la rı esas tır. Bu nun için,
sağ lık hiz me ti kul la nı cı la rı nın hiz me te fi nan sal
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ula şı la bi lir li ği ni ve sür dü rü le bi lir li ği ni sağ la mak
amaç edi ni lir. 

Sağ lık hiz met le ri nin fi nans man yön tem le ri, üç
ana mo del baş lı ğı al tın da top la na bi lir, bun lar; 1.
Ka mu sal fi nans man, 2. Özel fi nans man ve 3. Kar -
ma fi nans man mo de li dir.

Ka mu sal fi nans man yo luy la sağ lık hiz met le -
ri nin fi nans ma nı nın te me li, ver gi ve prim esas lı
yön tem le re da ya nır. Ka mu, sağ lık hiz met le ri nin
fi nans ma nın da; 1. Top la nan ge nel ve ya özel ver -
gi ler yo luy la (Be ve rid ge Mo de li) ya da 2. Sağ lık için
top la nan prim ler yo luy la (Bis mark Mo de li) kay nak
sağ la nır.

Özel fi nans man yön tem le ri için de ise; özel
sağ lık si gor ta cı lı ğı, tıb bi ta sar ruf he sap la rı ve cep -
ten ya pı lan sağ lık har ca ma la rı ola rak üç ana baş -
lık yer al mak ta dır. Bu ana baş lık la rın alt ana
baş lık la rı dü şü nül dü ğün de, 1. Özel sağ lık si gor -
ta cı lı ğı için; te mel (pri mer) te mi nat özel sağ lık si -
gor ta cı lı ğı, çif te te mi nat özel sağ lık si gor ta cı lı ğı,
ta mam la yı cı özel sağ lık si gor ta cı lı ğı ile des tek le -
yi ci özel sağ lık si gor ta cı lı ğı, 2. Tıb bi ta sar ruf he -
sap la rı için; tıb bi ve sağ lık ta sar ruf he sap la rı, 3.
Cep ten sağ lık har ca ma la rın da da; doğ ru dan cep -
ten öde me, kul la nı cı kat kı sı ve res mi ol ma yan
öde me ler gi bi alt baş lık lar sı ra lan abi lir. 

Dün ya ge ne lin de, yu ka rı da sı ra la nan iki yön te -
min bir ara da uy gu lan dı ğı kar ma mo del ler sık lık la
gö rül mek te dir. Ver gi, prim ve özel sağ lık si gor ta cı -
lı ğı mo del le ri nin de ği şik oran lar da bir lik te kul la nı -
mı gi de rek yay gın laş mak ta dır. Ör ne ğin, Tür ki ye ’de
uy gu la nan Ge nel Sağ lık Si gor ta sı mo de li; prim te -
mel li bir fi nans man ol ma sı na rağ men, ge lir du ru -
mu ne de niy le prim öde me gü cü ol ma yan lar için
ge nel ver gi ler den Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ’na ak -
ta rı lan kay nak ile çif te te mi nat, doğ ru dan cep ten
öde me ve kul la nı cı kat kı sı gi bi özel sağ lık fi nans -
man yön tem le ri ni de içer mek te dir.

İn gil te re, İr lan da, İtal ya, İs veç, Nor veç, Da ni -
mar ka, Fin lan di ya, Por te kiz, İs pan ya ve Yu na nis -
tan ağır lık la ver gi baz lı fi nans man sis te mi ile
sağ lık hiz met le ri ni yü rü tür ken; Al man ya, Avus -
tur ya, Bel çi ka, Fran sa, Hol lan da, İs viç re, Lük sem -
burg ise prim baz lı sis te mi kul lan mak ta dır.

SSaağğ  llııkk  HHiizz  mmeett  llee  rrii  nniinn  KKaa  mmuu  ssaall
FFii  nnaannss  mmaa  nnıı

Ver gi Yo luy la Sağ lık Hiz met le ri
Fi nans ma nı

1920’li yıl lar da Sov yet ler Bir li ği ’n de, 1948’de İn -
gil te re ’de uy gu lan ma ya baş la nan, Ka na da ve İs -
veç gi bi ül ke ler de de uy gu la nan ve “Be ve rid ge
sis te mi” di ye de bi li nen sağ lık hiz met le ri nin ver gi -
ler le fi nan se edil di ği sis tem de; har ca ma la rı nın
plan lan ma sı ve ka rar la rın ve ril me si, ge nel an lam -

da dev let har ca ma la rı nın bir par ça sı dır. Çe şit li
amaç lar için top la nan ge nel ver gi ler, bu sis te min
ge lir ta ba nı oluş tur du ğu gi bi, sağ lı ğı ko ru ma ve
ge liş tir me ye yö ne lik ol mak üze re sağ lı ğa za rar
ve ren ürün ler den alı nan özel amaç lı ver gi ler de
(ör ne ğin tü tün ürün le ri) be lir li oran lar la bu ge lir
ta ba nı na kat kı da bu lun mak ta ıdr.

Ya sal da ya nak la rı ile ül ke va tan da şı ola rak ka -
bul edi len her kes, sağ lık hiz met le rin den üc ret siz
ola rak ya rar la nır. Özel sek tör den hiz met alı mı nın
sı nır lı ol du ğu bu mo del de, fon lar ka mu nun kon -
tro lün de dir ve ki şi ler be lir len miş kat kı pay la rı dı -
şın da sağ lık hiz met le ri ne eri şi min den üc ret siz
ya rar la nır lar. Kat kı pay la rı; ta lep kon tro lü ve kö -
tü ye kul la nı mın en aza in di ril me si ama cı na yö ne -
lik ola rak, sağ lık hiz me ti nin kul la nıl dı ğı de ği şik
aşa ma lar da alı nır. 

Tüm va tan daş la rı nı eşit şart lar da kap sa ma alan
bu sis tem, sos yal si gor ta ya da ya lı sis tem den şu dört
te mel özel lik le ay rıl dı ğı ifa de edi lir; a. Dev le t’ in
ver gi ge lir le rin den olan so rum lu lu ğu art mak ta dır,
b. Kap sam al tın da olan nü fus ül ke ge ne li ne ya yıl -
mış tır, c. Has ta lık fon la rı Dev le t’ ten ay rı kim lik le ri -
ni ve ba ğım sız lık la rı nı kay bet me eği li min de dir ve
d. Sağ lık hiz met su nu mu gün geç tik çe ka mu sek tö -
rü nün so rum lu lu ğu al tı na gir mek te dir. 

PPrriimm  YYoo  lluuyy  llaa  SSaağğ  llııkk  HHiizz  mmeett  llee  rrii
FFii  nnaannss  mmaa  nnıı  ((SSaağğ  llııkk  SSii  ggoorr  ttaa  ccıı  llıı  ğğıı))

Sos yal Sağ lık Si gor ta cı lı ğı

Sağ lık hiz met le ri nin ba zı özel lik le ri sağ lık fi nans -
ma nı nın prim ler yo luy la ya pıl ma sı mo del le ri ne
des tek ol mak ta dır. Ör ne ğin; sağ lık hiz met le rin de
ta le bi hiz me ti kul la nan de ğil, hiz me ti su nan lar
be lir ler ve hiz me ti su nan lar ile alan lar ara sın da
bil gi asi met ri si var dır, do la yı sıy la hiz me tin ka nı -
ta da ya lı ve ob jek tif su nu la bil me si ile ge ri öde me -
si nin hiz met sağ la yı cı la ra yö ne lik ola rak eşit
ko şul lar da ve stan dart bir bi çim de ve ri le bil me si
için sis tem ge rek ti rir. Öte yan dan; sağ lık hiz met -
le ri, hem in san kay na ğı nın hem de tek no lo ji nin
ağır lık lı kul la nıl dı ğı bir alan dır ve ye ri ne kon ma -
sı müm kün de ği lidr, bu özel lik le ri de risk pay la -
şı mı nı ge rek ti rir. Tüm bun lar, prim yo luy la sağ lık
hiz met le ri fi nans man mo de li olan sağ lık si gor ta -
cı lı ğı nı des tek le yen fak tör ler dir. 

Prim top la ma yo luy la sağ lık hiz met le ri nin fi -
nans ma nı sos yal sağ lık si gor ta cı lı ğı ola rak bi li nir.
As lın da, sağ lık si gor ta cı lı ğı; hem ka mu sal ya ni
sos yal sağ lık si gor ta cı lı ğı, hem de özel sek tör ta -
ra fın dan ya pı lan özel sağ lık si gor ta cı lı ğı ola rak
uy gu la nan bir sağ lık fi nans man yön te mi dir. 

Sos yal sağ lık si gor ta cı lı ğın da sis tem, ça lı şan
ve ça lış tı ra nın zo run lu ola rak öde di ği prim ler le
olu şan fon lar üze ri ne ku rul muş tur. Prim ler, öde -
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me gü cü ne gö re be lir le ne bi lir, öde me gü cü ol ma -
yan la rın prim le ri ço ğun luk la ka mu fon la rın dan
kar şı la nır. Fi nan sal yü kün öde me gü cü ne gö re
be lir len me si, risk ha vu zu olu şu mu ve güç lü nün
güç sü zü des tek le me si yak la şı mı nı da be ra be rin de
ge ti rir. Olu şan ka mu si gor ta fon la rı, ge nel lik le
hü kü met ler den ba ğım sız ol ma il ke si ne da ya lı bir
mev zu at la yö ne ti lir. Sa de ce sağ lık hiz met le ri ne
öz gü ola rak de ğil, ge nel eko no mi de de ka yıt dı şı -
lı ğın ka yıt al tı na alın ma sı nın bir ara cı ola rak kul -
la nı lan sos yal sağ lık si gor ta cı lı ğı dün ya
de ne yi min de, bir yan dan eği til miş yö ne ti ci le re ih -
ti yaç du yu lur ken öte yan dan bi ri ken fon la rın yö -
ne ti min de ma li yet azalt ma ön lem le ri ve yö ne tim
gi der le ri nin yük sek li ği gi bi so run lar da or ta ya
çık mak ta dır. Do la yı sıy la, ver gi ler yo luy la fi nans -
man mo de li ne gö re yö ne ti ci lik yap ma de ne yi mi,
prim top la ma yo luy la sos yal sağ lık si gor ta cı lı ğın -
da ye ter siz ka la bi lir. Bu na ben zer ne den ler den
ötü rü; sos yal si gor ta yı zo run lu ha le ge ti re rek ris -
ki yay gın laş tır ma, pri min bir kıs mı nı öde ye cek
ça lış tı ran var lı ğı, den ge li ge lir da ğı lı mı gi bi me -
ka niz ma la rın ye ter li li ği, sos yal sağ lık si gor ta cı lı -
ğın da sis te min ba şa rı sı için ge rek li gö rü len ön
ko şul lar ola rak sı ra la na bi lir.

Sos yal sağ lık si gor ta cı lı ğı sis te mi, ya sal ola rak
ilk kez 1883 yı lın da Ot to von Bis marck ta ra fın dan
Al man ya ’da uy gu lan ma ya baş la tıl dı ğın dan bu
ad la da anıl mak ta dır. Al man ya ’da; 1884 yı lın da iş
ka za sı ile 1889 yı lın da sa kat lık ve yaş lı lık si gor ta -
la rı nın da or ta ya çık ma sı na ne den olan sis tem,
1921 yı lın da da Fran sa ’da yü rür lü ğe kon muş,
iler le yen yıl lar da da bir çok ül ke nin de sos yal gü -
ven lik sis te mi ne te mel oluş tur muş tur, ha len Al -
man ya ile bir lik te Fran sa, Avus tur ya, Bel çi ka,
Hol lan da, İs viç re ’de uy gu lan mak ta dır.

Tür ki ye ’de Sos yal Sağ lık Si gor ta cı lı ğı
(Ge nel Sağ lık Si gor ta sı)

1967 yı lın da 30. Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti
dö ne min de ilk ha zır lık la rı baş la yan Ge nel Sağ lık
Si gor ta sı sis te mi; uy gu la ma ya baş la ma ta ri hi iti -
ba rı ile 60. Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ’ne ka -
dar, he men he men tüm Hü kü met Prog ram la rı,
Dev let Plan la ma Teş ki la tı Kal kın ma Plan la rı ile
Si ya si Par ti le rin Prog ram la rı ve Se çim Ta ah hüt le -
ri ’n de yer al mış tır. 59. Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü -
kü me ti ’nin 2006 yı lın da Sos yal Gü ven lik Re for mu
kap sa mın da ya sa laş tır dı ğı, 5510 sa yı lı Sos yal Si -
gor ta lar ve Ge nel Sağ lık Si gor ta sı Ka nu nu ile 5502
sa yı lı Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Ka nu nu, Ge nel
Sağ lık Si gor ta sı ’nın 2008 yı lın dan iti ba ren uy gu -
lan ma ya baş la ma sı nı sağ la mış tır. Uy gu la ma ön -
ce si dö nem de; Ana ya sa Mah ke me si ’nin ba zı
mad de le ri ni ip tal et me si üze ri ne, 17 Ni san 2008
ta rih ve 5754 sa yı lı Sos yal Si gor ta lar ve Ge nel Sağ -
lık Si gor ta sı Ka nu nu ile Ba zı Ka nun ve Ka nun

Hük mün de Ka rar na me ler de de ği şik lik ya pıl ma -
sı na da ir Ka nun ve da ha son ra yü rür lü ğe gi ren
ikin cil mev zu at la ile Ge nel Sağ lık Si gor ta sı ’nın
ya sal alt ya pı sı ta mam lan mış tır. 

5510 sa yı lı Ka nu n’ un 60. mad de sin den baş la -
na rak an la tı lan sis tem, is te ğe bağ lı ol ma yan zo -
run lu bir sos yal sağ lık si gor ta sı sis te mi olup,
top lu mun ta ma mı nı kap sa ma sı te mel il ke dir. İl gi -
li mad de le rin de; ge nel sağ lık si gor ta sı kap sa mın -
da ki ki şi ler ile fi nans ma nı sağ la na cak ve
sağ lan ma ya cak sağ lık hiz met le ri ve sü re le ri, sağ -
lık hiz met le rin den ya rar lan ma şart la rı, ka tı lım
pa yı alı na cak ve alın ma ya cak sağ lık hiz met le ri ta -
nım lan mak ta dır. Sağ lık Uy gu la ma Teb li ği (SUT)
ise Ka nu n’ da yer ve ri len baş lık la rın ay rın tı lı ola -
rak açık lan dı ğı bir dü zen le me dir.

2000- 2010 yıl la rı ara sı sos yal sağ lık si gor ta cı -
lı ğı kap sa mın da ya pı lan ka mu sağ lık hiz me ti
öde me le ri in ce len di ğin de; 2000 yı lın da 2.6 mil yon
TL olan tu ta rın 2010 yı lın da 32.5 mil yon TL.’na
ulaş tı ğı gö rü le cek tir.  

5510 sa yı lı Ka nu n’ un ge nel sağ lık si gor ta sı ile
il gi li mad de le rin de ta nım la nan ba zı ana baş lık la -
rı aşa ğı da ki şe kil de özet le mek müm kün dür;
a. Ge nel sağ lık si gor ta sı kap sa mın da ki ki şi ler; iş -

çi, me mur, ba ğım sız, ge lir ve ay lık al mak ta
olan lar, is te ğe bağ lı si gor ta lı lar ana grup la rı
ola rak ifa de edil miş, bu ana grup lar da yer al -
ma yan ve özel du rum la rı olan lar (yok sul luk,
muh taç lık, va ta na hiz met vb.) sı ra lan mış, tüm
bun la rın dı şın da ka lan lar ile baş ka ül ke de
sağ lık yar dı mı hak kı bu lun ma yan lar da kap -
sa ma alın mış tır.

b. Ge nel sağ lık si gor ta sın dan ya rar lan mak için;
son bir yıl için de bu lun du ğu gru ba gö re top -
lam 30 ile 60 gün ge nel sağ lık si gor ta sı pri mi
öde miş ve prim bor cu bu lun ma mış ol ma sı
şar tı ge ti ril miş, an cak bu şart la ra 18 ya şı nın al -
tın da ki ki şi ler, acil hal ler, bu la şı cı has ta lık lar,
iş ka za sı ve mes lek has ta lık la rı; ki şi ye yö ne lik
ko ru yu cu sağ lık hiz met le ri ve in san sağ lı ğı na
za rar lı mad de ba ğım lı lı ğı nı ön le me ye yö ne lik
ko ru yu cu sağ lık hiz met le ri, ana lık, tıb ben baş -
ka sı nın ba kı mı na muh taç ki şi le re su nu lan
sağ lık hiz met le ri, afet ve sa vaş ha li ile grev ve
lo kavt hal le ri gi bi du rum lar da is tis na sağ la na -
rak prim gün sa yı sı ve prim bor cu na ba kıl ma -
ya ca ğı ifa de edil miş tir,

c. Ge nel sağ lık si gor ta sı pri mi nin; pri me esas ka -
zan cın % 12.5’u üze rin den alı na ca ğı, bu nun %
5’lik kıs mı nın si gor ta lı, % 7.5’lik kıs mı nın ise
iş ve re ni ta ra fın dan öde ne ce ği be lir til miş tir,

d. Ka nun ge re ği, ge nel sağ lık si gor ta sı kap sa -
mın da; Ki şi le rin sağ lık du ru mu na ba kıl mak sı -
zın ki şi ye yö ne lik ko ru yu cu sağ lık hiz met le ri
ile in san sağ lı ğı na za rar lı mad de ba ğım lı lı ğı nı
ön le me ye yö ne lik ko ru yu cu sağ lık hiz met le -

1176



ri, Ki şi le rin has ta lan ma la rı ha lin de ayak ta ve -
ya ya ta rak te da vi le ri, Ana lık (ge be lik ve do -
ğum) se be biy le ayak ta ve ya ya ta rak te da vi le ri,
Ki şi le rin has ta lan ma la rı ha lin de ayak ta ve ya
ya ta rak ağız ve diş mu aye ne le ri ve te da vi le ri,
Ev li ol mak la bir lik te ço cuk sa hi bi ol ma yan
(23-39 yaş ara sı ka dın lar da) ge nel sağ lık si gor -
ta lı sı ka dın ise ken di si nin, er kek ise eşi nin tüp
be bek te da vi si, Sı ra la nan sağ lık hiz met le riy le
il gi li teş his ve te da vi le ri için ge rek li ola bi le cek
kan ve kan ürün le ri, ke mik ili ği, aşı, ilaç, or -
tez, pro tez, tıb bi araç ve ge reç, ki şi kul la nı mı -
na mah sus tıb bi ci haz, tıb bi sarf, iyi leş ti ri ci
ni te lik te ki tıb bi sarf mal ze me le ri nin sağ lan -
ma sı, ta kıl ma sı ile bun la rın ga ran ti su re si son -
ra sı ba kı mı, ona rıl ma sı ve ye ni len me si
hiz met le ri fi nans ma nı sağ la nan sağ lık hiz met -
le ri ola rak be lir len miş tir.

e. Fi nans ma nı sağ lan ma yan sağ lık hiz met le ri
ise; i. Vü cut bü tün lü ğü nü sağ la mak ama cıy la
ya pı lan ve iş ka za sı ile mes lek has ta lı ğı na, ka -
za ya, has ta lık la ra ve kon je ni tal ne den le re bağ -
lı ola rak or ta ya çı kan du rum lar da ve ri le cek
sağ lık hiz met le ri dı şın da, es te tik amaç la ya pı -
lan her tür lü sağ lık hiz me ti ile es te tik amaç lı
or to don ti diş te da vi le ri, ii. Sağ lık Ba kan lı ğı ’n -
ca izin ve ya ruh sat ve ril me yen sağ lık hiz met -
le ri ile Sağ lık Ba kan lı ğı ’n ca tıb ben sağ lık
hiz me ti ol du ğu ka bul edil me yen sağ lık hiz -
met le ri, ii i. Ya ban cı ül ke va tan daş la rı nın; ge -
nel sağ lık si gor ta lı sı ve ya ge nel sağ lık
si gor ta lı sı nın bak mak la yü küm lü ol du ğu ki şi

sa yıl dık la rı ta rih ten ön ce mev cut olan kro nik
has ta lık la rı ola rak be lir til miş tir.

f. İş ka za sı ile mes lek has ta lı ğı hal le ri, as ke rî tat-
 bi kat ve ma nev ra lar da sağ la nan sağ lık hiz-
 met le ri, afet ha li ne de niy le sağ la nan sağ lık
hiz met le ri, ai le he ki mi mu aye ne le ri, ki şi ye yö-
 ne lik ko ru yu cu sağ lık hiz met le ri, kro nik has-
 ta lık lar ile ha ya ti öne mi ha iz pro tez ve
or tez ler, kon trol mu aye ne le ri, or gan, do ku ve
kök hüc re nak li hiz met le rin den ka tı lım pa yı
alın ma ya cak sağ lık hiz met le ri ola rak ta nım -
lan mış tır.

g. SGK ile söz leş me li va kıf üni ver si te le ri ile özel
sağ lık ku rum ve ku ru luş la rı, SUT ve ekin de
yer alan sağ lık hiz met iş lem be del le ri nin ta-
 ma mı üze rin den, Ku rum ca be lir le nen oran
olan % 70’i geç me mek üze re ila ve üc ret ala bil-
 me si ne iliş kin hü küm yer al mak ta olup, bu
oran Ba kan lar Ku ru lu ’na ta nı nan yet ki kap sa -
mın da % 90’a yük sel til miş tir. 

h. İla ve üc ret alın ma ya cak sağ lık hiz met le ri için -
de  acil hal ler ne de niy le su nu lan sağ lık hiz-
 met le ri, yo ğun ba kım hiz met le ri, ya nık
te da vi si hiz met le ri, kan ser te da vi si (rad yo te -
ra pi, ke mo te ra pi, ra dyoizo top te da vi le ri), ye-
 ni do ğa na ve ri len sağ lık hiz met le ri, or gan,
do ku ve kök hüc re na kil le ri, do ğum sal ano-
 ma li ler için ya pı lan cer ra hi iş lem le re yö ne lik
sağ lık hiz met le ri, di ya liz te da vi le ri, kar di yo -
vas kü ler cer ra hi iş lem le ri yer al mak ta dır.

5510 sa yı lı Ka nun ve ikin cil mev zu atı ge re ği,
Tür ki ye’de uy gu la nan ge nel sağ lık si gor ta sı kap-
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ÜL KE Özel Sağ lık Özel Sağ lık Özel Sağ lık Si gor ta sı Tü rü 
Si gor ta sı Ora nı (%) Si gor ta sı na sa hip Ki şi (%)

Al man ya 9.3 % 9 (ye ri ne ko nu lan) Ye ri ne ko nu lan (“subs ti tu ti ve”)
% 8 (ta mam la yı cı) Ta mam la yı cı (“comp le men tar y“)

Avus tral ya 8 % 41(özel si gor ta lı) Ek (“supp le men tar y“)
Ta mam la yı cı (“comp le men tar y“)

A.B.D 32.8 %74 (Özel si gor ta lı) Ye ri ne ko nu lan (“subs ti tu ti ve”)
% 8 (Ta mam la yı cı) Ek (“supp le men tar y“)

Ta mam la yı cı (“comp le men tar y“)

Da ni mar ka % 5 (Ek) Ek (“supp le men tar y“)
%30 (Ta mam la yı cı) Ta mam la yı cı (“comp le men tar y“)

Fran sa 13.3 % 2 (Ek) Ek (“supp le men tar y“)
% 90-92 (Ta mam la yı cı) Ta mam la yı cı (“comp le men tar y“)

Hol lan da 5 % 31 (Ye dek) Ye ri ne ko nu lan (“subs ti tu ti ve”)
% 92 (Ta mam la yı cı ve Ek) Ek (“supp le men tar y“)

Ta mam la yı cı (“comp le men tar y“)

İn gil te re 1.1 %10-11 (Ta mam la yı cı) Ek (“supp le men tar y“)
Ta mam la yı cı (“comp le men tar y“)

Tür ki ye 1.8 <2 Ek (“supp le men tar y“)

Tablo 88-1. Ba zı OECD Ül ke le rin de Özel Sağ lık Si gor ta cı lı ğı (2009)



 sa mı nın, ol duk ça ge niş bir çer çe ve de hiz met su-
 nu mu sağ la dı ğı nı, bu gün ler de da ha kı sıt lı bir
çev re de di le ge ti ri len sür dü rü le bi lir lik kay gı la rı -
nın, ya kın ge le cek te da ha da yay gın la şa bi le ce ği
ön gö rü le ri nin tar tı şıl ma sı ge rek ti ği ni gös ter mek -
te dir. 

SSaağğ  llııkk  HHiizz  mmeett  llee  rrii  nniinn  ÖÖzzeell  FFii  nnaannss  mmaa  nnıı

Sağ lık hiz met le ri nin özel fi nans man yön tem le ri ile
sağ lan ma sı du ru mun da; üç ana yön tem dik kat
çek mek te dir. Bun lar dan il ki; be lir len miş ta nım lı
sağ lık hiz met le ri için, özel sağ lık si gor ta cı lı ğı ya -
pan şir ket ler ta ra fın dan, ak tü er ya ça lış ma sı ve he -
sap la nan taz mi nat prim oran la rı na gö re alı nan
prim ler kar şı lı ğın da ve ri len özel sağ lık si gor ta cı lı -
ğı dır. Di ğe ri, ağır lık la ABD.’de uy gu la nan tıb bi ve
sağ lık ta sar ruf he sap la rı ve so nun cu su da cep ten
ya pı lan sağ lık har ca ma la rı dır.

Özel Sağ lık Si gor ta cı lı ğı

Özel sağ lık si gor ta sı sis te mi; bi ri doğ ru dan prim
öde me siy le yü rü tü len, di ğe ri do lay lı yön tem le
ya pı lan har ca ma lar la ger çek leş ti ri len sis tem ola -
rak iki ye ay rı la bi lir. Özel sağ lık si gor ta sı, öde me
gü cü olan bi rey le re da yan mak ta dır. Do lay lı har -
ca ma lar ise, sağ lık hiz me ti ni alan ki şi ve ku rum -
lar ile sağ lık hiz me ti ni su nan lar ara sı na, risk
pay la şı mı na gö re sis te mi or ga ni ze eden üçün cü
bir ya pı nın gir me si te me li ne otur mak ta dır. Bu sis -
tem de, Dev let prim öde me gü cü ne sa hip ol ma -
yan va tan daş la rı nın sağ lık la rı nı yi tir me le ri
du ru mun da ay rı ca sos yal yar dım or ga ni zas yon -
la rı ile gü ven ce sağ la ma ya ça lış mak ta dır. Ni te -
kim, Baş kan Oba ma dö ne min de ya pı lan sağ lık
fi nans ma nı nın ül ke de ya şa yan her ke si kap sa ma -
sı na yö ne lik sos yal sağ lık si gor ta cı lı ğı ça lış ma la -
rı na rağ men, ha len ağır lık la özel sağ lık sis te mi nin
uy gu lan dı ğı AB D’ de; 65 yaş üs tü ve özür lü ler için
Me di ca re ile fa kir le re sağ lık yar dı mı ya pan Me -
di ca de bu lun mak ta dır.

Tab lo 88-1’de ba zı OECD ül ke le rin de özel sağ -
lık si gor ta cı lı ğı nın ni te lik ve ni ce lik ola rak ana
özel lik le ri su nul mak ta dır. 

Özel sağ lık si gor ta sı sis te mi nin; ka mu sağ lık
si gor ta sı na al ter na tif ol ma sı, sü rek li li ği, hiz met
ağı nın fark lı lı ğı, ye ni ve ge liş me le re da ha açık ol -
ma sı, fi nan sal yö ne tim araç la rın da ki güç lü lü ğü,
re ka bet avan ta jı gi bi özel lik le ri dün ya ör nek le ri ne
ba kıl dı ğın da güç lü yön ola rak sı ra la na bi lir. Ay nı
ba kış la, po tan si yel pa zar ol ma sı, Hü kü met le rin
ge nel de des tek le yi ci po li ti ka la rı, tek no lo jik iler le -
me le re yat kın lı ğı, sek tör ler ara sı ras yo na li zas yon
ye te ne ği nin da ha güç lü ola sı, ye ni sa tış ka nal la rı
oluş tur ma da ki hız lı lı ğı da fır sat la rı ara sın da sa -
yı la bi lir. An cak; sağ lık si gor ta sı hiz met le ri nin su -
is ti ma le açık lı ğı, tek nik kar lı lı ğı nın az lı ğı,

mev zu at, ve ri ta ba nı, top lum da ki si gor ta lı lık bi -
lin ci ile ye tiş miş in san kay na ğı nın ek sik li ği gi bi
za yıf yön le ri de göz ar dı edil me me li dir. Öte yan -
dan; eko no mik kriz ler de ilk vaz ge çi le nin si gor ta
po li çe si ol ma sı, yaş la nan nü fus ve ar tan sağ lık
hiz met le ri ma li yet le ri de sis te min ge li şi mi ni teh -
dit eden önem li baş lık lar ol mak ta dır.

Özel sağ lık si gor ta cı lı ğın da, ki şi le rin is te ği ne
bağ lı ola rak, ya pı lan risk de ğer len dir me si ne gö re,
ak tü er ya sı he sap la nan bi rey sel prim tu ta rı kar şı -
lı ğın da, stan dart la rı be lir len miş sağ lık hiz me ti alı -
nır. Özel sağ lık si gor ta la rı; si gor ta lı ta le bi ve
si gor ta şir ke ti ne go re, ön ce lik le bi rey sel ve ku -
rum sal ol mak üze re fark lı te mi nat pa ket le ri su na -
bi lir ler. 

Özel sağ lık si gor ta cı lı ğın da bu bağ lam da ki
ürün çe şit li li ği ol sa da, te mi nat lar ge nel ola rak;
ya ta rak ve ayak ta te da vi te mi na tı ol mak üze re iki
ana baş lık al tın da top la nır. Ay rı ca, pri mi öde ne -
rek do ğum, ağız diş sağ lı ğı hiz met le ri gi bi ek te -
mi nat lar da bu lun mak ta dır. Ya pı lan har ca ma ya
yö ne lik fa tu ra lar, var sa si gor ta lı ka tı lım be de li ve
mu afi yet tu tar la rı dü şül dük ten son ra öde nir. Si -
gor ta lı ya, po li çe sin de ta nım la nan olay ve ya gün
ba şı na bir öde me ya pıl dı ğı fa tu ra lar da bu lun -
mak ta dır.

Özel sağ lık si gor ta la rın da ge rek ka mu oto ri -
te si nin be lir le di ği ge nel şart lar ve ge rek se si gor ta
şir ke ti nin özel şart la rı kap sa mın da te mi nat dı şı
ka lan ba zı hiz met ler de ola bi lir. Pe ri yo dik
kontrol ler, tıb bi ne den ol ma dan ya pı lan har ca ma -
lar bu tür du rum lar ara sın da sa yı la bi lir. 

Özel sağ lık si gor ta cı lı ğı, dün ya ge ne lin de dört
fark lı mo del le uy gu lan mak ta dır. Bun lar; 1. te mel
(pri mer) te mi nat özel sağ lık si gor ta cı lı ğı, 2. çif te
te mi nat (dub li ke) özel sağ lık si gor ta cı lı ğı, 3. ta -
mam la yı cı özel sağ lık si gor ta cı lı ğı ile 4. des tek le -
yi ci özel sağ lık si gor ta cı lı ğı dır.

Te mel (pri mer) te mi nat özel sağ lık si gor ta cı lı ğı
(“P ri mary Pri va te He alth In su ran ce”); ağır lık la
ABD, Hol lan da, Al man ya, Bel çi ka, İs pan ya, İs viç -
re, Avus tur ya ’da uy gu lan mak ta dır. Bu yön tem,
ka mu si gor ta sı ol ma ma sı ya da ol sa bi le is te ğe
bağ lı ola rak sa de ce özel sağ lık si gor ta sı ya pı la bil -
me si il ke si ne da ya nır. Uy gu la na bil me si için ki şi
ba şı na dü şen mil li ge li rin yük sek ol ma sı ge rek -
mek te dir. 1996 yı lın da İs viç re ’de baş la yan uy gu -
la ma ör ne ğin de, bi rey sel risk de ğer len dir me si
ya pı la maz, doğ ru dan sis te me ka bul edi lir, top -
lum sal ve ya coğ ra fi prim len dir me ile her kes için
ay nı prim ve stan dart laş tı rıl mış mi ni mum te mi -
nat pa ket le ri uy gu la nır. Ken di için de; Ana Te mi -
nat (“P rin ci pal”) ya ni kap sam da ol ma ya nı te mi nat
al tı na alan ya da ika me eden (“Subs ti tu te”) ya ni
sos yal si gor ta dan alı na nı ye ri ne ko yan ol mak
üze re iki mo del de uy gu lan dı ğı ül ke ör nek le ri
var dır. Zo run lu ka mu si gor ta sın dan mu af ola bi -
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le cek ler de kul la nı lan özel sağ lık si gor ta sı tü rü -
dür. Hol lan da ’da ve Al man ya ’da be lir li bir ge lir
dü ze yi üze rin de olan lar, Bel çi ka ’da ser best ça lı -
şan lar için kul la nı lır. Ka mu sağ lık si gor ta sı nın ye -
ri ne ge çen si gor ta nın kap sa mı na gir mek için
bir ta kım kri ter ler bu lun mak ta dır. Sos yal sağ lık si -
gor ta sı kap sa mı dı şın da kal mak is te yen le rin, yıl -
lık ge lir le ri nin ka mu ta ra fın dan be lir le nen
sı nır lar dan faz la ol ma sı, sık lık la üst üs te üç yıl ol -
mak üze re bu sı nır la rın aşıl dı ğı nın son bir kaç yı -
lın ge li ri için bel ge len me si gi bi ön ko şul lar
bu lun mak ta dır. 

Çif te te mi nat (dub li ke) özel sağ lık si gor ta cı lı ğı yön -
te min de, hem ka mu sağ lık si gor ta sı hem de özel
sağ lık si gor ta sı söz ko nu su dur. Tür ki ye ’de ki gi bi,
ki şi ler SGK kap sa mın da gü ven ce al tın da olup ay -
nı za man da özel sağ lık si gor ta sı na da sa hip tir ler.
Ka mu sağ lık si gor ta la rı kap sa mın da ki le re ikin ci
bir se çe nek olan bu mo del de, ka mu kat kı sı için
ay rı ca mu afi yet uy gu lan maz. 

Dün ya ör nek le ri ne ba kıl dı ğın da, ka mu sağ lık
si gor ta sı nın tüm sağ lık risk le ri ni kap sa dı ğı ör nek
bul mak müm kün de ğil dir. Bu bağ lam da, ki şi ler
ya ön ce den kar şı la şa bi le ce ği sağ lık risk le ri ne yö -
ne lik ola rak özel sağ lık si gor ta la rı na prim öder -
ler ya da risk le kar şı laş tık la rın da cep ten sağ lık
har ca ma sı ola rak ad lan dı rı lan ken di kay nak la rı
ile sağ lık risk le ri nin be de li ni öde me ye ça lı şır lar.  

Ta mam la yı cı ve des tek le yi ci özel sağ lık si gor ta la rı
te mel de bir bi ri ne ben ze yen iki sağ lık si gor ta sı
mo de li dir. Ara la rın da ki en önem li fark, ta mam -
la yı cı sağ lık si gor ta sın da ka mu nun ver di ği sağ lık
hiz me ti nin üs tün de ka lan kıs mı ve ri lir ken, des -
tek le yi ci sağ lık si gor ta sın da ka mu nun ver me di ği
sağ lık hiz me ti nin ve ril me si dir.

Ta mam la yı cı özel sağ lık si gor ta cı lı ğı (“comp le men -
tary co ver”) mo de li; ağır lık la Fran sa, İr lan da, Da -
ni mar ka, Al man ya, İs veç, Lük sem burg gi bi
ül ke ler de uy gu la nır. Ka mu sağ lık si gor ta sı nın
kar şı la dı ğı nın üs tün de ki ni ta ma men/kıs men üst -
le nen bir özel sağ lık si gor ta sı dır. Bir baş ka ifa dey -
le, hiz met alan ki şi nin üze rin de ka lan risk le ri;
ge rek te mi nat kap sa mı ve ge rek se te mi nat yüz -
de le ri açı sın dan çe şit li pa ket ler le üze ri ne alan bir
sağ lık si gor ta sı tü rü dür, ya ni Tür ki ye ör ne ğin de
ba kı la cak olur sa ge rek ti ğin de SGK fi ya tı nı, ge rek -
ti ğin de de SGK’ nın ver di ği hiz me ti ta mam lar. 

Des tek le yi ci özel sağ lık si gor ta cı lı ğı (“supp le men -
tary co ver”) mo de li ise da ha çok Ka na da, Avus -
tral ya ’da uy gu la nan, ka mu sağ lık si gor ta sı
ta ra fın dan kap san ma ya nı üst le nen bir özel sağ lık
si gor ta sı mo de li dir. 

Ta mam la yı cı Sağ lık Si gor ta sı Gö nül lü Ça lış -
ma Gru bu 2003’de ya yın la nan Ki ta bı ’n da ta mam -
la yı cı sağ lık si gor ta sı fır sat la rı ola rak aşa ğı da ki
ana baş lık la rı sı ra la mış tır; a. Ge nel Sağ lık Si gor ta -
sı ’nın ma li ris ki nin pay la şı mı, b. Ge nel Sağ lık Si -

gor ta sı ’n dan olu şa bi le cek ta lep le rin bu sis te me
ka na li ze edi le bi le ce ği, c. Sağ lık hiz me ti nin ka li te -
si üze rin de fi yat ne de niy le olu şa cak bas kı la rın
aza la bi le ce ği, d. Hiz met alan ki şi le rin he ki mi ni ve
has ta ne si ni seç me ko nu sun da ki sı nır la rı nın ge -
niş le ye bi le ce ği, e. Öde me le rin tü mü, pro viz yon
sü re ci ne da ya lı ola rak ya pı la ca ğın dan ile ri ye dö -
nük kon trol ve ek ya tı rım ya pıl ma dan de ne yim
pay la şı mı ya pı la bi le ce ği,  f. Hiz met su nu cu ku -
rum lar da ki ka pa si te kul la nı mı nın ar ta rak, ma li -
yet avan ta jı sağ la na bi le ce ği, g. Da ha eko no mik ve
ge niş bir yel pa ze de al ter na tif plan la rı kap sa yan
an laş ma lar ve ürün çe şit li li ği yo luy la da ha ge niş
kit le le re ula şı la bi le ce ği, h. Ku rum sal po li çe ler de
iş ve ren le rin ça lı şan mem nu ni ye ti ve ba ğım lı lı ğın -
da ar tış ola bi le ce ği. 

Ay nı Ça lış ma Gru bu, ta mam la yı cı sağ lık si -
gor ta sı nın teh dit le ri ola rak da aşa ğı da sı ra la nan
ko nu la rı vur gu la mış tır; a. “Sos yal Dev let” kav ra -
mı nın Te mel Te mi nat Pa ke ti dı şı na ta şın mak is te -
ne bi le ce ği, b. Te mel Te mi nat Pa ke ti üze rin de
ka lan kı sım için al ter na tif plan lar ha zır la na rak,
Ge nel Sağ lık Si gor ta sı için de ve ril me si ko nu sun -
da ka mu sal bas kı oluş tu ru la bi le ce ği, c. Özel Si -
gor ta Şir ket le ri nin baş lan gıç ta fi yat lan dır ma
so ru nu nu çöz me den, çok de ğiş ken li, çok al ter na -
tif li plan la ra yö ne le rek ha ta pay la rı nı yük selt me -
le ri ris ki ile kar şı la şa bi le ce ği, d. Özel Sağ lık
Si gor ta sı Şir ket le ri nin, ken di ara la rın da olu şa bi -
le cek re ka be tin ka mu sal de ne tim me ka niz ma la -
rıy la ye te rin ce des tek le ne me ye bi le ce ği.

Tür ki ye ’de Özel Sağ lık Si gor ta cı lı ğı

Tür ki ye Si gor ta ve Re asü rans Şir ket le ri Bir li ği ve -
ri le ri ne gö re; a. 17.1 mil yar TL olan top lam si gor -
ta cı lık prim üre ti mi nin % 11.6’lık oran ile 1.9
mil yar TL’ sı özel sağ lık si gor ta sı prim le rin den
oluş mak ta, b. 2000 yı lın da 700.000 olan özel sağ -
lık si gor ta lı sa yı sı 2010 yı lın da 1.600.000’e ulaş -
mış, c. 2010 yı lı Tür ki ye Nü fu su na Ora nı da % 2.2
ola rak ger çek leş miş, d. Özel sağ lık si gor ta sı po li -
çe si sa tan 33 Şir ke t’ in bu lun mak ta, e. 1991 yı lın da
12 mil yon USD, 2001 yı lın da 188 mil yon USD
olan özel sağ lık si gor ta sı prim üre ti mi nin 2011 yı -
lın da 630 mil yon USD ola rak ger çek leş ti ği gö rül -
mek te, f. 2001 yı lın da % 77.2 olan özel sağ lık
si gor ta sı taz mi nat/prim ora nı 2011 yı lın da % 84.4
ola rak he sap lan mak ta dır

Tıb bi ve Sağ lık Ta sar ruf He sap la rı

Tıb bi ta sar ruf he sap la rı ve sağ lık ta sar ruf he sap la -
rı, ağır lık lı ola rak Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nde
uy gu lan mak ta olan bir mo del dir. Te me li, özel sağ -
lık si gor ta lı la rı nın, si gor ta po li çe le ri kap sa mın da
ken di le ri nin öde mek du ru mun da ol duk la rı kıs -
mın, ki şi le rin öde me gü cü nü zor la ma ma sı için risk
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pay la şı mı yo luy la or tak bir ha vuz dan öden me si
esa sı na da ya nır. Çün kü, hiz me ti kul la nan la rın “fi -
nan sal risk” ola rak ad lan dı rı lan, hiz me te ih ti yaç ol-
u nan an da hiz me te ulaş ma la rı na en gel olan
yük sek pa ra sal mik tar la ra kar şı ko run ma ge re kir.
Böy le lik le, sağ lık hiz me ti kul la nı cı la rı nın hiz me te
fi nan sal ula şı la bi lir li ği ve bu nun sür dü rü le bi lir li ği
sağ lan mış olur. 

Tıb bi ta sar ruf he sap la rı için kü çük iş let me le -
rin ça lı şan la rı ve ser best mes lek sa hip le ri ile sı nır -
lı bir risk pay la şım ha vu zu oluş tu ru lur. Sağ lık
ta sar ruf he sap la rın da ise; risk pay la şım ha vu zu,
özel sağ lık si gor ta lı olan ve ge rek ti ğin de ken di
öde ye ce ği mik ta rın yük sek ol du ğu nu ön gö ren
her kes için ge çer li dir. 

Tıb bi ta sar ruf he sap la rı ve sağ lık ta sar ruf he -
sap la rı kap sa mın da; si gor ta lı nın öde me si ge re ken
sağ lık hiz me ti nin tıb bi hiz met, re çe te ve ya di ğer
tıb bi ci haz gi bi kı sım la rı na ait har ca ma lar ola bi le -
ce ği gi bi, dok tor re çe te si ne bağ lı ol ma yan ilaç lar
ile uzun va de li ba kım hiz met le ri de bu lu na bil -
mek te dir.  

Cep ten Sağ lık Har ca ma la rı

Cep ten sağ lık har ca ma la rı; hiç bir si gor ta kap sa -
mın da ol ma yan ya da ol sa da kul la nıl ma yan sağ -
lık har ca ma la rı için ki şi nin doğ ru dan ken di
yap tı ğı öde me ler ola bi le ce ği gi bi, sos yal ve ya özel
sağ lık si gor ta cı lı ğın da ön ce lik le ta lep kon tro lü
ama cıy la hiz me ti kul la na nın doğ ru dan öde di ği
kı sım lar ya ni kul la nı cı kat kı sı da ola bi lir. Ay rı ca,
tüm bun la rın dı şın da, res mi ol ma yan öde me ler
ola rak ad lan dı rı lan, hiz me ti su nan sağ lık ça lı şa nı
ve ya sağ lık ku rum la rı na ya pı lan öde me ler de bu -
lun mak ta dır.      
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A
a dalgası, 32
A dalgası, 133
A grubu beta-hemolitik streptokok, 469
Abciximab, 247
Abdominal aort anevrizması, 995-998

bilgisayarlı tomografi, 996-997
cerrahi tedavi, 997-998
etyoloji, 996
klinik belirti ve bulgular, 996
MR, 997
stent, 997
ultrasonografi, 996 

Abdominal aort stenti, 997
Ablasyon, 705-725, 806, 911 

ARVD, 900
atriyal fibrilasyon, 708-709
atriyal fluCer, 707-708
atriyal taşikardi, 707
AV nodal reentran taşikardi, 709, 829-830
AV reentran taşikardi, 709, 830-838
dilate kardiyomiyopati, 898
idiyopatik ventriküler taşikardiler, 712-714
komplikasyonları, 706
multifokal atriyal taşikardi, 707
sekonder ventriküler taşikardiler,

715-725, 897
supraventriküler taşikardiler, 707-711
ventriküler taşikardiler, 711-725, 893-894
yeni ablasyon sistemleri, 706
yeni enerji kaynakları, 706
yeni mapping teknikleri, 706-707

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE)
inhibitörleri, 232-234

angina pektoris, 370
hipertansiyon, 305-309
kalp yetersizliği, 609-610, 664
miyokard infarktüsü, 403-404

Acebutolol, 209-216
Acil hipertansiyon, 313-314

tedavi, 313-314
Adams Stokes sendromu, 941

Adenosine, 702-703, 
taşikardi sonlandırılması, 813

Adrenaline, 226
Ailen testi, 26
Ailevi katekolaminerjik polimorfik ventriküler

taşikardi, 903-904
Ailevi 

amiloidoz, 563 
aort koarktasyonu, 1103-1105
aritmojenik sağ ventrikül displazisi, 557-558
dilate kardiyomiyopati, 553

hipertrofik kardiyomiyopati, 570-571
kanalopatiler 901-904
restriktif kardiyomiyopati, 559, 562

Ajmalin testi, 802
Akciğer biyopsisi, 975
Akciğer embolisi. Bakınız: Pulmoner emboli
Akciğer nakli, 1159-1163
Akciğer ödemi. Bakınız akut kalp yetersizliği
Akciğer sintigrafisi, 982
Akromegali, 317 
Akselere AV kavşak ritmi, 67, 734
Aksesuar yol, 833-834

aksesuar yolların tipleri, 831
aksesuar yol varyantları, 832-833
antidromik AVRT, 834
cerrahi ablasyon, 838
kateter ablasyonu, 836-838
lokalizasyon, 833
resiprokan taşikardi EKG’si, 68-69

Aksiyon potansiyeli, 678
Akut aort yetersizliği, 483-484, 488, 1001 
Akut ateşli romatizma, 469-474

antibiyotik tedavisi, 473
artrit, 471
Aschoff cisimleri, 470
aspirin, 473
derialtı nodülleri, 471
endokardit profilaksisi, 474
eritema marginatum, 471
eritromisin, 474
etyoloji, 469
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fizyopatoloji, 469-470
kardit, 470-471
klinik belirti ve bulgular, 470
komplikasyonlar, 472-473
majör belirtiler, 470-471
minör belirtiler, 472
penisilin, 474
primer profilaksi, 473
sekonder profilaksi, 473-474
steroid tedavisi, 473
Sydenham chorea, 471

Akut ekstremite iskemisi, 1009
Akut kalp yetersizliği, 657-665

ACE inhibitörleri, 664
akut koroner sendrom, 664-665
akut tedavi, 662-663
atriyal fibrilasyon, 665
beta-blokerler, 664
BNP, 660
digoksin, 664
diüretikler, 662
dobutamine, 663
dopamine, 663
EKG, 659
ekokardiyografi, 660
enoximone, 663
epidemiyoloji, 657
epinephrine, 663
etyoloji, 658-659
fizyopatoloji, 657-658
heparin, 663
inotropik ajanlar, 662-663 
intra-aortik balon pompası, 664
kardiorenal sendrom, 665
kateterizasyon, 661
klinik belirti ve bulgular, 659
levosimendan, 663
mekanik destek ilaçları, 664
milrinone, 663
mineralokortikoid reseptör antagonistleri, 664
morfin, 662
MR, 660
nesiritide, 662
nitroprusside, 662
norepinephrine, 663
prognoz, 665
sağ kalp yetersizliği, 665
tanımlama, 657
teleröntgenografi, 659-660
tedavi, 661-664
tolvaptan, 663
ultrafiltrasyon, 664
vazodilatatörler, 662
vazopressörler, 663

Akut koroner sendrom. Bakınız: ST yükselmeli ve 
ST yükselmesiz MI/unstable angina pektoris

Akut koroner sendrom

EKG, 62-64
PCI, 283
ventriküler taşikardi, 889-890

Akut miyokard infarktüsü, 407-417
EKG, 63
komplikasyonları, 407- 417

aritmiler, 407-412
hipovolemik hipotansiyon, 413
kalp yetersizliği, 412-413
kardiyojenik şok, 413-414
papiller kas rüptürü, 414
perikardit, 416
pulmoner emboli, 416-417
sağ ventrikül infarktüsü, 413
sol ventrikül serbest duvar rüptürü,

414-416
ventriküler septum rüptürü, 414

sınıflandırılması, 383
Akut perikardit, 539-542

ayırıcı tanı, 541
cerrahi tedavi, 542
EKG, 540
ekokardiyografi, 540-541
etyoloji, 539
klinik belirti ve bulgular, 539-540
perikardiyosentez, 542
teleröntgenografi, 540
tedavi, 541-542

Akut pulmoner ödem, 657-665
Alagille sendromu, 1110
Aldosteron antagonistleri

hipertansiyon, 305 
kalp yetersizliği, 610-611

Alfa-adrenerjik reseptör blokerleri, 232
Alfa ve beta blokaj yapan ajanlar, 241
Alfa-metil dopa, 312
Aliskiren, 241
Aldosteronism, primer, 321
Alkol septal ablasyonu, 573-574
Alkolik kardiyomiyopati, 558 
Alteplase, 398
Alternan nabız, 23
Alveoler hipoventilasyon
Ambrisentan, 976
Ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu, 

95-98, 301-302    
Amfizem, 989 
Amil nitrit, 48
Amiloidoz, 563-564 
Amiloride, 243
Amiodarone, 698-699

atriyal fibrilasyon, 851-853, 860-861
atriyal fluCer, 825
AV nodal reentran taşikardi, 830
AV reentran taşikardi, 837
kavşak taşikardisi, 827
ventriküler taşikardi, 889, 892-893 
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taşikardi sonlandırılması, 813
Amlodipine, 221
Amrinone, 227
Anaflaktik şok, 672
Anakrotik nabız, 23
Anamnez, 13-16
Anatomi, 3-9

ileti sistemi, 5
kalp kapakları, 5
kalp odacıkları, 3-4
koroner arterler, 6-7
perikard, 3
sinir sistemi, 8
venöz sistem, 7-8

Anatomik tanı, 51-52
Anevrizma, 26
Angina pektoris, 64, 363-380, 430-431

aort darlığı, 476
EKG, 64
stabil angina pektoris, 363-380
sınıflandırılması, 430-431

Anistreplase, 244-245
Ani ölüm, 955-960

ailevi katekolaminerjik polimorfik ventriküler 
taşikardi, 903

aritmojenik sağ ventrikül displazisi, 957
Brugada sendromu, 902
epidemiyoloji, 955
etyoloji, 955
gençlerde ani ölüm, 1025-1029
kanolopatiler, 901-904
kardiyomiyopatiler, 956
kısa QT sendromu, 902
konjenital uzun QT sendromu, 901
koroner kalp hastalığı, 956
risk belirlenmesi, 957-958
tanımlama, 955
tedavi, 958-960

Anjiyografi 
koroner, 164-166, 361, 1003, 1079, 
pulmoner, 974-975, 982

Anjiyoödem, 234
Anjiyoplasti. Bakınız: Perkütan koroner girişim (PCI)
Anjiyoskopi, 287
Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE)

inhibitörleri, 232-234, 1048
akut kalp yetersizliği, 664
angina pektoris, 370
indikasyonları, 232
hipertansiyon, 234
konjestif kalp yetersizliği, 234, 609-610
ateroskleroz, 234
yan etki ve kontrindikasyonları, 234

Anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB),
239-241, 1048

angina pektoris, 370
hipertansiyon, 305-308

kalp yetersizliği, 610
Ankilozan spondilit, 1054-1055
Anormal otomatisite, 681
Anti-aritmik ilaçlar, 687-703, 890-893, 911

sınıflandırma, 689
Sicilian Gambit sınıflaması, 688
yan etkileri, 690

Anti-DNASeB, 470
Antidromik AV reentran taşikardi, 70
Antihipertansif ilaçlar, 304-307
Anti-iskemik ajanlar, 437-439
Antikoagülan tedavi, 1015-1021

akut miyokard infarktüsü, 1020-1021
antikoagülanlar, 1015-1016
antikoagülan tedavinin riskleri, 1016
atriyal fibrilasyon, 1018-1019
dilate kardiyomiyopati, 1021
paradoks emboli, 1021
prostetik kapaklar, 516-517, 1019-1020
romatizmal kalp kapak hastalıkları, 1019
sol ventrikü anevrizması, 1021
sol ventrikül trombusu, 1020

Antikoagülanlar, 1015-1016
düşük molekül ağırlıklı heparin, 1015
oral K vitamini antagonistleri, 1015
unfraksiyone heparin, 1015

Antinükleer antikor, 1052
Anti-oksidanlar, 349
Antistreptolizin O (ASO) antikorlan, 470
Antitrombin III, 979
Antitrombosit tedavi, 1048

akut miyokard infarktüsü, 405-408
Antitrombotik ilaçlar, 439-444
Aort anevrizması 

abdominal, 995-998 
disseksiyonu, 999-1003

rüptür, 999
torasik, 998-999

Aort darlığı, 475-483
aort kapak replasmanı, 481 
biküspid aort, 475
ekokardiyografi, 477
EKG, 477
endokardit, 479
etyoloji, 475
gebelik, 1062
kalp yetersizliği, 480
kateterizasyon, 479
klinik belirti ve bulgular, 476-477
komplikasyonlar, 479-480
konjenital, 475
medikal tedavi, 480
perkütan aortik balon valvüloplasti, 480
prognoz, 482-483
Ross prosedürü, 481
subvalvüler aort darlığı, 476
supravalvüler aort darlığı, 476
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romatizmal ateş, 475
sınıflama, 475
TAVİ, 480

Aort stenozu. Bakınız aort darlığı 
Aort disseksiyonu, 999-1005 

ani kardiyak ölüm
aortagrafi, 1002
atipik disseksiyonu, 1004
atletlerde
ayırıcı tanı 
bilgisayarlı  tomografi, 1001-1002
cerrahi tedavi, 1004
etyoloji, 1000
ekokardiyografi, 1001
göğüs radyolojisi, 1001
hamilelik
klinik belirti ve bulgular, 1000-1001
koroner anjiyografi, 1003
medikal tedavi, 1003-1004
miyokard infarktüsü
MR, 1002
sınıflama, 1000 

Aort hastalıkları, 995-1005
akut aort tıkanması, 1005
anevrizmaları, 995-999

abdominal, 995-998
torasik, 998-999

bakteriyel infeksiyon, 1005
disseksiyon, 999-1005
primer tümör, 1005

Aort kapak ejeksiyon sesi, 477
Aort kapak replasmanı, 481
Aort koarktasyonu, 28, 1103-1105

ekokardiyografi, 1104
büyük arterlerin transpozisyonu
doğal seyir ve prognoz, 1105 
hipertansiyon, 319-320
Fallot tetralojisi
gebelik, 1105
kateterizasyon, 1104
klinik belirti ve bulgular, 1103-1104
teleröntgenografi, 1104
tedavi, 1104-1105
Turner sendromu, 1103

Aort ring kapak absesi, 531
Aort yetersizliği, 483-489 

akut aort yetersizliği, 483-484, 488 
aort disseksiyonu, 483
aort kapak replasmanı indikasyonları, 488 
ciddiyeti, 486
EKG, 485 
ekokardiyografi, 485-487
etyoloji, 483
fizyopatoloji, 483
infektif endokardit, 483
kateterizasyon, 487
klinik belirti ve bulguları, 484

komplikasyonlar, 487
kronik aort yetersizliği, 483-484, 487-488
kardiyak kateterizasyon, 487
medikal tedavi, 487-488 
prognoz, 489
teleröntgenografi, 485
travmatik, 488

Aortik psödostenoz, 482
Apixaban, 857
Aprinidine, 695
Ard-depolarizasyon, 681-682
Arginin vasopressin, 589-590
Arginin vasopressin reseptör antagonistleri, 612
Aritmi

ani ölüm riski, 884
aritmi mekanizmaları, 677-686
ayırıcı tanı, 203, 806-812
beta-bloker, 214-215
cerrahi girişim, 1076-1077
EKG, 64-75
epidemiyoloji, 883
etyolojinin belirlenmesi, 803
gebelik, 1065
mitral kapak prolapsusu, 505
sınıflandırma, 833-834
sistemik lupus eritematozus, 1053
tanı metodları, 802-803

Aritmi komplet, 21
Aritmojenik sağ ventrikül displazisi, 557-558, 957

ablasyon, 723
Arddepolarizasyon, 682
Arteriyovenöz fistül, 593
Arter kan basıncı ölçülmesi, 27-29
Arter muayenesi, 20
Artrit, 471
Aschoff cisimleri, 470
ASO, 470
Aspirin, 246 

akut ateşli romatizma, 473
akut koroner sendrom, 402, 405
angina pektoris, 369
atriyal fibrilasyon, 854-856
cerrahi girişim, 1082
PCI, 290
periferik arter hastalığı, 1008
STEMİ, 402, 405

Atenolol, 209-216
Aterojenik diyet, 336
Ateroskleroz, 325-329

aterosklerozun lezyonları, 327
atoregenezde rol oynayan hücreler, 326
düz adale, 326
endotel tarafından salınan faktörler, 326
endotel, 326
fibröz kapsül, 325
makrofajlar, 326
normal arter, 325

1184



patogenezi, 325
plak rüptürü, 325, 328-329
yağlı çizgi, 325

Atorvastatin, 255
Atriyal erken vuru, 65, 820-821
Atriyal fluCer, 823-826

ablasyon, 707-708, 825-826
EKG, 66, 823
etyoloji, 823
sınıflama, 823
tanımlama, 823
tedavi, 824-826

Atriyal fibrilasyon, 845-871, 1018
akut atağın sonlandırılması, 850-853
akut miyokard infarktüsü, 869-870
aspirin, 854-856
cerrahi ablasyon, 868-869
clopidogrel, 856
dabigatran, 856-857
EKG, 66, 848
embolilerin önlenmesi, 853-857
epidemiyoloji, 846
etyoloji, 846
fizyopatolloji, 846-847
gebelik, 871
hız kontrolü, 858-860
hipertiroidi, 871
hipertrofik kardiyomiyopati, 870
kalp pili, 864
kalp yetersizliği, 613
kateter ablasyonu, 864-868 
klinik belirti ve bulgular, 847-848
komplikasyonlar, 849-850
laboratuar bulguları, 848-849
mitral stenozu, 870
nonfarmakolojik tedavi, 864-869
paroksismal, 845
permanan, 846
persistan, 845
postoperatif, 870-871
ritm kontrolü, 858-864
sınıflama, 845
tanımlama, 845
tedavi algoritmaları, 869
tedavi, 850-869
warfarin, 854-856
WPW sendromu, 870

Atriyal fibrilasyon ablasyonu
cerrahi ablasyon, 868-869
kateter ablasyonu, 864-868

Atriyal natriüretik peptid, 243
Atriyal septal defekt, 1121-1124

cerrahi tedavi, 1123-1124
EKG, 1122
ekokardiyografi, 1122
gebelik, 1061
kateterizasyon, 1122-1123

klinik belirti ve bulgular, 1121-1122
patoloji, 1121
teleröntgenografi, 1122
transkateter girişim, 1123-1124

Atriyal taşikardi, 821-823 
ablasyon, 707
EKG, 65

Atriyo-özofageal fistül, 867
Atriyal taşikardi, 821-823
Atriyoverter, 864, 927-928
Atriyum dilatasyonu, 60
Atropine, 732
Austin Flint üfürümü, 45
AV bloklar, 735-736 

EKG, 76-77 
MobiD I (Wenchebach) AV blok, 76
MobiD II AV Blok, 76-77
yüksek dereceli AV blok, 77

AV dissosiyasyon, 73, 811
AV kavşak erken vuru, 66, 826
AV kavşak kaçış vurusu, 6 734
AV kavşak ritmi, 67, 734
AV nodal reentran taşikardi, 827-830

ablasyon, 709, 829-830
EKG, 67-68, 829
klinik belirti ve bulgular, 829
tanımlama, 827-828
tedavi, 829-830

AV reentran taşikardi
ablasyon 709-711

AV tam blok, 77
AV nodal ablasyon, 864-865

B
Bakteriyel perikardit, 539
Balık yağları, 258
Balon anjiyoplasti. Bakınız: perkütan koroner

girişim
Balon valvüloplasti, perkütan

aort, 480
mitral, 494-495
pulmoner, 511
triküspid, 508

Baroreseptör refleks duyarlılığı, 87, 958
Becker belirtisi, 484 
Benazepril, 235
Benzatin penisilin G, 473
Bepridil, 221
Beriberi, 593 
Beta-blokerler, 209-216, 697, 1048

akut kalp yetersizliği, 664
akut miyokard infarktüsü, 402-403
angina pektoris, 212-214, 370
ani kardiyak ölüm, 959
aort disseksiyonu, 1003
aritmiler, 214-215
atriyal fibrilasyon, 851-852, 854, 860-861
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atriyal fluCer, 825
AV nodal reentran taşikardi, 830
dissekan aort anevrizması, 215
farmakokinetik özellikler, 241-242
hipertansiyon, 214
hipertrofik kardiyomiyopati, 215, 573
indikasyonları, 213
kalp yetersizliği, 215, 611-612
kardiyoselektivite, 209-210
kavşak taşikardisi, 827
lipidlere etkileri, 212
membran stabilize edici etki, 241
mitral kapak prolapsusu, 215
miyokard infarktüsü, 214
renal etkileri, 212
sessiz miyokard iskemisi, 214
sinüs taşikardisi, 819
supraventriküler taşikardiler, 707-711
uzun QT sendromu-konjenital, 215, 902
ventriküler taşikardi, 890-893 
yan etkileri, 213, 216

Beta-adrenerjik agonistler 225-226
Beyaz önlük hipertansiyonu, 300
Beyin natriüretik peptid (BNP), 589, 619
Bifasiküler bloklar, 737
Bigemine erken vuru, 24
Biküspid aort kapağı, 475-476

aort koarktasyonu, 475
aort darlığı, 475

Bilateral bloklar, 78-79
Bilgisayarlı tomografi (BT)-kardiyak, 140-142

aort anevrizması, 996
aort disseksiyonu, 1001-1002
feokromositoma, 319
kalsiyum skorlaması, 141-142
kardiyak tümörler, 1035-1039
koroner arter anomalisi, 142
koroner arter fistülü, 142
koroner arter kalsifikasyonu için, 141
koroner BT anjiyografi indikasyonları, 140-141
konstriktif perikardit, 542
miyokardiyal köprüleşme (“bridging”), 142
perikard hastalıkları, 541
pulmoner hipertansiyon, 974
pulmoner emboli, 982
restriktif kardiyomiyopati, 560

Birinci basamak diyeti, 349
Birinci derecede AV blok, 735
Bioprostetik pakalar, 515-516, 1020
Bisferien nabız, 22
Biventriküler hipertrofi, 61-62
Biyopsi. Bakınız: Miyokardiyal biyopsi
Bisoprolol, 612
Bivaluridine, 250
Biyoprotez, 481
Bloklar, 75-80
BNP, 660

Bosentan, 976
Böbrek yetersizliği, 

hipertansiyon, 309
Bradiaritmi, 202

geçici pacemaker, 732
Bretylium, 699
Brugada sendromu, 902-903

ani ölüm, 902, 957
EKG, 902-903
genetik, 902, 1069
İCD, 903 

Bucindolol, 209-216
Buerger hastalığı, 354, 1009 
Bumetanide, 242
Bundle branch reentran taşikardi, 896-897

ablasyon, 720-722
Burst pacing, 805

C
c dalgası, 32
CABG. Bkz Koroner arter bypass greft operasyonu.
Candesartan, 239-240
Candida endokarditi, 525
Cannon a dalgası, 32
Capture, 73, 810
Carbomedics protez kapak, 481
Carey-Coombs üfürümü, 471
CARTO, 205-206, 865
Carvallo belirtisi, 44 
Carvedilol, 209-216
Celiprolol, 209-216
Cerrahi girişim öncesi konsültasyon, 1071-1085

aspirin, 1082
aritmiler, 1076-1077, 1085
beta-blokerler, 1079-1080
bloklar, 1077
clopidogrel, 1082
hipertansiyon, 1075
ICD, 1077
iskemik kalp hastalığı, 1074-1075
kalp kapak hastalığı, 1076
kalp pili, 1077
kalp yetersizliği, 1075-1076
kardiyak testler, 1077-1079
komplikasyonların tedavisi, 1084-1085
koroner anjiyografi indikasyonları, 1079
koroner by-pass, 1081-1082
medikal tedavi, 1079
perkütan koroner revaskülarizasyon,

1082-1083
revaskülarizasyon 1081-1082
riskin belirlenmesi, 1072-1074
stres testi, 1079
venöz tromboembolik, 1083-1084

Cerrahi revaskülarizasyon (by-pass), 373
Cheyne-Stokes solunumu, 19
Cihaz takılı hastaların takibi, 643
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Cilazapril, 235
Cilostazol, 247
Chlorthalidone, 242
Chagas hastalığı, 723-724
Clopidogrel, 246

akut miyokard infarktüsü, 405
angina pektoris, 369
atriyal fibrilasyon, 854, 856
PCI, 290
periferik damar hastalığı, 1008

Commotio Cordis, 1028
Corrigan nabzı, (pulsus celer et altus) 21, 484
Coxsackie B virüsü

miyokardit, 549
perikardit, 539

Coumadin. Bakınız: Warfarin
CPR. Bakınız: Kardiyopulmoner resüsitasyon 
C-reaktif protein(CRP), 597

infektif endokardit, 529
koroner kalp hastalığı, 331
romatizmal ateş,472

Criyoablasyon, 865
CRT. Bakınız: Kardiyak resenkronizasyon tedavisi
Cushing sendromu, 

hipertansiyon, 320-321

Ç
Çomak parmak (“clubbing”), 19

D
Dabigatran, 856-857
Dal blokları (BBB), 

bilateral, 78-79
sağ dal bloku, 77
sol dal bloku, 78
trifasiküler, 79

Dar QRS’li taşikardilerin ayırıcı tanısı, 70-71
D-dimer testi, 981-982 
Defibrilasyon, 963-964
Deltaparin, 985
Dental işlemler, 636
Depolarizasyon, 678
Depresyon, 336
Derialtı nodülleri, 471
Dermatomiyozit, 1056
Desmopressin, 949
Dev hücreli miyokardit, 550
Devamlı üfürümler, 46-47
Devamlı kavşak reentran taşikardisi, 827
Depo hastalıkları, 565
Diabetes mellitus, 334, 1042-1049

akut koroner sendrom, 1047-1049
medikal tedavi, 1048
reperfüzyon, 1047-1048
revaskülarizasyon, 1049

diabetik kardiyomiyopati, 1049
dislipidemi, 1044

insülin direnci, 1044
epidemiyoloji, 1043
hipertansiyon, 308-309, 1049
kalp yetersizliği, 1049
kardiyovasküler ilişkiler, 1044
koroner kalp hastalığı, 1044-1049

epidemiyoloji, 1045
risk sınıflaması, 1046-1047
tedavi, 1047-1049

tanı kriterleri, 1043-1044
Tip I, 1043
Tip 2, 1043

Diabetik kardiyomiyopati, 1049
Diazoxide, 231
Digitalis, 221-225, 702

atriyal fibrilasyon, 851-852, 854
atriyal fluCer, 825
AV nodal reentran taşikardi, 830
doz ve kullanımı, 223
etki mekanizması, 222-223
farmakokinetik özellikler, 222
indikasyonları, 223-224
kalp yetersizliği, 607, 664
kronik böbrek hastalığı
yan etki ve kontrindikasyonları, 224

Digitalis intoksikasyonu, 224-225, 890
EKG, 82

Digoksin. Bakınız: Digitalis
Dikrotik nabız, 22
Dilate kardiyomiyopati, 533-559

ablasyon, 898
alkolik kardiyomiyopati, 558
aritmojenik sağ ventikül displazisi, 557-558
EKG, 80-81, 555
ekokardiyografi, 556
endomiyokardiyal biyopsi, 556-557
epidemiyoloji, 553
etyoloji, 553-555
Holter, 555
ICD, 898
klinik belirti ve bulgular, 555
patoloji, 554
peripartum kardiyomiyopati, 558-559
prognoz, 557
Tako-tsubo kardiyomiyopatisi, 558
tanımlama, 533
taşikardiyomiyopati, 559
tedavi, 557
teleröntgenografi, 56

Diltiazem, 219, 701-702, 
atriyal fibrilasyon, 851, 854, 86-861
atriyal fluCer, 825
AV nodal reentran taşikardi, 830
taşikardi sonlandırılması, 813

Dinamik EKG, 83-84
Dipyridamol

ekokardiyografi, 358-359
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miyokard perfüzyon sintigrafisi, 359
Direkt renin inhibitörleri, 241
Direkt trombin inhibitörleri, 

Bivaluridin, 289-290
PCI, 289-290

Dirençli hipertansiyon, 310 
Dislipemi, 334, 1044, 1048 

balık yağı, 349
farmakolojik tedavisi, 348-346
fibrik asid deriveleri, 349
nikotinik asit, 349
prubucol, 349
statinler, 348

Disopyramide, 692-693
atriyal fibrilasyon, 851, 862-863

Dispne, 555, 595
Dissekan aort anevrizması, 

hipertansiyon, 303
Diüretikler, 241-244

akut kalp yetersizliği, 662
atriyal natriüretik faktör, 243
indikasyonları, 243
karbonik anhidraz inhibitörleri, 243
loop diüretikler, 242
potasyum tutucu diüretikler, 242
yan etkileri ve kontrindikasyonları, 243-244

Diyastolik asenkroni, 617
Diyastolik asinerji, 617
Diyastolik rulman, 46
Diyastolik fonksiyonlar, 133-134
Diyastolik kalp yetmezliği, 615-622

ayırıcı tanı, 620-621
ekokardiyografi, 618-619
epidemiyoloji, 616-617
etyoloji, 617-618
fizyolopatoloji, 617
klinik belirti ve bulgular, 618
prognoz, 623
tanımlama, 615-616
tedavi, 621-623 

Diyastolik üfürümler, 44-46
Diyastolik kalp yetersizliği (ejeksiyon fraksiyonu 

korunmuş kalp yetersizliği) 615-623
Diyet, 347-348
Dobutamine, 226-227 

akut kalp yetersizliği, 663
Dobutamine ekokardiyografi, 478-479
Dofetilide, 700-701

atriyal fibrilasyon, 851-853
Doğumsal kalp hastalıkları, Bakınız: Erişkinlerde 

doğumsal kalp hastalıkları
Doku Doppler, 119-120
Doku plazminojen aktivatörü (tPA), 244
Dolaşım destek cihazları, 674
Dopamine, 226

akut kalp yetersizliği, 663
kardiyojenik şok, 673

Doppler ekokardiyografi, 117-121
doku Doppler görüntüleme, 119-120
pulsed Doppler, 118
renkli Doppler, 118
“strain”, 120-121
“strain rate”, 120-121
sürekli dalga 118

Doppler ultrasonografi, 1008, 1011 
Doxazosin, 232
Doxorubicin, 555 
Down sendromu, 1070
Dressler sendrom, 416, 539
Dronedarone, 701, 862-863 
Ductus arteriozus açıklığı, 1131-1135

cerrahi tedavi, 1133
EKG, 1132
ekokardiyografi, 1132
kateterizasyon, 1132-1133
klinik belirti ve bulgular, 1132
komplikasyonlar, 1133
transkateter kapatma, 1133-1135

Duroziez belirtisi, 484
Düşük molekül ağırlıklı heparin, 250, 984-985, 

1012, 1015, 1048
Düz sırt sendromu, 19

E
E/A oranı, 133, 619
Ebstein anomalisi, 1062
E/e’ oranı, 133, 619
Efüzyonlu perikardit, 543-544 
Egzersiz, 605-606, 1025
Egzersiz testi, 99-107

egzersize yanıt, 99-100
indikasyonları, 106-107
kontrindikasyonları, 103
komplikasyonları, 103
protokolleri, 101-102
sonlandırma indikasyonları, 104
uygulanması, 100-101
yorumlanması, 103-104

Eğik masa (“tilting table”) testi,89-90, 802
indikasyonları, 89
kontrindikasyonları, 89
uygulanması, 89
vazovagal senkop, 89, 939

Ehlers-Danlos sendromu, 1000, 1068
Eisenmenger sendromu, 1117-1119
Ejeksiyon fraksiyonu

ani ölüm, 642, 957-958
diyastolik kalp yetersizliği, 618
sistolik kalp yetersizliği, 600-601

Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş kalp
yetersizliği, 615-623

ayırıcı tanı, 620-621
ekokardiyografi, 618-619
epidemiyoloji, 616-617
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etyoloji, 617-618
fizyolopatoloji, 617
klinik belirti ve bulgular, 618
prognoz, 623
tanımlama, 615-616
tedavi, 621-623

Ejeksiyon kliği, 477
EKG derivasyonları, 55
Eklampsi, 312-313
Ekokardiyografi, 109-134

amiloidoz, 563
aort disseksiyonu, 1001
basınç hesaplama, 128
devamlı dalgalı, 118
dilate kardiyomiyopati, 557
diyastolik fonksiyonlar, 132-134
doku Doppler görüntüleme, 119-121
Doppler, 117-118
infektif endokardit, 530
hipertrofik kardiyomiyopati, 569-570
iki boyutlu ekokardiyografi, 109-112
intrakardiyak ekokardiyografi, 125-126
intravasküler ultrasonografi, 125
kalp debisi hesaplanması, 128-129
kalp yetersizliği, 598-601
kapak alanı hesaplanması, 129-130
kardiyak kitleler, 1035-1040
kontrast ekokardiyografi, 121-122
M-mod, 112-145
PISA, 130
prostetik kapak, 517-518
renkli ekokardiyografi, 118-119
restriktif kardiyomiyopati, 560
sarkoidoz, 564
sistolik fonksiyonların hesaplanması, 131-132
stres ekokardiyografi, 126-127
transözofageal ekokardiyografi, 122-125
üç boyutlu, 116-117

Enoximone, 663
Ekstremite muayenesi, 18
Elektriksel kardiyoversiyon, 269-271, 806
Elektrofizyolojik inceleme, 201-206, 958

aritmilerin ayırıcı tanısı, 203
AV blok, 202
CARTO, 205-206, 865
intrakardiyak kayıtlar, 201-202
kateterler, 201
kullanma alanları, 202-204
normal değerler, 203
NAVEX, 205
“non-contact mapping”, 204-205
senkop, 946-947
sinüs düğümü disfonksiyonu, 202
yeni haritalama teknikleri, 204-206

Elektrokardiyografi (EKG), 55-83 
EKG okuma, 59
akciğer embolisi, 81

akut koroner sendrom, 62-64
aritmiler, 64-75
ayırıcı tanı, 70-71
bloklar, 75-80
derivasyonlar, 55
digitalis intoksikasyonu, 82
dinamik, 83
elektrolit bozuklukları, 82
endokrin hastalıklar, 81
hipertrofiler, 60-62
koroner kalp hastalığı, 62-64
kardiyomiyopatiler, 80-81
miyokard infarktüsü, 63
perikardit, 80-81
sinyal ortalamalı EKG, 85

Embolektomi, pulmoner, 986
Emboli

akut miyokardiyal infarktüsü, 1021
atriyal fibrilasyon, 849, 854-856
endokardit, 528
kardiyak tümör, 1035
kateter ablasyonu, 706
pulmoner, 979-987

Embolik inme, 521
Enalapril, 236
Encainide, 695
Endokardit profilaksisi, 474, 535-537
Endomiyokardial biyopsi.

Bakınız: Miyokard biyopsisi
Endomiyokardiyal fibroz, 562
Endotel, 326
Endotelin, 590 
Enoxamine, 228
Enoxaparin, 985
Epinephrine, 663
Eplerenone, 242
Epoprostenol, 977 
Eptifibatide, 247
Erb odağı, 37
Erken sistolik üfürüm, 44
Eritromisin, 473
Erişkinlerde doğumsal kalp hastalıkları,

1091-1095
atriyal septal defekt, 1121-1124
ductus arteriozus açıklığı, 1131-1135
Eisenmenger sendromu, 1117-1119
gebelik, 1061, 1092-1094
hematolojik sorunlar, 1092
kalp yetersizliği, 1091
sağ ventrikül çıkış yolu darlıkları, 1107-1116

Fallot tetralojisi, 1112-1116
subinfundibüler darlık, 1111--1112
supravelvüler pulmoner stenoz, 1110-1111
valvüler pulmoner stenoz, 1107-1110

sağ ventrikül disfonksiyonu, 1091
sol ventrikül çıkış yolu darlıkları, 1097-1105

aort koarktasyonu, 1103-1105
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subaortik darlık, 1100-1102
supravalvüler aort darlığı, 1102-1103
valvüler aort darlığı, 1097-1100

ventriküler septal defekt, 1125-1130
Eritema marginatum, 471
Esmolol, 209-216, 689

atriyal fibrilasyon, 860
Ethacrynic asid, 242
Etyolojik tanı, 51
Event recorder, 83-84
Ezetimib, 256

F
Facies mitralis, 17
Fabry hastalığı, 565
Faktör V leiden, 338, 979
Familyal. Bakınız: Ailevi
Fallot tetralojisi, 1062, 1112-1116
Fasiküler blok, 78
Felodipine, 221
Fenilephrine, 

kardiyojenik şok, 671
Fenofibrat
Feokromositoma, 

hipertansiyon, 319
Fıçı göğsü, 19
Fibrik asit deriveleri, 257-258, 349

etki mekanizmaları, 258
metabolizmaları, 258
indikasyonları, 256
yan etkileri, 256

Fibrinojen, 338
Fibrinolitik tedavi, 244-246

kardiyojenik şok, 674
Fibröz kapsül, 325
Fizik muayene, 17-18
Fizyolojik 2. ses çiftleşmesi, 38
Fizyolojik tanı, 51-52
Flecainide, 695-696

atriyal fibrilasyon, 851-853
atriyal fluCer, 825
AV nodal reentran taşikardi, 830
AV reentran taşikardi, 837
kavşak taşikardisi, 827
taşikardi sonlandırılması,813

Fludrokortison, 949
Fluvastatin, 255
Fondaparinux, 985, 1012
Fonksiyonel kapasite, 16, 53
Fonksiyonel üfürüm, 43
Fonokardiyografi, 91-94
Fosfodiesteraz inhibitörleri, 608
Fosinopril, 235
Framingham risk skoru, 1042
Furosemide, 242
Füziform anevrizma, 995
Füzyon vurusu, 73, 810-811

G
Gallaverdin bulgusu, 43
Gaucher hastalığı, 565
Gebelik, 1059-1066

antikoagülan tedavi, 1063
aritmiler, 1065
ekokardiyografi, 1060-1061
fetal ekokardiyografi, 1061
hemodinamik değişiklikler, 1059-1060
hipertansiyon, 311, 1064-1065
ilaç tedavisi, 1065
kalp hastalıkları

aort stenozu, 1062
atriyal septal defekt, 1061
dilate kardiyomiyopati, 558-559, 1064
Ebstein anomalisi, 1062
Fallot tetralojisi, 1062
kapak hastalıkları, 1063
patent duktus arteriozus, 1061
prostetik kapaklar, 1063
pulmoner hipertansiyon, 1062-1063
pulmoner stenoz, 1063 
siyanotik kalp hastalıkları, 1062
ventriküler septal defekt, 1060

koroner arter hastalığı, 1064
Marfan sendromu, 1063-1064
peripartum kardiyomiyopati, 558-559, 1064
teleröntgenografi, 1060
aort disseksiyonu, 1064

Geç sistolik üfürüm, 44
Geç depolarizasyon: Bakınız arddepolarizasyon
Geçici kalp pili, 265-276

indikasyonları, 265
teknik, 265-266

Gemfibrozil, 349
Gençlerde ani ölüm, 1025-1029

hipertrofik kardiyomiyopati, 1027
koroner arter anomalileri, 1027
Marfan sendromu, 1028
miyokardit, 1027-1028

Genetik faktörler, 1067-1070
aritmojenik sağ ventrikül displazisi, 1069
ateroskleroz, 1067
atriyal fibrilasyon, 1069
biküpsid aorta, 1069-1070
Brugada sendromu, 1069
dilate kardiyomiyopatiler, 1068-1069
dislipemi, 1067-1068
Down sendoromu, 1070
Ehlers-Danlos sendromu, 1068
endotel disfonksiyonu, 1068
hipertansiyon, 296
hipertrofik kardiyomiyopati, 1069
konjenital uzun QT sendromu, 1069
kromosom anomalileri, 1070
Marfan sendromu, 1068
mitral kapak prolapsusu, 1069
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sol ventrikül “noncompaction” 1069
tromboz, 1068
Turner sendromu, 1070

Geniş QRS’li taşikardilerin ayırıcı tanısı, 809-811
Genitotüriner islemler, 

endokardit profilaksisi, 536            
Gentamisin, 

endokardit tedavisi, 534
profilaksi, 536

Glikojen depo hastalıkları, 565-566
Glikoprotein IIB/IIIa inhibitörleri, 247

abciximab, 247
eptifibatide, 247
indikasyonları, 247-248
kontrindikasyonları, 248
lamifiban, 247
PCI, 290-291
ST yükselmeli akut miyokard infarktüsü, 405
tirofiban, 247

Gorlin formülü, 479
Göğüs ağrısı  

angina pektoris, 363
aort disseksiyonu, 1000
hipertrofik kardiyomiyopati, 568
mitral kapak prolapsusu, 365
miyokard infarktüsü, 381, 425 
perikardit, 541 
pnömotoraks, 365  
pulmoner emboli, 980 
reflü özofajit, 365
TieDe sendromu, 365

Göğüs radyografisi, 136-140
akciğer parenkimi, 139
aort anevrizması, 138
anormal dansiteler, 137
büyük damarlar, 138-139
“cour en sabot”, 137
dekstrokardi, 137
intra-alveoler hemoraji, 139
kalp boşlukları, 137-138
kardiyovasküler kalsifikasyonlar, 137
Kerley A, 139
Kerley B, 139
koroner arter kalsifikasyonları, 137 
mitral stenozu, 138
pacemaker, ICD, 139-140
perikard efüzyonu, 137, 544
protez kalp kapaklan, 139, 1019-1020
pulmoner hipertansiyon, 138
pulmoner kan akımı, 137
pulmoner vasküler yapı, 137

Gradient ölçümü-ekokardiyografik, 128
Graham-Steel üfürümü, 45

H
HACEK organizmalan, 525-526
Handgrip, 99,

Hasta sinüs sendromu, 202, 732-733
h-CRP, 338
HDL-kolesterol düşüklüğü, 343
Hematüri, 472 
Hemokromatoz, 565 
Heparin

akut kalp yetersizliği, 663
akut koroner sendrom, 
akut miyokard infarktüsü, 1020-1021
derin yen trombozu, 1012 
gebeler, 1063

Hepatojügüler reflü, 19, 31
Hibernasyon, miyokardiyal, 159, 355
Hidroklorotiyazid

hipertansiyon, 305-306
kalp yetersizliği, 606-607, 622

Hidroksimetil glutaril  koenzim A (HMG-CoA) 
inhibitörleri. Bakınız: Statinler

Hill belirtisi, 480 
Hipereozinofilik sendrom, 562
Hiperglisemi, 1044 
Hiperünsilinemi, 

hipertansiyon, 297
Hiperkalemi. Bakınız: Hiperpotasemi
Hiperkalsemi, 82-83
Hiperkolesterolemi, 345-350

diyet, 347-349
farmakolojik tedavi, 348-349
risk sınıflandırılması, 345-346
tedavi yaklaşımı, 345-350

Hiperkolesterolemi tedavisi, 346
Hipernatremi, 597
Hiperpotasemi, 82
Hipertiroidi

EKG, 81
Hipertrofi, 60-62
Hipertansif  kardiyomiyopati, 553     
Hipertansiyon, 293-321 

acil hipertansiyon tedavisi, 313-314
aldosteronism, primer, 321
ambulatuar kan basıncı ölçümü, 301-302    
antihipertansif ilaç seçimi, 307
antihipertansif ilaçlar, 304-307
aort koarktasyonu, 319-320
beyaz önlük hipertansiyonu, 300
Cushing sendromu, 320-321
diabetes mellitus, 308-309, 1049
dirençli hipertansiyon, 310 
dissekan aort anevrizması, 303
EKG, 301
ekokardiyografi, 301
epidemiyoloji, 295 
etyoloji, 299, 317-318
gebelik, 1064
feokromositoma, 319
fizyopatoloji, 295-297
genetik faktörler, 296
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gebelikte, 311
idrar analizi, 301
intraserebral kanama, 303
hedef organ hasarı, 302-304
hipertansif krizler, 314
hipertansif retinopati, 304
hiperünsilinemi, 297
kadınlarda, 310-311
kalp yetersizliği, 308
klinik belirti ve bulgular, 299-230
komplikasyonlar, 302-304
koroner kalp hastalığı, 307-308, 332-333
kronik böbrek hastalığı, 303, 309
laboratuar bulguları, 300-301
Mendelyan kalıtım, 296
menopozda, 311
morbidite ve mortalite
oral kontraseptifler, 311
ortostatik hipotansiyon, 310
periferik damar hastalığı, 304
pre-eklampsi, 312-313
renal parenkimal hastalıklar, 318
renin anjiyotensin aldosteron sistemi, 296-297
renovasküler hipertansiyon, 318-319 
sekonder hipertansiyon, 317-321
sempatik sinir sistemi, 297
serebrovasküler hastalıklar, 309
sınıflandırma, 317
sistolik hipertansiyon, 302
sol ventrikül hipertrofisi, 309-310
tanı, 299
tedavi algoritması, 304-307
tuz tüketimi, 296
yaşam tarzı değişiklikleri, 304
yaşlılarda, 310

Hipertansif krizler, 314
Hipertansif retinopati, 304
Hipertrigliseridemi, 334
Hiperünsilinemi, 297
Hipertrofik kardiyomiyopati, 566-576

alkol septal ablasyonu, 573-574
ani kardiyak ölüm, 568, 957
asemptomatik hastalar, 566
atletlerde ani kardiyak ölüm, 1027
atriyal fibrilasyon, 576
cerrahi tedavi, 574
diyastolik disfonkiyon, 567
EKG, 568-569
Ekokardiyografi, 569-570
epidemiyoloji, 566-567 
gebelik, 1064
genetik, 570-571
implante kardiyoverter defibrilatör, 575-576
klinik belirti ve bulgular, 568
laboratuar bulguları, 568-571 
mitral yetersizliği, 567
miyokard iskemi, 567

pacemaker, 574-575
patofizyoloji, 567
prognoz, 576
septal miyektomi, 574
sol ventrikül çıkış yolu obstrüksiyonu, 567
tanımlama, 566
tedavi, 571-576

Hiperürisemi, 597
Hipokalsemi, 83
Hiponatremi, 597, 607
Hipopotasemi, 82
Hipotermi, 83, 965
Hipovolemik şok, 672
Hirudin, 250
Hirulog, 250
His-Purkinje sistemi, 5
HMG-CoA Redüktaz inhibitörleri (statinler),

251-256
etkenlik, 252-253
etki mekanizmaları, 251-252
yan etkileri, 253

Holter, 83
Holt-Oram sendromu, 18
Homans belirtisi, 33
Homogreft, 481
Homosistein, 337-338
Hydralazine, 231

kalp yetersizliği, 608-609
Hydrochlorothiazide, 242

İ
İbutilide, 687, 700

atriyal fibrilasyon, 851-853
atriyal fluCer, 825
taşikardi sonlandırılması, 813 

İdiyopatik dilate kardiyomiyopati
ablasyon, 722-723
ani ölüm, 956

İdiyopatik restriktif kardiyomiyopati, 562
İdiyoventriküler kaçış ritmi, 72, 888
İdiyoventriküler kaçış vurusu, 72
İki boyutlu ekokardiyografi, 109-112
İkinci basamak diyeti, 349
İkinci derecede AV blok, 735
İleri derecede AV blok, 736
İlaçlar 

EKG, 81-82
ICD. Bakınız: İmplante edilebilen kardiyoverter 

defibrilatör 
İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör.

Bakınız: Takılabilen kardiyoverter
defibrilatör 

İdiyopatik ventriküler taşikardiler, 
ablasyon, 712-714

İdiyopatik ventriküler fibrilasyon, 897 
İloprost, 977
İndapamide, 242
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İnfektif endokardit, 525-537, 1019
aort stenozu, 479
ekokardiyografi, 530
endokardit profilaksisi, 535-537
etyoloji, 525-526
hemokültür, 530
Janeway lezyonu, 528
klinik belirti ve bulgular, 527-528
komplikasyonlar, 532-533
Osler nodülü, 528
patogenez, 526-527
prostetik, 520
Roth lekeleri, 528
splinter hemoraji, 528
tanı, 530-532
tedavi, 533-535

İnme. Bakınız: Stroke
İnotropik ajanlar, 

akut kalp yetersizliği, 662-663 
İnsülin direnci, 1044
İntra-aortik balon pompası, 277-279

indikasyonlar, 278
kardiyojenİk şok, 674
komplikasyonlar, 278-279
teknik, 277-278

İntra-atriyal blok, 76, 734
İntrakardiyak basınçlar-ekokardiyografik , 128
İntramiyokardiyal blok, 737
İntramural hematom, 1004-1005
İntraserebral kanama, 303
İntravasküler ekokardiyografi, 125-126
İntraventriküler bloklar, 77, 736-737
İrbesartan, 240
İskemik kalp hastalığı (koroner kalp

hastalığı), 353-361
ani ölüm, 956
BT kardiyak, 360,
EKG, 356
egzersiz testi, 357
ekokardiyografi, 357
epidemiyoloji, 353-354
etyoloji, 354-355
fizyopatoloji, 355
klinik tablolar, 356
koroner anjiyografi, 361
MR kardiyak, 359-360
PET, 359
radyonüklid inceleme, 359
risk faktörleri, 356
risk sınıflaması, 360-361
stres ekokardiyografi

İskemik kardiyomiyopati, 144-145, 553
İskemik ventriküler taşikardi,

ablasyon, 715-720
İsradipine, 221
İsoproterenol, 227, 732

kardiyojenik şok, 673

İsosorbidite dinitrate, 229, 608
İsosorbidite mononitrate, 229
İvabradine, 

angina pektoris, 372
kalp yetersizliği, 612

IVUS (koroner içi ultrasonografi), 189-194
Klinik kullanım alanları, 193-194
PCI, 286-287

İzole sağ kalp yetersizliği, 665

J
Janeway lezyonu, 528
Jervell-Lange-Nielsen sendromu, 901
Jones kriterler 470
Jugüler ven, 29
Jugüler venöz basınç,29-30, 596

K
Kalp akciğer canlandırılması, 961-965
Kalsiyum antagonistleri. Bakınız: kalsiyum kanal 

blokerleri
Kalp debisi

ekokardiyografi, 128-129
Kalbin oskültasyonu, 36-48

birinci ses anormallikleri, 37-38
frotman, 40
ikinci ses anormallikleri, 38-39
normal kalp sesleri, 37-38
opening snap, 40
S3, 39
S4, 39
Sistolik klik, 39
prekordiyal knock, 40
üfürümler, 40-48

Kalp hızı değişkenliği, 86-87, 958                                                           
Kalp hızı türbülansı, 87
Kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografi,

163-171
indikasyonları, 166-170
komplikasyonları, 170
kontrindikasyonları, 170
koroner anatomi, 164-166
restriktif kardiyomiyopati, 560-561
sağ kalp, 164
sol kalp, 164

Kalp-akciğer nakli, 1163-1165
Kalp nakli (transplantasyonu), 647, 649, 1145-1156

cerrahi teknik, 1147-1150
donör seçimi, 1147
hasta seçimi, 1146-1147
immünosupresif tedavi, 1152
komplikasyonları, 1155-1156
kontrindikasyonları, 1146
rejeksiyon, 1152-1155
tranplantasyon sonrası bakım, 1150-1152
vaskülopati, 1155

Kalp odakları, 37
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Kalp pili: Bakınız pacemaker
Kalp sesleri, 36-48
Kalp siklusu, 9
Kalp vektörü, 57
Kalp yetersizliği, non-farmakolojik tedavi,

631-650
İCD, 642-644
kalp nakli, 647, 649
kapak cerrahisi, 645-646
kardiyak resenkronizasyon tedavisi, 631-642
koroner revaskülarizasyon, 645
kök hücre nakli, 647-648
mekanik destek cihazları, 646-649
ventriküler rekonstrüksiyon, 645

Kalp yetersizliği, kronik, 585-623
aort darlığı, 476
ayırt edici tanı, 603-604
diabetes mellitus, 1049
ekokardiyografi, 600-601 
ejeksiyon fraksiyonu korunmuş kalp

yetersizliği, 615-623
epidemiyoloji, 585-586
etyoloji, 593-594
fizyopatoloji, 586-592
hipertansiyon, 308, 614
iskemik kalp hastalığı, 614
klinik belirti ve bulgular, 594-596
laboratuar bulguları, 596-602
refrakter kalp yetersizliği, 615
ritm ve ileti bozuklukları, 613-614
sınıflandırma, 592-593
tanı, 602-603
tanımlama, 585
tedavi, 604-615
ventriküler aritmi, 886

Kalsiyum kanal blokerleri, 216-221, 1048
angina pektoris, 370-371
akut miyokard infarktüsü, 404
benzothiazepine grubu, 217
dihyropyridine grubu, 217
indikasyonları, 218
papaverine grubu, 217

Kanalopatiler, 901-904
ailevi katekolaminerjik polimorfik ventriküler 

taşikardi, 903-904
Brugada sendromu, 902-903
kısa QT sendromu, 902
uzun QT sendromu, 901-902

Kanıta dayalı tıp, 51, 53
Kapak hastalıkları, 475-514

aort kapağı, 475-489
gebelik, 1063
mitral kapağı, 489-506
triküspid kapağı, 506-511
pulmoner kapak, 511-512
kombine kapak hastalıkları, 513-514

Kapak tamiri, 516

Kaptopril, 236
Kardit, 470
Kardiyak arrest. Bakınız: Ani ölüm
Kardiyak enzimler, 392-393
Kardiyak kitleler. Bakınız: Kardiyak tümör
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi, 631-642

hasta ve cihaz seçimi, 640-641
indikasyonları, 641-642
klinik çalışmalar, 637-640
komplikasyonlar, 636-637
optimal yerin bulunması, 634-635
teknik, 633-634

Kardiyak senkop, 940-941
Kardiyak travma, 1028
Kardiyak trombüsler, 1020, 1039 

prostetik kapak, 521
Kardiyak tümörler, 1035-1039

kistler, 1038-1039
primer habis tümörler, 1037-1038
primer selim tümörler, 1035-1037

fibrom, 1037
hamartom, 1037
hemanjiyom, 1037
miksoma, 1035-1036
lipoma, 1036
rabdomiyom, 1036-1037

Kardiyojenik şok, 669-674
ayırıcı tanı, 671
dobutamine, 673
dolaşım destek cihazları, 674
dopamine, 673
EKG, 670
ekokardiyografi, 671
etyoloji, 669-670
fenilephrine, 671
fibrinolitik tedavi, 674
fizyopatoloji, 669
hemodinamik bulgular, 671-672
intra-aortik balon pompası, 674
isoproterenol, 673
kateterizasyon, 671
klinik belirti ve bulgular, 670
milrinone, 671
norepinephrine, 673
prognoz, 674
revaskülarizasyon, 674
tanımlama, 669
teleröntgenografi, 671
tedavi, 672-674

Kardiyopulmoner resüssitasyon (KPR), 958-959
Kardiyorenal sendrom, 665
Kardiyomiyopatiler, 553-576

aritmojenik sağ ventrikül dizplazisi, 557-558
diabetik kardiyomiyopati, 1049
dilate kardiyomiyopati, 553-557
EKG, 80-81
hipertrofik kardiyomiyopati, 566-576
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sınıflandırma, 553
peripartum kardiyomiyopati, 558-559
restriktif kardiyomiyopatiler, 559-566
tanımlama, 553

Kardiyovasküler risk faktörleri, 331-339
aile öyküsü, 332
atojenik diyet, 336
cinsiyet, 331
depresyon, 336
diabetes mellitus, 334
dislipemi, 334
fibrinojen, 338
h-CRP, 338
HDL-kolesterol düşüklüğü, 343
hipertansiyon, 332-333
hipertrigliseridemi, 334
homosistein, 337-338
LDL-kolesterol yüksekliği, 343
lipoprotein (a), 338
metabolik sendrom, 335
obezite, 335-336
pro-inflamatuar belirteçler, 338-339
sedanter yaşam tarzı, 336
sigara ve tütün, 332
von Willebrand faktörü, 338
yaş, 331-332
yaşam tarzı, 336

Kardiyovasküler ilaçlar, 209-259
ACE inhibitörleri, 232-238
alfa-blokerler, 232
anjiyotensin reseptör blokerleri, 239-241
antitrombosit, antitrombotik ve antikoagülan 

ilaçlar, 246
beta-blokerler, 209-216
direkt trombin inhibitörleri, 250-251
diüretikler, 241, 245 
fibrinolitik ajanlar, 244-246
glikoprotein IIb/IIa inhibitörleri, 247-248
kalsiyum antagonistleri, kalsiyum kanal

blokerleri, 216-221
lipid düşürücü ilaçlar, 251-258
pozitif inotropik ajanlar, 221-228
vazodilatatörler, 228-241

Kardiyoversiyon, 269-271, 806
atriyal fibrilasyon, 1019
indikasyonları, 270-271
internal kardiyoversiyon, 252
kontrindikasyonları, 271
teknik, 269-270

Karekök belirtisi, 543
Karotid sinüs masajı, 943
Katekolaminerjik polimorfik ventriküler

taşikardi, 903-904
Kateter ablasyonu. Bakınız: Ablasyon
Kerley A, 139
Kerley B, 139
Kesintisiz (“incessant”) ventriküler taşikardi, 890

Keutel sendromu, 1110
Kısa QT sendromu, 902
Killip sınıflandırılması, 387
Kinapril, 236
Kladikasyon, 1007
Klik. Bakınız: Kalp sesleri
Klopidogrel
Koch üçgeni, 4
Kolaylaştırılmış PCI, 28288
Kolesterol

LDL-kolesterol, 343, 345
HDL-kolesterol, 343
Lipoprotein a, 344-345

Kolesterilamin, 348
Kombine kapak hastalıkları, 512-514
Konjenital kalp hastalıkları. Bakınız: Erişkinlerde 

doğumsal kalp hastalıkları
Konjenital uzun QT sendromu, 901-902

ani ölüm, 957
beta-bloker, 901
ICD, 902
pacemaker, 902
sempatik denervasyon, 902
tanı, 901

Konnektif doku hastalıkları, 1051-1056
ankilozan spondilit, 1054-1055
dermatomiyozit, 1056
polimiyozit, 1056
romatoid artrit, 1054
sistemik lupus erimatozus, 1051-1054
skleroderma, 1055-1056

Konstriktif perikardit, 542-543
BT, 543
cerrahi tedavi, 543 
EKG, 542
ekokardiyografi, 542-543
kateterizasyon, 543
klinik belirti ve bulgular, 542
MR, 543
teleröntgenografi, 542 
tedavi, 543

Kontrast ekokardiyografi, 121-122
Koroner akım, 173
Koroner anjiyografi, 164-166

indikasyonları, 166-170 
komplikasyonları, 170

Koroner akım rezervi, 176
Koroner arter anomalisi, 1027
Koroner arter bypass cerrahisi, 645, 1139-1143

angina pektoris, 372-374, 376-367
indikasyonları, 1140-1143

Koroner arter hastalığı. Bakınız iskemik kalp
hastalığı, koroner kalp hastalığı

Koroner BT anjiyografi indikasyonları, 140-141
Koroner kalp hastalığı

EKG, 62-64
hipertansiyon, 307-308
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Koroner kalsiyum skorlaması,141-142
Koroner ultasonografi (IVUS), 189-194

aterom plağının morfolojisi, 192
artefakt, 191
klinik kullanım alanları, 193
sınırlılıkları, 190
teknik, 189-190

Krotkoff sesleri, 27
Kök hücre nakli, 647, 648
Kreatin kinaz, 392-393
Kreşendo üfürüm. Bakınız: Sistolik üfürümler
Kronik böbrek hastalığı, 303, 309
Kronik iskemik kalp hastalığı.

Bakınız: İskemik kalp hastalığı
Kronik kor pulmonale, 989-992

etyoloji, 989
fizyopatoloji, 990
insidens, 989
klinik belirti ve bulgular, 990-991
laboratuar bulguları, 991
tanımlama, 989
tedavi, 991-992

Ksantoma, 18
Ksantelasma, 18
Kuadrigemine erken vuru, 21
Kurtarıcı PCI, 282
Kusmaul belirtisi, 31

L
Laurence-Moon Biedl sendromu
Labetolol, 209-216
Lacidipine, 221
Lamifiban, 247
Lanetoplase, 246
Lead ekstraksiyonu, 757, 765-767
Lercanidipine, 221
Levosimendan, 228, 663
Libman-Sacks endokarditi, 527, 1052
Lioole sendromu, 296
Lidocaine, 693, 813, 889
Lipoprotein (a), 338, 344
Lone atriyal fibrilasyon, 846
Lorcainide, 697
Losartan, 240
Lovastatin, 253
Low-Ganong-Lenin sendromu
Löffler endokarditi, 559, 562
Lyme hastalığı, 599, 736

M
M mod ekokardiyografi, 112-116
Magnezyum, 964
Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, 142-151

aort disseksiyonu, 1002
aritmojenik sağ ventrikül displazisi, 146
dilate kardiyomiyopati, 557

iskemik kardiyomiyopati, 144-145
kardiyak kitleler, 146-150
miyokardit, 146, 551
miyokardiyal “noncompaction”, 146
non-iskemik kardiyomiyopati, 145-146
perikard hastalıkları, 150-151
pulmoner emboli, 982

Marfan sendromu, 17-19, 1000, 1028, 1064, 1068
Masif pulmoner emboli, 980
Masum üfürüm, 43
Maze operasyonu, 868
Medtronic-Hall kapak protezi, 481
Mefruside, 242
Mekanik destek cihazları, 646-649
Mekanik kapaklar, 515
Metabolik sendrom, 1041-1043

epidemiyoloji, 1041
kardiyovasküler risk, 335, 1041-1042
tanı kriterleri, 1041-1042
tanımlama, 1041
tedavi, 1042-1043

Methicilline, 534
Methoxamine, 227
Metoprolol, 209-216, 697

atriyal fibrilasyon, 860
Mexiletine, 693-694
Midodrin, 948-949
Midsistolik üfürüm, 41-42
Migren, 947
Miksoma, 1035-1036
Miksödem EKG’si, 81
Milrinone, 228

akut kalp yetersizliği, 663
kardiyojenik şok, 671

Mineralokortikoid reseptör antagonistleri,
akut kalp yetersizliği, 664
kalp yetersizliği, 610-611

Minoxidil, 230
Mitral açılma sesi, 490
Mitral darlığı, 489-496

ayırıcı tanı, 494
cerrahi tedavi, 496
EKG, 491
ekokardiyografi, 491-493
etyoloji, 489-490
fizyopatoloji, 490
kapak alanı, 492
kateterizasyon, 493-494
klinik belirti ve bulguları, 490-491
komplikasyonlar, 494
patoloji, 489-490
perkütan mitral balon valvüloplastisi, 494-495
prognoz, 496
teleröntgenografi, 491

Mitral kapak prolapsusu, 504-506, 1019, 1069
aritmi, 505, 886
cerrahi tedavi, 506
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EKG, 505
ekokardiyografi, 505
etyoloji, 504
klinik belirti ve bulgular, 504-505
komplikasyonlar, 505-506
medikal tedavi, 506
prognoz, 506

Mitral yetersizliği, 496-506
akut, 497-499, 501
cerrahi tedavi, 502
EKG, 499
ekokardiyografi, 499-500
etyoloji, 497
fizyopatoloji, 497
kateterizasyon, 500-501
klinik belirti ve bulgular, 497-498
komplikasyonlar, 501
kronik, 497-498, 501
medikal tedavi, 501-502
mitral kapak tamiri, 502-503
mitral kapak replasmanı, 502
patoloji, 497
perkütan mitral kapak tamiri, 503
prognoz, 503
teleröntgenografi, 499

Miyokard biyopsisi, 195-200
indikasyonları, 197-199
işlem, 195
komplikasyonları, 196-197

Miyokardiyal hibernasyon, 355
Miyokardiyal “stunning”, 355
Miyokardit, 549-552, 1053

akut miyokardit, 550-551
EKG, 80, 551
ekokardiyografi, 551
endomiyokardiyal biyopsi, 551
etyoloji, 549-550
fulminan miyokardit, 551
klinik belirti ve bulguları, 550
MR, 551
patoloji, 549
prognoz, 552
tanı, 551
tanımlama, 549
tedavi, 552

Miyokardiyal köprü (“bridge”), 354
MobiD I (Wenchebach) AV blok, 76, 735
MobiD II AV Blok, 76-77, 735
Modifiye Bernoulli denklemi, 478
Monge Hastalığı, 989
Morizicine, 696-697
Morfin, 

akut kalp yetersizliği, 662
akut miyokard infarktüsü, 402

MUGA, 162
Miyokardiyal fraksiyonel akım rezervi,179-183
Multifokal atriyal taşikardi, 65-66, 823

Musset belirtisi, 484
Müller belirtisi, 484

N
Nabızsız elektriksel aktivite, 961
Nadolol, 209-216, 687
Natriüretik peptidler, 589

kalp yetersizliği, 596-598
akut kalp yetersizliği, 660

Naxos sendromu, 557
Nebivolol, 209-216
Nefes darlığı. Bakınız: Dispne
Nesiritide,  662
Nicardipine, 221
Nifedipine, 219-220
Nikotinik asit, 257
Nimodipine, 221
Nisoldipine, 221
Nitratlar, 229, 1048

akut miyokard infarktüsü, 230
angina pektoris, 229-230, 371-372
konjestif kalp yetersizliği, 230, 608
nitrat toleransı, 230
yan etkiler, 230-231

Nitrendipine, 220-221
Nitrogliserin, 229

akut miyokard infarktüsü, 402
Nitrik oksid, 590
Nitroprusside, 231

akut kalp yetersizliği, 662
aort disseksiyonu, 1003

Norepinephrine (noradrenaline), 226
akut kalp yetersizliği, 663
kardiyojenik şok, 673

No reflow fenomeni, 398
Nonbakteriyel trombotik endokardit, 526
Non-paroksismal AV kavşak taşikardisi,

67, 827
Nöral senkop, 938-940
Nöromüsküler hastalıklar 

EKG, 81
kardiyomiyopati, 553, 555

Nörokardiyojenik senkop, 939
Nükleer kardiyoloji, 153-162

akut koroner sendrom, 160
canlı doku araştırılması, 159-160
diabetik hastalarda, 160
indikasyonları, 156-157
koroner arter hastalığı tanısı, 156-158
miyokard perfüzyon sintigrafisi, 153-154
MUGA, 162
perkütan koroner girişimin

değerlendirilmesi, 158
PET, 161-162
postoperatif değerlendirme, 158-159
radyofarmasötikler, 153-154
risk belirleme, 158
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sol dal blokunda, 160
SPECT, 154-161

Talyum 201, 154
Teknesyum-99m sestamibi, 155
Teknesyum-99m tetrofosmin, 155

O
Obezite, 335-336
Oksijen

akut miyokard infarktüsü, 402
Olmesartan, 240
Omega 3 yağ asitleri, 368
Ortodromik AV reentran taşikardi, 69
Ortopne, 659
Ortostatik hipotansiyon, 937, 939-940
Openin snap, açılma sesi, 40
Orifis alanı,

ekokardiyografik hesaplanma, 130
Ortostatik hipotansiyon, 310
Oskültasyon, 36
Oskültasyon boşluğu, 28
Osler nodülü, 19, 528
Otomatik eksternal defibrilasyon, 959
Overdrive pacing, 805

Ö
Ödem, 596, 659 
Önyük, 588

P
P dalgası
Patent ductus arteriozus.

Bakınız: Ductus Botalli açıklığı
P mitrale, 60
P pulmonale, 60
PR mesafesi, 57
Pacemaker

acil tedavi, 731-732
atriyal fibrilasyon, 864
EKG anormallikleri, 764-765
hipertrofik kardiyomiyopati, 574-575
indikasyonları

AMİ, 731, 738-739
atriyal fibrilasyon, 739-740
AV tam blok, 733
bifasiküler blok, 738
çocuklarda, 744, 746
hipersensitif karotid sinus senkobu, 741
hipertrofik kardiyomiyopati, 743-744
kalp nakli, 743
nörokardiyojenik senkop, 741-743
sinüs düğümü disfonksiyonu, 731
supraventriküler taşikardiler, 738-739
uzun QT sendromu, 741

kalp pilinin seçilmesi, 755-758
komplikasyonlar, 760, 762
lead ekstraksiyonu, 765-767

indikasyonları, 767
lead seçimi, 757

morbidite ve mortalite, 759-761
NASPE spesifik dokları
NASPE/BPEG kodlama, 730
pacemaker modları, 752-755
programlama, 750-752
takılma tekniği, 745-
takip, 767
vazovagal senkop, 949

Pacemaker sözlüğü,775-799
Pannus, 521
Pansistolik üfürüm, 43-44
Papiller kas rüptürü, 414
Paradoks emboli, 981, 1021
Paradoks S2 çiftleşmesi, 477
Parasistol, 75
Paroksismal noktürnal dispne, 595
Patent ductus arteriozus.

Bakınız: Ductus arteriozus açıklığı 
Patent foramen ovale. Bakınız: Atriyal septal defekt.
Patolojik Q dalgası, 62
Pektus karinatum, 19
Pektus ekskavatum, 19
Penisilin V, 474
Pentoksifilin, 1009
Periferik arter hastalıkları, 1007-1009

cerrahi tedavi, 1009
Doppler ultrasonografi, 1008
klinik belirti ve bulgular, 1007-1008
medikal tedavi, 1008-1009
perkütan revaskülarizasyon, 1009

Peri-infarktüs blok, 80
Periferik arter muayanesi,23-25
Periferik damar hastalığı, 

hipertansiyon, 304
Periferik siyanoz, 19
Perikard hastalıkları, 539-545

akut perikardit, 539-542
EKG, 80-81
konstriktif perikardit, 542-543
perikardiyal efüzyon, 543-544
tamponad, 544-545

Perikardit, 539-545, 1055
Perikardiyal knock, 40
Perikardiyosentez, 273-275

indikasyonları, 274
sol parasternal yaklaşım, 274
subksifoidal yaklaşım, 273-274
tamponad, 274
teknik, 273-274

Perindopril, 237
Peripartum kardiyomiyopati, 558-559, 1064
Perkütan aort kapak replasmanı (TAVİ), 480
Perkütan aortik balon valvüloplasti, 480
Perkütan koroner girişim (PCI) ile koroner

by-pass karşılaştırması, 283-284
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Perkütan koroner girişim (PCI)’da MACE (önemli 
istenmeyen olay), 284-285

Perkütan koroner girişim (PCI), 281-292
akut koroner sendrom, 283
anjiyoskopi, 287
çıplak metal stent, 288
farmakolojik tedavi, 289-291

aspirin, 290
clopidogrel, 290
direkt trombin inhibitörleri, 289-290

Bivaluridin, 289-290
düşük molekül ağırlıklı heparin, PCI, 289
glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri, 290-291
prasugrel, 290
ticlodipine, 290
unfaksiyone heparin-PCI, 289

IVUS, 286-287
İlaç salınımlı stent, indikasyonları, 281-284
kolaylaştırılmış PCI, 28288
komplikasyonları, 284-286, 291-292

aterotromboembolizm, 284
MACE (önemli istenmeyen olay), 284-285
damar giriş komplikasyonları, 285
kontrast madde allerjisi, 285
kontrast nefropatisi, 285
koroner perforasyon, 285
stent-içi tromboz, 285-286

kontrindikasyonları, 284
kurtarıcı PCI, 282
PCI ile koroner by-pass karşılaştırması, 283-284
primer PCI, 282
prognoz, 284
PTCA, 287-288
restenoz, 288-289
stabil angina pektoris, 372
STEMİ, 281-283
stent, 288
unstable angina pektoris, 283

Perkütan mitral balon valvüloplastisi, 494-495
Perkütan mitral kapak tamiri, 503
Perkütan triküspid balon valvüloplasti, 508  
Permanen resiprokan kavşak taşikardisi EKG’si, 67
Phentolamine, 232
PISA methodu (“proximal isovelocity surface area”) 
PET, 161-162
Pindolol, 209-216
Pistol shot belirtisi, 484
Phenytoin, 694
Plak rüptürü, 325, 328-329
Pnömotoraks, 197
Polimiyozit, 1056
Polimorfik ventriküler taşikardi, 889
Post-infarktüs angina, 417, 430 
Post-infarktüs perikardit,416
Postüral ortostatik taşikardi sendromu, 820
Pozitif inotropik ajanlar, 221-228

kalp yetersizliği, 607, 662-663

Prasugrel, 
akut miyokard infarktüsü, 405
PCI, 290

Pravastatin, 254
Prazosine, 232
Presenkop, 937
Preeklampsi, 312-313
Pre-eksitasyona yol açan resiprokan

taşikardiler, 69-70
Prekordium muayenesi, 34-36
Pre-operatuar konsültasyon,

bakınız: cerrahi girişim öncesi konsültasyon
Presipite edici faktörler

akut kalp yetersizliği, 659
kalp yetersizliği, 604-605

Primer aldosteronizm , 321 
Primer perkütan girişim (PCI), 282

indikasyonları, 398-400
trombolitik tedavi sonrası perkütan koroner 

girişim, 400-401
Primer pulmoner hipertansiyon, 969-977

gebelik, 1062
Prinzmetal (varyant) angina, 431-432
Procainamide, 692

atriyal fibrilasyon, 851
atriyal fluCer, 825
taşikardi sonlandırılması,813

Propafenone, 696
atriyal fibrilasyon, 851-853
atriyal fluCer, 825
AV reentran taşikardi, 837
AV nodal reentran taşikardi, 830
kavşak taşikardisi, 827
taşikardi sonlandırılması,813

Propranolol, 209-216, 697
atriyal fibrilasyon, 860

Prostetik kapaklar, 515-522
antikoagülasyon, 516-517
atriyal fibrilasyon, 520
bioprostetik kapaklar, 515
cerrahi tedavi, 520
ekokardiyografi, 517-518
embolik inme, 521
endokardit, 520
gebelik, 1063
hemoliz, 520-521
ileti bozuklukları, 520
kapak ayrışması, 521
kapak tamiri, 516
komplikasyonlar, 520
medikal tedavi, 520
mekanik kapaklar, 515, 1063
mekanik yetersizlik, 522
pannus, 521
prostetik kapak stenozu, 519
prostetik kapak yetersizliği, 518-519
trombüs, 521
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Protein C eksikliği, 338, 979
Protein S eksikliği, 338, 979
Psödo-anevrizma, 995
Pulmoner akım/sistolik akım oranı (Qp/Qs), 1123
Pulmoner hipertansiyon, 969-977

akciğer hastalığına bağlı, 971-972
ayırıcı tanı, 975-976
bosentan, 976
ekokardiyografi, 972-973
embolik, 972
klinik belirti ve bulgular, 972
laboratuar bulguları, 972-975
sol kalp hastalığına bağlı, 971
prognoz, 977
pulmoner arteriyel hipertansiyon, 970
sınıflama, 969-970
sildenafil, 976
tanımlama, 969
tedavi, 976-977

Pulmoner infarktüs, 980
Pulmoner emboli, 979-987

akciğer sintigrafisi, 982
antikoagülan tedavi, 987
d-dimer, 981-982
EKG, 981
ekokardiyografi, 981
embolektomi, 986
etyoloji, 979
fizyopatoloji, 983
gebeler, 987
göğüs röntgeni, 981
heparin, 986
klinik belirti ve bulgular, 980
klinik takdim şekilleri, 980-981
MR, 982
profilaksi, 984-986
pulmoner anjiyografi, 982
risk faktörleri, 979
tanımlama, 979
tanı, 983-984
tedavi, 984-987
toraks BT, 982
trombolitik tedavi, 986
troponin, 982
vena kava filtreleri, 986

Pulmoner kapak darlığı,  510-511
EKG, 510
ekokardiyografi, 511 
etyoloji, 510
kateterizasyon, 511
klinik belirti ve bulgular, 510   
tedavi, 511  
teleröntgenografi,  511

Pulmoner yetersizlik, 511-512
EKG, 512
ekokardiyografi, 512
etyoloji, 511

klinik belirti ve bulgular, 512    
medikal tedavi,   512
teleröntgenografi, 512  

Pulsus alternans, 23
Pulsus celer et altus (sıçrayıcı nabız,

Corrigan nabzı) 21-22
Pulsus deficit, 21
Pulsus paradoksus, 23
Pulsus parvus et tardus, 22, 477
Purkinje lifleri, 6
Pülsatil karaciğer, 19

Q
Q dalgası, 57
Quincke belirtisi, 480
QT aralığı, 57
QTc aralığı (düzeltimiş QT aralığı)
QT dispersiyonu, 87, 958
Quinidine, 691-692

atriyal fibrilasyon, 851
kısa QT sendromu, 902

R
Rosuvastatin, 255-256
Radyofrekans kateter ablasyonu. Bakınız: Ablasyon
Radyonüklid görüntüleme, 162
Ramipril, 237
Ranolazin, 372
Reentry (yeniden giriş), 683-686
Refsum hastalığı, 555
Rehabilitasyon-kardiyak, 461-466

aritmi, 466
akut koroner sendrom, 466
kalp nakli, 466
kalp yetersizliği, 465-466
periferik arter hastalığı, 466
risk sınıflaması, 463

Relaksasyon bozukluğu, 619 
Remodeling, 385-386, 591-592
Renal arter stenozu. Bakınız: Renovasküler

hipertansiyon
Renal parenkimal hastalıklar, 

hipertansiyon, 318
Renin anjiyotensin aldosteron sistemi, 296-297

hipertansiyon, 296-297
kalp yetersizliği, 588-589

Renin inhibitörleri
kalp yetersizliği, 611

Renkli Doppler ekokardiyografi, 118-119
Renovasküler hipertansiyon, 318-319 
Reperfüzyon, 395-396, 1047-1048
Resenkronizasyon, 636-637
Restriktif kardiyomiyopatiler, 559-566

amiloidoz, 563-564
ayırt edici tanı, 561
EKG, 80-81
etyoloji, 559
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Fabry hastalığı, 565
Gaucher hastalığı, 565
glikojen depo hastalıkları, 565-566
hemokromatoz, 565
klinik belirti ve bulgular, 559-560
laboratuar bulguları, 560-561
prognoz, 562
sarkoidoz, 564-565
tanımlama, 559
tedavi, 561-562

Resüssitasyon. Bakınız: Kalp akciğer canlandırılması
Reteplase (rPA), 245, 398
Rivaroxaban, 857
Revaskülarizasyon 104,372-376, 674-645,

1049, 1081-1082
Romano-Ward sendromu, 901
Romatoid artrit, 1054
Ross prosedürü, 481
Roth lekeleri, 528

S
S1, birinci kalp sesi, 37
S2, ikinci kalp sesi, 38
S3, üçüncü kalp sesi, 39
S4, dördüncü kalp sesi, 40
Sabit 2. ses çiftleşmesi, 39
Sağ dal bloku, 737
Safra asidi sekestranları (resinler), 256-257
Sağ atriyum, 3-4
Sağ dal bloku, 77
Sağ kalp anjiyokardiyografisi, 164
Sağ kalp yetersizliği, 592, 992
Sağ ön fasikül bloku, 78
Sağ ventrikül, 4
Sağ ventrikül aktivitesi, 35
Sağ ventrikül çıkış yolu taşikardisi, 896

ablasyon, 712-714 
Sağ ventrikül genişlemes 35
Sağ ventrikül hipertrofisi, 61
Sağ ventrikül infarktüsü EKG’si, 63
Sağlık ekonomisi, 1173-1180
Sarkomer, 7
Sarkoidoz, 564-565 
Sedanter yaşam tarzı, 336
Seesaw mevement, 35
Sekonder hipertansiyon, 317-321

akromegali, 317
aort koarktasyonu, 319-320
Cushing sendromu, 320
etyoloji, 317
feokromositoma, 319
primer aldosteronism, 321
renal parenkimal hastalıklar, 318
renovasküler hipertansiyon, 318

Sekonder korunma, 343-351
Sekonder ventriküler taşiaritmiler, 897-900

aritmojenik sağ ventrikül displazisi, 899-900

dilate kardiyomiyopati, 555-556, 898
hipertrofik kardiyomiyopati, 898-899
iskemik kalp hastalığı, 897
konjenital kalp hastalıkları, 900-901 

Sempatik denervasyon, 902
Sempatik sinir sistemi,

hipertansiyon,  297
Sempatomimetik ilaçlar, 225-228
Sendrom X, 379
Senkop, 937-952

aort stenozu, 476
aritmi, 951
EKG, 943
egzersiz testi, 944
eğik masa (“tilting table”) testi, 89
ekokardiyografi, 943-944
elektrofizyolojik inceleme, 946-947
epidemiyoloji, 938
fizyopatoloji, 938
hipertrofik kardiyomiyopati, 952
Holter, 944
karotid sinüs masajı, 943
laboratuar testleri, 942-946
nörolojik, 947-948
psikiyatrik, 947
risk sınıflaması, 941
tanı, 941-942
tanımlama, 937
takılabilen ritm kaydedici (“event recorder”)
tedavi, 948-952

ICD indikasyonları, 951
kardiyak senkop, 951-952
kalp pili, 949
ortostatik hipotansiyon, 949-950
refleks senkop, 948-949

tipleri, 938-941
kardiyak, 940-941
nöral, 938-939
ortostatik, 939-940

Septik şok, 672
Serebral emboli, 528
Serebrovasküler hastalıklar, 309
Sessiz miyokard iskemisi, 379
Shy-Drager sendromu, 940
Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III, 53
Sınıflama, 53
indikasyonların sınıflandırması, 53

kanıt düzeyi tanımı, 53
Sicilian Gambit sınıflaması, 688
Sigara ve tütün, 

kardiyovasküler risk, 332
Sildenafil, 976
Silostazol, 1008
Simpson metodu, 132
Simvastatin, 254
Sino-atriyal blok, 75, 732
Sinüs aritmisi, 65
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Sinüs duraklaması (“arrest”), 75
Sinüs bradikardisi, 20, 732 

EKG, 65
Sinüs düğümü reentran taşikardisi, 820
Sinüs düğümü disfonksiyonu, 75, 732-733, 759
Sinüs karotis senkobu, 939
Sinüs taşikardisi, 819

EKG, 65, 819
etyoloji, 819
uygunsuz sinüs taşikardisi, 819
tedavi, 819

Sinüs valsalva rüptürü
Sinüs venozus tipi atriyal septal defekt
Sinyal ortalamalı EKG, 86, 958
Sistemik hipertansiyon. Bakınız: Hipertansiyon
Sistemik lupus erimatozus, 1051-1054

aritmi, 1053
kapak tutulumu, 1051
koroner kalp hastalığı, 1053-1054
miyokardit, 1053
perikardit, 1052-1053

Sistemik venöz giriş, 261-264
brakial, 263
femoral, 263
internal jügüler, 262
komplikasyonlar, 263
subklavian,261-262

Sistematik koroner risk değerlendirmesi (SCORE)
Sistolik fonksiyonlar,

ekokardiyografik, 131-132
Sistolik hipertansiyon, 302
Sistolik klik, 39-40
Sistolik üfürümler, 41-44
Sistolik kalp yetersizliği, 593
Sitokinler, 590-591
Skleroderma, 1055-1056
Sokolow Lyon kriterleri
Sol arka fasikül bloku, 78, 737
Sol atriyum, 5
Sol dal bloku, 78, 737
Sol dal bloku ve miyokard infarktüsü, 63-64
Sol kalp anjiyografisi, 164
Sol kalp yetersizliği, 592
Sol ön fasikül bloku, 737
Sol ventrikül, 4
Sol ventrikül aktivasyonu, 35
Sol ventrikül anevrizması, 1021
Sol ventrikül çıkış yolu taşikardisi

ablasyon, 712-714
Sol ventrikül hacimleri, 145-146
Sol ventrikül hipertrofisi, 60-61, 1027

hipertansiyon, 309-310
Sol ventrikül kas kitlesi, 114
Sotalol, 699-700

atriyal fibrilasyon, 851, 862-863
atriyal fluCer, 825
AV reentran taşikardi, 837

AV nodal reentran taşikardi, 830
kavşak taşikardisi, 827
taşikardi sonlandırılması, 813

SPECT, 154-161
Spironolactone, 242
Splinter hemoraji, 528
Spontan eko kontrast, 1017
Sporcu kalbi, 1025-1029

ani ölüm, 1027
EKG, 1026-1027
kalbin yapısı, 1025-1026
tarama, 1028-1029

St Jude protez, 481
Stabil angina pektoris, 363-380

ACE inhibitörleri ve ARB’ler, 370
aspirin, 369
anamnez, 363-364
ayırıcı tanı, 365-367
beta-blokerler, 370
cerrahi revaskülarizasyon (by-pass), 373
clopidogrel, 369
ivabradine, 372
kalsiyum kanal blokerleri, 370-371
nitratlar, 371-372
perkütan revaskülarizasyon (PCI), 372
PCI, 372
PCI ile by-pass karşılaştırılması, 374-375
prognoz, 379-380
ranolazin, 372
revaskülarizasyon, 372-374, 376-367
risk faktörlerinin tedavisi, 367-369
tedavi, 366-379
trimetazidin, 372

Statinler, 251-256, 348-349
etkenlik, 252-253
etki mekanizmaları, 251-252
yan etkileri, 253

ST segment çökmesi tipleri
ST-T segmenti yükselmesi, 62
ST segment yükselmeli miyokard infarktüsü,

381-420
ACE inhibitörleri, 403-404
acil cerrahi reperfüzyon
antitrombosit tedavi, 405-408
aspirin, 402, 405
ayırıcı tanı, 393-394
beta-bloker, 402-403
clopidogrel, 405
EKG, 387-392
epidemiyoloji, 381
etyoloji, 382-383
fizyopatoloji, 382-385
glikoprotein IIb/IIIa reseptör

antagonistleri, 405
glisemi montrolü, 404-405
kalsiyum kanal blokerleri, 404
klinik belirti ve bulgular, 386-387
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komplikasyonları, 407- 417
koroner anjiyografi indikasyonları, 398
miyokard infaktüsünün sınıflandırılması, 383
morfin, 402
nekroz göstergeleri, 392-393
nitrogliserin, 402
oksijen, 402
patoloji, 385
prasugrel, 405
primer anjiyoplasti-stent indikasyonları,

398-400
prognoz, 420
reperfüzyon tedavisi, 395-396
sekonder korunma, 418-420
teşhis kriterleri, 381-383
ticlopidine, 405
trombolitik tedavi, 396-398
ventriküler “remodeling”, 385-386

ST segment yükselmesiz miyokard
infarktüsü/unstable angina pektoris,
425-455

ACE inhibitörleri, 437
anti-iskemik tedavi, 437-439
antikoagülan tedavi, 444-448
antitrombotik tedavi, 439-444
beta-blokerler, 437
diabetes mellitus, 452
EKG, 427
epidemiyoloji, 425-426
fizyopatoloji, 426-427
kalsiyum kanal blokerleri, 437
klinik belirti ve bulguları, 427
klinik tablo sınıflandırılması, 430-431
nekroz göstergeleri, 427-428
nitratlar, 435-436
prognoz, 454
revaskülarizasyon stratejisinin

belirlenmesi, 450-452
risk sınıflaması, 433-434
sekonder korunma, 452-454
statin tedavi, 448
tanı, 432-433
tanımlama, 425
tedavi, 434-454
tedavi stratejisinin belirlenmesi, 448-450

STEMİ, 281-283
ST-T anormallikleri, 429
Stafilokok, 534
Statin grubu ilaçlar, 348
Stent, 281-284, 288
Streptokinase, 244, 398
Stres ekokardiyografi, 126-127
Stroke (inme), 354, 1018
Stunning, miyokardiyal, 150, 355
Subklaviyan çalma (“steal”) sendromu, 947
Subkostal görüntüleme, 112
Subkütan nodüller, 471

Subvalvüler aort darlığı, 476
Sulfadiazin, 474
Supravalvüler aort darlığı, 476
Suprasternal görüntüleme, 112
Supraventriküler taşikardiler, 707-711

ayırıcı tanı, 806-809
Sydenham chorea, 471

Ş
Şok, 669-674

anafilaktik, 672
hipovolemik, 672
kardiyojenik, 669
septik, 672

T
T dalga alternansı, 85-86, 958
T dalgası negatifleşmesi, 62-63
Takayasu arteriti, 354
Takılabilen kardiyoverter defibrilatör (ICD),

911-928, 960
algoritma, 928
ARVD, 900
çocuklarda, 927
hasta takibi, 924-927
hipertrofik kardiyomiyopati, 575, 899
indikasyonları, 916-918
jeneratör seçimi, 924
kısa QT sendromu, 902
klinik çalışmalar, 913-916
kodlama, 913
komplikasyonları, 920-924
programlanması, 918
teknik, 916
ventriküler fibrilasyon, 918-920
ventriküler taşikardi, 894, 897-898,  911-928
yeni teknolojiler, 928

Tanı metodları, 49-201
Tanı, 51-53

anatomik, 51
etyoloji 51
fizyolojik. 51 

Taşiaritmi atağının sonlandırılma metodları,
804-806

anti-aritmik ilaçlar, 804
anti-taşikardik uyarı, 805
elektriksel kardiyoversiyon, 806
kateter ablasyonu, 806
vagal manevralar, 804

Taşiaritmiler
atağın sonlandırılması, 804-806, 812-814
ani kardiyak ölüm riskinin belirlenmesi,

803-804
atriyal fibrilasyon, 845-871
ayırıcı tanı, 806-812
etyoloji, 803
mekanizmaları, 677-686
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semptomlar, 801
sınıflandırma, 801-802
sonlandırma metodları,845-871 
uyku apne sendromu, 1031-1033
ventriküler taşikardi, 886-887

atağın sonlandırılması, 888-889
idiyopatik, 896-897 
profilaktik tedavi, 890-895
sekonder, 897-900 
tedavi algoritması, 895-896

Taşiaritmilerin ayırıcı tanısı, 806-812
dar QRS’li taşikardiler, 806-809
geniş QRS’li taşikardiler, 809-812

Taşikardi, 20
Taşikardiyomiyopati, 559
TAVİ, 480
Tako-Tsubo Sendromu, 558
Tamponad, 544-545

aort disseksiyonu, 1003
ekokardiyografi, 545
klinik belirti ve bulgular, 545
tedavi, 545

Taşipne, 19
Teicholz formülü, 132
Teleröntgenografi, 56, 137, 485, 491, 499, 507, 509, 

511-512, 540, 542, 659-660, 671, 1060, 
1104, 1122, 1127

Telmisartan, 240
Tenecteplase (TNK-t-PA), 245, 398
Tetiklenmiş aktivite, 682
Ticlopidine, 246

akut miyokard infarktüsü, 405
PCI, 290

Tirofiban, 247
TieDe sendromu, 365
Tilt table testi. Bakınız: Eğik masa testi
Tilt alıştırma (“training”) 
Timolol, 209-216
Tocainide, 694-695
Todaro tendonu, 4
Tolvaptan, 

akut kalp yetersizliği, 663
Torasik aort anevrizması, 998-999

bilgisayarlı tomografi, 999
cerrahi tedavi, 999
ekokardiyografi, 998-999
etyoloji, 998
göğüs radyolojisi, 998
klinik belirti ve bulgular, 998
medikal tedavi, 999
MR, 997t

Torasik outlet sendromu, 365
Torsades de pointes, 888-889, 901
Torsemide, 242
Trandopril, 238
Transözofageal ekokardiyografi, 122-125
Transtelefonik ritm takibi, 83

Traube belirtisi, 484
Travmatik kalp hastalıkları, 81
Treprostinil, 977
Triamterene, 242
Trifasiküler blok, 79, 737
Trigemine erken vuru, 21
Trigliserid, 344
Triküspid darlığı, 506-508

cerrahi tedavi, 508
EKG, 507
ekokardiyografi, 507
etyoloji, 506
fizyopatoloji, 506-507 
kateterizasyon, 507
klinik belirti ve bulgular, 507-508 
medikal tedavi, 507-508 
patoloji, 506
perkütan triküspid balon valvüloplasti, 508  
teleröntgenografi, 507

Triküspid yetersizliği, 508-510 
cerrahi tedavi, 510
EKG, 509
ekokardiyografi, 509
etyoloji, 508
fizyopatoloji, 508  
kateterizasyon, 509
klinik belirti ve bulgular, 508-509  
medikal tedavi,  509-510 
teleröntgenografi, 509 

Tril,
aort darlığı, 477

Trimetazidin, 372
Trombin inhibitörleri, 289-290 
Tromboanjitis obliterans, 1009
Trombolitik tedavi, 396-398

akut miyokard infarktüsü, 396-398
fibrinolitik ajanlar, 398
indikasyonları, 397
kontrindikasyonları, 397

pulmoner emboli, 986
Trombüs, 1039
Tropikal endomiyokardiyal fibroz, 562-563
Troponin T, I, 392-393, 597
Turner sendromu, 1000, 1070
Tuz tüketimi, 

hipertansiyon, 296
Tüberküloz perikardit, 539
Tümor plop, 40

U
Ultrafiltrasyon, 664
Underdrive pacing, 805
Unfraksiyone heparin, 248-250, 985, 1015

PCI, 289
Unipolar prekordiyal derivasyonlar
Unstable angina pektoris,427-448
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anti-iskemik tedavi, 437-439
antikoagülan tedavi, 444-448
antitrombotik tedavi, 439-444
beta-blokerler, 437
diabetes mellitus, 452
epidemiyoloji, 425-426
fizyopatoloji, 426-427
kalsiyum kanal blokerleri, 437
klinik belirti ve bulguları, 427
klinik tablo sınıflandırılması, 430-431
nekroz göstergeleri, 427-428
nitratlar, 435-436
PCI, 283
prognoz, 454
risk sınıflaması, 433-434
sekonder korunma, 452-454
statinler, 448
tedavi stratejisinin belirlenmesi, 448-450

Uygunsuz sinüs taşikardisi, 819
Uyku apne sendromu, 1031-1033

aritmiler, 1032
epidemiyoloji, 1031
klinik belirti ve bulgular, 1031-1032
polisomnografi, 1032
risk faktörleri, 1031
tanımlama, 1031
tedavi, 1033-1034

Uzun QT sendromu, 901-902, 957, 1069

Ü
Üç boyutlu ekokardiyografi, 116
Üfürümler, 41-48

devamlı, 46-47
diyastolik, 44-46
genel özellikleri, 40-41
manevralara yanıt, 47-48
sistolik, 41-44

Ürokinase, 244

X
X inişi, 32
Xamoterol, 209-216

V
V dalgası, 32
Valsalva manevrası, 47
Valsartan, 240
Vancomycin, 533-534, 537
Valvüler aort darlığı, 475
Varyant angina. Bakınız: Prinmetal angina
Vaughan Williams sınıflaması (687)
Vazodilatörler, 228-241
Vazodilatör beta-blokerler, 241
Vazoreaktivite testi, 975
Vazovagal senkop, 938-939
Vejetasyon, 530
Vena kava filtreleri, 986, 1013

Venlerin muayenesi, 29-34
Venöz basınç, 30
Venöz giriş, 261-264
Venöz hum, 25
Venöz pulzasyon, 31
Venöz tromboemboli, 1011-1012

antikoagülan tedavi, 1012-1013
derin ven trombozu, 1011
Doppler ultrasonografi, 1012
gebelik, 987
klinik belirti ve bulgular 1011
risk faktörleri, 1011
tedavi, 1012-1013
venografi, 1012

Venöz yetersizlik, 32
Ventilasyon-Perfüzyon sintigrafisi, 974
Ventriküler aritmiler, 883-904

ani ölüm riskinin belirlenmesi, 884
epidemiyoloji, 883
etyoloji, 885
sınıflandırma, 833-834

Ventriküler erken vuru, 71-72, 884-885
Ventriküler hipertrofi, 60-61
Ventriküler fibrilasyon, 887-888

EKG, 75
idiyopatik, 897

Ventriküler fluCer, 75, 887
Ventriküler galo. Bakınız: 3. kalp sesi
Ventriküler “remodelling”

miyokard infarktüsü, 385-386
Ventriküler septal defekt, 1125-1130

ayırıcı tanı, 1128
cerrahi tedavi, 1129
EKG, 1126-1127
ekokardiyografi, 1127
gebelik, 1061
kateterizasyon, 1127
klinik belirti ve bulgular, 1126
müsküler defekt, 1125
perimembranöz defektler, 1125
subpulmonik defekt, 1125-1126
teleröntgenografi, 1127
transkateter tedavi, 1128-1130

Ventriküler taşikardi, 886-887
ablasyon, 711-725, 893-894
atağın sonlandırılması, 888-889
EKG, 71-73, 887
idiyopatik, 896-897

Bundle branch reentran taşikardi, 896-897
fasiküler taşikardi, 896
sol ventriküler taşikardi, 896
sağ ventrikül çıkış yolu taşikardisi, 896 

profilaktik tedavi, 890-895
anti-aritmik tedavi, 890-893
cerrahi tedavi, 894-895
ICD implantasyonu, 894
kateter ablasyonu, 893-894
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sekonder nedenler, 897-900
aritmojenik sağ ventrikül displazisi,

899-900
dilate kardiyomiyopati, 555-556, 898
hipertrofik kardiyomiyopati, 898-899
iskemik kalp hastalığı, 897
konjenital kalp hastalıkları, 900-901 

tedavi algoritması, 895-896
Verapamil, 217-219, 701

atriyal fibrilasyon, 854, 860-861
atriyal fluCer, 825
AV nodal reentran taşikardi, 830
taşikardi sonlandırılması, 813

Vernakalant, 852
Vertebrobaziler iskemi, 947
Von Willebrand faktörü, 338

W 
Warfarin, 1015

atriyal fibrilasyon, 854-856
gebeler, 1063
pulmoner emboli, 987

Water Hammer nabzı, 484 
Wenchebach AV blok, 76
Wheezing, 19
Williams sendromu, 1110
Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu,

830-838
ablasyon, 836-837
aksesuar yolların lokalizasyonu, 833
aksesuar yolların tipleri, 831
aksesuar yol varyantları, 832-833
ani ölüm, 904, 957
antidromik AVRT, 834
atriyal fibrilasyon, 835-836
EKG, 68, 832-833
klinik belirti ve bulgular, 832
Mahaim yolu, 834
medikal tedavi, 837
ortodromik AVRT, 833-834
profilaktik tedavi, 836
tanımlama ve sınıflama, 830-831
taşiaritmi türleri, 833-834
taşikardi atağının sonlandırılması, 836

Y
Yağlı çizgi, 325
Yasal sorumluluk ve haklar, 1169-1172
Yaşam tarzı değişiklikleri, 304, 336
Yüklenme (“strain”) paterni, 60-61
Yüksek debili kalp yetersizliği, 593

Z
Zofenopril, 238
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